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Politiek is een beschermingsproces geboren uit angst: wat als niemand controle heeft?  

→ Belastingen in ruil voor bescherming van de staat  

Bv. Taks freedom day: USA lagere belastingen maar ook lagere sociale zekerheid, Zweden hoge 

sociale zekerheid maar ook hoge belastingen 

2.1. Bindende regels 

Politieke regelgeving 

o Regels zijn bindend → gehoorzamen bijna automatisch  

o Burgerlijke ongehoorzaamheid: vaak enkel om dwingende morele redenen  

 Functioneert alleen als ze opgelegd kunnen worden aan de leden van de samenleving  

 Beperkend en meer vrijheid: zonder regels geen vrijheid  

Monopolie op legitiem geweld  
o Monopolie op legitiem geweld = de staat is de enige die geweld mag gebruiken om de bindende 

regels van de samenleving op te leggen en af te dwingen 

• Gezag afdwingen over gehele grondgebied 

• Proportioneel  

• Als strikt nodig om legitiem het beoogde doel te bereiken 

2.2. De grondwet 

Grondwet: basisregels voor het functioneren 
1) Hoe de regels zullen worden uitgevaardigd, en door wie 

2) Basisrechten- en vrijheden van de burger 

3) Rule of law  

o Uitbreiding: socio-economische rechten  

• Ontstaan 20e E  

• Verschil klassieke rechten en moderne soc-eco. 

▪ Klassiek: individueel afdwingbaar 

Bv. Aantasting van de religieuze vrijheid, tenzij wettelijk geregeld  

▪ Soc-eco: niet individueel afdwingbaar → ‘voorwerp van zorg’  

Bv. Voorzien van degelijke huisvesting, als ondegelijk huis, niet naar de rechter  

o Definieert de staat in wat het wil doen: kadering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1. België is een federale staat, samengesteld uit de gemeenschappen en 

gewesten.  

Art. 2. België omvat drie gemeenschappen: de Vlaamse Gemeenschap, de 

Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. 

Art. 3. België omvat drie gewesten: het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en 

het Brusselse Gewest.  

Art. 4. België omvat vier taalgebieden: het Nederlandse taalgebied, het Franse 

taalgebied, het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het Duitse taalgebied 

Art. 5. Het Vlaamse Gewest omvat de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-

Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Het Waalse Gewest omvat de 

provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant 
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Magna Carta - Engeland 

Belang M.C.: the Rule of Law  

Symbolisch belang van een grondwet 

o Zitten waarden van de samenleving vervat Bv. Art. I en II: De waarden van de Europese Unie, 

pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid…  

o Poging tot Europese Grondwet 

• ‘Grondwet’ suggereert een soevereine politiek systeem  

• Verdrag van Lissabon: oorspronkelijke tekst in een verdrag  

Actualiteit: Catalonië 

Art. 2. Spanje is een nationale unie, maar verleent autonomie aan de regio’s en wil solidariteit tussen de 

regio’s 

Art. 155. van de Spaanse Grondwet: stelt dat de Spaanse regering alle nodige middelen kan inzetten 

om de grondwettelijk orde in een Spaanse regio te herstellen  Rajoy heeft regering ontslagen en 

parlement ontbonden (Puigdemont: Catalaanse premier) 

2.3. Macht 

Democratisch politiek systeem: contractdenken = de burgers worden vrij en soeverein geboren, maar 

geven vrijwillig een deel van hun macht en autonomie af een de overheid en het politiek systeem.  

2.3.1. Max Weber over macht  
Macht= de mogelijkheid van actor A om ervoor te zorgen dat actor B een handeling verricht die actor B 

ander niet zou verrichten.  

 

Onderheid macht en gezag 

o Macht = de mogelijkheid die een actor heeft om in de sociale relatie zijn wil op te leggen, ook 

tegen eventuele weerstand in.  

o Gezag= de machtsuitoefening die als legitiem wordt gezien en in de praktijk gevolgd wordt. 

• 3 vormen 

1) Traditioneel gezag berust op respect voor traditie en gewoonte 

2) Charismatisch gezag berust op de persoonlijkheid van de machthebber, aan wie 

bijzondere eigenschappen worden toegewezen 

3) Rationeel-legalistisch gezag berust op respect voor de regels (niet 

persoonsgebonden)  

2.3.2. Amartya Sen over macht 
Stelling: mens geneigd vrijheid op de meest optimale wijze te beleven door al hun capaciteiten te 

benutten Bv. Cultuur beoefenen, bijscholen…  

→ Geen ontplooiing door iedereen dus heerst machtsuitoefening  

2.3.3. Dimensies van macht 
1) Beslissen en bevelen  

o Beslissing nemen en bevelen uit te voeren  

o Toegenomen mondigheid: eisen inspraak en dialoog  

2) Agenda-setting 

o Invloed thema’s ter sprake en niet ter sprake  

o Positieve vorm  

Bv. Uncle Tom’s Cabin: beschreef slavernij in V.S., publieke aandacht en dus op 

politieke agenda 
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o Negatieve vorm  

Bv. Gevoeligheid niet in media laten komen  

3) Onzichtbare macht: ideologische hegemonie 

o In cultureel kader → culturele hegemonie = bestaande orde niet ter discussie wordt 

gesteld, maar als vanzelfsprekend wordt geaccepteerd.  

 Macht niet alleen door instellingen van de staat: moeilijk te overzien wie en hoe macht uitoefent  

2.3.4. Zichtbare en onzichtbare macht 
Verschil moeilijk: macht glijdt weg van politieke instellingen  

o Brede definitie politiek: elke beslissing die invloed heeft op functioneren van de 

samenleving 

o Beperkte definitie politiek: opstellen bindende regels voor een territoriaal gebonden 

samenleving 

2.3.5. Machtsstrijd 
Beslissingen gevolg van machtsstrijd → gezamenlijk bepalen van spelregels  

2.4. De macht van de overheid 

Mate van overheidsinterventie 

o Conservatieven: beperkt 

o Links: grotere mate → grote groepen toegang tot ontplooiingskansen en materiële goederen  

2.4.1. Proces van staatsvorming  
1) Concentratie van machtsmiddelen: geld, middelen, organisatie en expertise  

2) Verwerven van legitimiteit: aanvaard worden als geldige gezagsdrager 

3) Depersonaliseren van de staat= onafhankelijk geworden van charisma of populariteit van één 

bepaalde leider, staat is bepaald door geheel van regels en instellingen.  

4) Homogenisering= politieke systemen streven ernaar regels op eenzelfde manier toe te passen 

op het gehele grondgebied.  

 De natiestaat 

2.5. De oorsprong van de politiek  

2.5.1. Natuurlijke perfectie – Plato  
Arbeidsspecialisatie: specifieke taken en vaardigheden op de meeste optimale manier  

Staat is organisch geheel 

o Burger deel van groot geheel 

o Welbepaalde plek in groot geheel  

Strakke staatsinrichting: vrije wil onder staatsbelang  

o Bestuur 

• Koningen-wijsgeren: wijsheid → ‘onbaatzuchtige elite’: toespitsen op goed bestuur, 

niet eigenbelang  

• Soldaten: moed  

• Gewone burgers: manuele arbeid  

→ Verantwoordelijkheid en verplichtingen van ieders plek  

 Berust op traditie en hiërarchie  

2.5.2. Natuurlijke groei – Aristoteles  
‘Politiek dier’: mens ontwikkelt van nature een politiek systeem 

o Zoekt de ander op in het ontwikkelen  
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Politiek = organische gegroeid geheel van regels en omgangvormen  

Staat als macrohuishuiden: de mens onderscheidt zich van dier door morele kwaliteiten en vormen 

hierin partners  

o Spontane ontwikkeling van een huishouden zoals spontane ontwikkeling van politiek systeem  

Eudaimonia / ‘het goede leven’ = een volwaardig menselijk leven, waarin alle menselijke capaciteiten op 

een evenwichtige manier tot uiting komen en beleefd worden.  

o Capaciteit beraadslagen + moreel oordeelsvermogen → aanwezig, verder te ontwikkelen  

o Politiek biedt echt menselijk leven: ontsnappen beperkingen privéleven 

o Ideaal: directiedemocratie: polis = morele leefgemeenschap en politieke gemeenschap  

 Berust op: politiek is essentieel  

Typologie van staatsvormen – Aristoteles  

Twee criteria:  

1) Wie oefent macht uit?  

2) Ten gunste van wie wordt macht uitgeoefend?  

Regeringsvormen  

Door wie Één persoon Klein aantal Groot aantal  

Ten gunste van elite Tirannie Oligarchie Democratie 

Ten gunste van allen Monarchie Aristocratie Polis  
 

2.5.3. Van God gegeven - Augustinus van Hippo  
Mens besmet met erfzonde → kwade opzoeken  

o ‘Aardse stad’: bestuur zorgt voor het niet overgeven aan idolatrie en zondig gedrag 

o ‘Hemelse stad’ 

Strakke staatsinrichting  

2.5.4. Als gevolg van een hypothetisch sociaal contract 
Paragraaf 2.6.: Hobbes, Rouseau, Rawls 

2.6. De staat als contract  

2.6.1. Thomas Hobbes  
‘Life is short, nasty and brutal’ 

Mens geneigd eigenbelang → conflict met anderen  

o Rationele oplossing: onderling regels vastleggen  

o Macht aan soeverein heerser / Leviathan → vrijwillig afstaan  

 Berust op: bewaren van de orde  

2.6.2. Jean-Jacques Rousseau  
Mensen worden vrij geboren maar delegeren gezag aan politiek systeem in de vorm van sociaal 

contract 

o Mens kiest rationeel voor sociaal contract 

o Dwingende staatsmacht, maar: volonté générale betrokken bij politieke beslissingen ≠ 

alleenheerser 

 Wat als volonté générale verdeeld?  
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2.7. Hedendaags concept van de staat 

Mengvorm van diverse historische tradities: 

o Sociaal contract 

o Deugdenethiek: vormen van mensen tot moreel goede verantwoordelijke wezen voor het leiden 

van een 'goed leven' 

o Staat als behouder van het ‘goede leven’ of louter als procedure?  

 

Artikel: The populist challenge  

 


