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Dit proefschrift is bedoeld om de redenen voor het verschil tussen drie kritieke 

scholen in veiligheidsstudies, bekend als de Aberystwyth, de Kopenhagen, en de Parijse 

school te verklaren, terwijl ze hun gemeenschappelijke emancipatorische potentieel 

vaststellen. De drie scholen worden gepresenteerd als producten van Kant's 

Copernicaanse revolutie in de filosofie met idealen van kritiek en emancipatie. Het 

argument is dat de Verlichting het toppunt bereikte in parallel verschillende trajecten 

die aanleiding gaven tot verschillende filosofische tradities die deze kritische scholen 

inspireerden. Het onderzoek volgt de filosofische wortels en de ontwikkeling van 

kritische theorie door middel van centrale teksten en figuren en lokaliseert 

verschillende punten van continuïteiten en verstoringen. Deze zijn uiteindelijk 

belichaamd in de vorming van de drie scholen van kritieke veiligheidsstudies.  

 Er wordt betoogd dat de drie scholen een centrale verbinding hebben via 

emancipatie, zoals ze allemaal een hechtenis tot een soort van emancipatie hebben. In 

de Aberystwyth-School is dit de kern en zeer expliciet door zijn formulering van de 

veiligheid-als-emancipatie. In de School van Kopenhagen zijn er geen expliciete 

normatieve verplichtingen. Echter, wanneer er diep op in werd gegaan, kwam het 

verlangen naar de-securitisatie en politisering uit een ethisch standpunt naar voren als 

een modaliteit van emancipatie.  In de Parijse School levert de analyse van securitisatie 

en velden in veiligheid een harde kritiek op beveiligingspraktijken, terwijl het beweert 

dat het zich uiteindelijk opstelt tegen het heersende bestuur op veiligheidsgebied. Deze 

school roept uiteindelijk op tot de bescherming van de zwaksten voor de sociale  

zekerheid en voor de rechtsstaat.  

 In hoofdstuk 2 wordt de oorsprong van de Critical Theory (kritische theorie) 

uiteengezet door het denken van de Verlichting en zijn varianten te onderzoeken. 

Vervolgens worden met name de politieke aspecten en hun onderlinge verbondenheid 

van Kants', Nietzsch`s, Marx`s, Gramsci`s en in beperkte mate het denken van Hegel 

besproken. In de volgende sectie biedt de discussie over de Frankfurter School centrale 

principes van theorievorming en kritiek die Critical Theory (kritische theorie) 

creëerden. Specifiek, Horkeimer en Adorno, en tot op zekere hoogte Marcuse worden 
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onderzocht als de eerste generatie van Critical Theorists (kritische theoretici). Voor de 

tweede generatie wordt de herformulering van Habermas verkend, waarna de derde en 

vierde generatie kort worden geïntroduceerd.  

 Hoofdstuk 3 gaat dieper in op theoretici en filosofen die verschillende takken 

van kritisch denken creëerden. Als post-structuralisten worden de perspectieven van 

Foucault en Derrida perspectieven verkend. Niet als een post-structuralist, maar als 

een kritische socioloog die min of meer de Franse traditie volgt, worden de inzichten 

van Bourdieu onderzocht.  

 In hoofdstuk 4, na een korte inleiding tot de traditionele en kritische IR-

theorie, worden de drie scholen, hun oprichting en ontwikkeling onder de loep 

genomen. De kenmerken van elke school worden gedetailleerd onderzocht door 

middel van geschriften van hun belangrijkste voorstanders en medewerkers, alsook 

door critici en niet-gelieerde wetenschappers. Dit geeft een vollediger beeld van de 

scholen die anders misschien verloren zouden zijn gegaan. Verder toont dit hoofdstuk 

de verbanden met de filosofische tradities die in de voorgaande hoofdstukken zijn 

onderzocht als een verband met het volgende hoofdstuk.  

 Hoofdstuk 5 richt zich op de Global War on Terrorism (GWoT) (Globale 

oorlog op terrorisme) om te laten zien hoe de drie scholen anders omgaan met een 

wereldwijd evenement. Hiertoe wordt eerst een op feiten gebaseerde gerapporteerde 

samenvatting van de GWoT verstrekt. Vervolgens worden de reacties van traditionele 

IR theorieën gepresenteerd om een benchmark-verhaal te vormen dat kan worden 

geherinterpreteerd in de trant van de kritische scholen. Door het verhaal van het 

evenement opnieuw te vertellen via de lenzen van de drie kritieke scholen, worden 

verschillende onderzoeksinzichten bereikt. Ten eerste worden de antwoorden van elke 

school en hun perspectieven ten opzichte van het evenement waargenomen. Ten 

tweede laat dit toe om de onderlinge relaties tussen de drie perspectieven te 

interpreteren. Ten derde maakt de analyse de verbintenissen tot emancipatie (op hun 

eigen manier) zichtbaar. Deze emancipatorische intentie beeldt de impliciete wortels 

van de drie scholen in de Verlichtings-gedachte, zij het op een zeer diffuse manier.  

 Concluderend wordt gesteld dat de drie kritieke veiligheidsscholen moeten 

worden behandeld als wezenlijk verschillende facetten van dezelfde benadering. 

Terwijl de Aberystwyth School het belang van kritiek en emancipatie benadrukt, stelt 

de school van Kopenhagen dat veiligheid een discursieve formatie is, die wordt 
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uitgebreid door de Parijse school door te kijken naar praktijken die onzekerheden 

creëren in de hedendaagse politiek. Geen van hen kan een volledig beeld op zichzelf 

geven, zoals blijkt uit de GWoT-zaak. Door hun eerdere samenwerking kunnen we 

zowel begrijpen als bekritiseren wat er aan de hand is. De reden hiervoor is hun 

gemeenschappelijke wortels in de Verlichtings-gedachte die voortkomt uit Kants` 

revolutie naar het "geweldige verhandeling van emancipatie".  
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