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Hoofdstuk 3: Breuklijnen en ideologieën 

 

3.1. Tegenstellingen en breuklijnen  

Breuklijnen= fundamenteel, langdurig vastliggende, potentieel explosieve, geïnstitutionaliseerde 

conflictlijn tussen bevolkingsgroepen en organisaties binnen een politiek systeem 

3.1.1. Historisch verklaringsmodel van Lipset en Rokkan 1967 

A. Natievorming 

Breuklijn 1: Centrum ↔ Periferie 

- Centrale gezag wordt door perifere gebieden aanvaardt, maar loyaliteit aan lokale identiteiten 

blijven bestaan bv. Centraal gezag in Parijs, maar Corsicanen toch eigen autonomie wensten  

- Vaak duidelijke meerderheid en minderheid bv. België dat vredig samenleeft onder de 

taalkwesties is uniek  

Breuklijn 2: Staat ↔ Kerk + Schoolstrijd 

- Traditioneel had kerk een belangrijke rol in onderwijs bv. Frankrijk, de wet-Ferry installeert 

republikeinse scholen, België financieel compromis met het schoolpact 

- Ook andere thema’s: abortus, euthanasie, protocollen bv. ‘God bless America’  

- Hoe ver mogen religieuze elementen aanwezig zijn in en bij politieke besluitvorming?  

 

B. Industriële revolutie 

- Ontwikkeling overvleugelde agrarische samenleving  

• Schaalvergroting: van kleine ambachten tot industrieën  

• Demografische verschuiving: van platteland naar stad  

Breuklijn 1: Arbeid ↔ Kapitaal 

- Economische breuklijn 

- Arbeiders organiseerden zich om sociale maatregelen af te dwingen  

- Links: belangen voor de arbeider versus rechts: belangen voor de ondernemer 

Breuklijn 2: Stad ↔ Platteland 

Bv. De stedelijke lobby van de dierenbeschermers die niet begrijpen waarom de jacht op het platteland 

zo belangrijk is voor de culturele identiteit  

3.2. Nieuwe tegenstellingen?  

Freezing hypothesis= historische processen hebben nog altijd invloed op de hedendaagse politiek, 

breuklijnen zijn eigen leven gaan lijden en overleven zichzelf 

- Doordat instellingen en partijen zijn ontstaan als gevolg van de breuklijnen en ze zich conform 

profileren  

- Gevestigde partijen kunnen zich aanpassen aan de belangrijke maatschappelijke kenmerken: 

ze pikken nieuwe thema’s op en linken die aan hun programma  

Twee problemen 

- Traditionele breuklijnen verzwakken  

- Nieuwe politieke tegenstellingen bv. Groen, Vlaams Belang… 

3.2.1. Nieuwe breuklijnen – Ronald Inglehart  
Trend naar het postmaterialisme: ‘quality of life issues’ bv. Gelijke vrouwenrechten  



2 
 

- Als mensen elementaire materiële behoeften hebben bevredigd gaan ze over tot postmateriële 

behoeften bv. filosofie, ethiek, zelfontplooiing 

- Die lijden tot nieuwe politieke tegenstellingen  

Bv. Op politiek vlak  

- Traditioneel: behoefte aan sterke leider, nadruk op orde en op eigen cultuur 

- Postmodern: kritisch ten opzichte van autoriteit, nadruk op zelfontplooiing 

3.2.2. Nieuwe breuklijnen – Kriesi  
- Hedendaags proces van denationalisering: de grenzen tussen nationale staten eroderen 

langzaam 

• Economische grenzen geopend 

• Culturele grenzen geopend 

• Politieke grenzen geopend bv. oprichting EU 

- Winnaars en verliezers van de transformatie 

• Winnaars: zij die voordeel halen uit globalisering 

• Verliezers: zij die vertrouwde omgeving met vertrouwde structuren verloren zien gaan  

o Rechts-populistische partijen spelen in op die bezorgdheid: sluiten van de grenzen  

Kunnen deze breuklijnen nog ‘bevriezen’ tot klassieke breuklijnen met het snelle ritme van de 

maatschappij en komen er nog nieuwe breuklijnen bij?  

 

3.3. Ideologieën 

3.3.1. Het begrip ideologie 
Ideologie= coherent geheel van politieke opvattingen en leerstelsels over de inrichting van de 

samenleving 

o Reflecteert vaak breuklijnen  

o Vaak vertrekpunt voor politieke partij  

o ‘Coherent’: door onderliggend mensbeeld 

 

A. De oorsprong van de term ‘ideologie’ 

Antoine Destutt de Tracy: ‘studie van ideeën en opvattingen’  

- Objectieve studie van opvattingen opdat een zuiver onderscheid tussen waarheid en verzinsel 

- Napoleon: ‘ideoloog’ met negatieve connotatie nl. een persoon die zich laat meeslepen door 

idealen en niet de werkelijkheid  

B. Marx en Engels 

- Stellen dat d.m.v. ‘ideologie’ de bezittende klassie een bepaalde visie op de samenleving 

verkondigt en opdringt want wat we denken wordt beïnvloed door materiële positie: de 

infrastructuur ( geheel van economische relaties en machtposities) determineert de 

superstructuur (opvattingen, overtuigingen, ideologieën) → ideologie is dus ene vals bewustzijn  

- Enkel proletariaat (zij die niks hebben) beschikken over ware kennis want zijn hebben geen 

economisch belang om een ideologie te projecteren  

 

3.3.2. Liberalisme 

A. Hoogste goed: individuele vrijheid  

- Overheid dient te beschermen  
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B. Mensvisie 

- Optimistisch mensbeeld: vrijheid is waardevol en mensen kunnen vrijheid aan en op rationele 

wijze gebruiken  

- John Stuart Mill: enkel beperking van de vrijheid om schade op anderen te vermijden, voorde 

rest is de mens soeverein over eigen lichaam en geest  

C. Visie op politiek  

John Locke: grondlegger politiek/filosofisch liberalisme  

- Contractbenadering: overheid ontvangt hoeveelheid macht die burgers wensen af te staan  

- Overheid moet representatief zijn voor opvatting van de burgers 

- Beleid kan vrijheid enkel inperken door onderlinge afspraken van burgers 

- Godsdiensten mogen enkel ingeperkt worden als bedreiging van openbare orde 

John Rawls 

- Overheid moet neutraal zijn, kan ‘goede’ leven niet opleggen  

- Basisrechten als vrije meningsuiting, zelfbeschikking etc zijn onvervreemdbaar; enkel inperken 

wanneer een basisrecht een bedreiging vormt voor een ander basisrecht 

- A Theorie of Justice: ideale samenleving in ‘sluier van onwetendheid’ (we weten niet op welke 

positie we geboren zullen worden) → daarom vrijheid absolute waarde 

Kritiek op theorie: 

• Kunstmatig, we zijn bepaald door cultuur en geschiedenis  

• Vreemd dat mensen onvrijheid en ongelijkheid accepteren, maar tegelijk het erg vinden om 

er zelf mee te maken te hebben  

D. Visie op economie  

Adam Smith: grondlegger economisch liberalisme → ‘vrijheid van economische actoren’ 

- Overheid moet niet inperken en zich terughoudend opstellen: vrijheid van ondernemen voorop, 

incl. ongelijkheid  

- Als ondernemers die streven naar nutsmaximalisatie (desondanks ongelijkheid) niet 

gereguleerd worden zal het leiden tot het beste resultaat voor het land nl. door de ‘onzichtbare 

hand’ 

- De vrije markt 

• Vraag en aanbod houden elkaar in evenwicht → laissez faire-overheid, elk optreden kan 

voor marktverstoring zorgen  

- Nachtwakerstaat (19e E) 

• Overheid enkel optreden wanneer noodzakelijk  

Extreem economisch liberalisme is diskrediet: economische groei en overheidsinterventie gaan samen  

 Neoliberalisme – Rober Nozick  

- Rol van de overheid beperkt tot verdediging van privébezit, actieve overheidsinmenging is 

breuk op individuele vrijheid  

E. Links-liberalisme en conservatief liberalisme 

- Links-liberalisme: volgt filosofisch liberalisme, accepteren verzorgingsstaat en sociale gelijkheid  

- Conservatief liberalisme: volgt economisch liberalisme, vrijheid van ondernemen centraal maar 

accepteren een heel beperkte overheidsinterventie opdat er geen onverantwoorde 

economische risico’s worden genomen  

3.3.3. Conservatisme 

A. Hoogste goed: behoud 

- Maatschappelijke normen  
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B. Mensvisie 

Edmund Burke  

- Menselijke zwakheid: vrijheid lijdt tot normverval en sociale desintegratie 

- Kracht van de traditie die zich beroept op religieuze agenda om traditie te legitimeren en 

bestendigen  

 

- Verzet tegen egalitarisme: maatschappelijke elites moeten blijven bestaan omdat zij traditionele 

normen en waarden belichamen  

C. Visie op politiek  

- Regulering, behoedzaamheid en scepticisme  

Edmund Burke 

- Zekere inperking van menselijke vrijheid 

Karl R. Popper 

- Sceptisch tegenover grote mate van overheidsinterventie: dirigisme kan tot fouten leiden  

- Samenleving is organisch gegroeid geheel, met behoedzaamheid aan sleutelen → regeren met 

de handrem op  

3.3.4. Socialisme 

A. Hoogste goed: gelijkheid en gemeenschap  

- Oorsprong: Marx → kapitalisme zal ten onder gaan, enig mogelijke uitkomst is klasseloze 

maatschappij 

B. Mensvisie 

- Collectief gericht 

C. Visie op politiek  

Edward Bernstein 

- Arbeidersbevolking kan situatie geleidelijk verbeterend onder een kapitalistische staatsordening 

Jean Jaures 

- Socialistische partij moet samenwerken met de burgerlijke partij om het lot van de 

arbeidersbevolking te verbeteren  

- Recht op vorming van vakbonden + socialistische regeringsdeelname zou leiden tot 

internationale solidariteit → om oorlog te voorkomen, maar mislukte (WO I)  

 

Bad Godesberg-programma 

- Nadrukkelijk stellen dat socialisten het kapitalisme accepteren en daarin streven naar 

geleidelijke veranderingen  

D. Visie op economie  

- Aandacht voor het streven naar economische gelijkheid 

- Overheid moet sturende en herverdelende rol spelen  

 

Huidige sociaaldemocratie 

- Minder overheidsregulering, meer privé-initiatief 

- Minder ‘verstikkende’ sociale zekerheid (actieve welvaartsstaat) 

- Meer respect voor morele gemeenschap 

- Heel sterk vervaagd: beweging naar het politieke centrum 

- Meer gericht op gelijkheid en gelijke kansen dan op individuele vrijheid ( liberalisme) 

- Meer gericht op rol van de overheid, niet op rol privé-organisaties ( christendemocratie) 

- Internationalisme van 19de eeuw zo goed als verdwenen 
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3.3.5 Christendemocratie 

A. Hoogste goed: individuen met vrijheden en verantwoordelijkheden + personalisme 

Ontstaan: Rerum Novarum → Paus roept op tot christelijke arbeidersorganisaties 

 

B. Mensvisie 

- Christelijke waarden en principes mede ten grondslag dienen te liggen aan de politiek en de 

maatschappijordening: Christendom is inspiratiebron 

Emmanuel Mounier  

- Personalisme: waardigheid van de menselijke persoon 

• Beroept zich op authentieke en traditionele waarden van een gemeenschap 

• Absolute waarde voor de menselijke persoon, waarbij het individu centraal staat: niet enkel 

materiële, maar ook spirituele behoeften  

• Werkt door tot op vandaag: transcendente visie op de mens, voorrang van samenleving op 

staat, maatschappelijk engagement, middenweg tussen kapitalisme en marxisme  

• Eerbied voor religieuze tradities & persoonlijke vrijheid van elk individu 

 Vrijheid en verantwoordelijkheid 

 

 

- Soevereiniteit in eigen kring: overheid moet zich niet te veel moeien bv. onderwijs overlaten aan 

de godsdiensten  

 

C. Visie op politiek  

Anti-etatisme – subsidiariteit= zaken behandelen liefst op zo laag mogelijk niveau en niet via het 

ingrijpen van centrale overheid 

Staat moet randvoorwaarden stellen waarbinnen individuen zich via de gemeenschap kan ontplooien 

D. Visie op economie  

Anti-economisme= de economie staat ten dienste van de mens en de gemeenschap 

 

Nadruk op gemeenschap, solidariteit, moraliteit, spiritualiteit  liberalisme en materialisme 

Nadruk op rechtvaardigheid, herverdeling  economisch liberalisme 

Nadruk op vrij initiatief, subsidiariteit middenveld  staatsinterventie bij socialisme  

Nadruk op harmoniemodel, compromis  concept klassenstrijd 

Ethisch eerder behoudend  liberalisme 

 

3.3.6. Feminisme 

A. Hoogste goed: gelijkheid man en vrouw  

B. Mensvisie 

- Liberaal feminisme (Mary Wollstonecraft): gelijke rechten voor mannen en vrouwen 

• Geen enkele reden om aan te nemen dat er een verschil zou zijn in de rationaliteit of de 

intelligentie van vrouwen of van mannen → recht om deel te nemen aan politieke 

besluitvorming 

• Geen structurele hervormingen, maar wel macht op paritaire wijze 

- Radicaal feminisme: structuren zelf zijn discriminerend en moeten gewijzigd worden 
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• ‘The personal is political’: de opdeling tussen privé en privaat of tussen rede en emotie 

bevat al kiemen voor achterstelling 

 

- Gelijkheidsfeminismestreven naar zo gelijk mogelijke verhoudingen, regels die voor mannen en 

vrouwen gelden  

- Verschilfeminisme: onoverbrugbare verschillen tussen mannen en vrouwen juist aan bod laten 

komen  

 

3.3.7. Nationalisme  

A. Hoogste goed: elke natie erkenning of autonomie 

Relevante breuklijn: centrum ↔ periferie 

 

Bijvoorbeeld 

- Charles de Gaulle: Franse president die in Franstalig Canada een toespraak doet 

B. Mensvisie 

Wat is een ‘natie’ of ‘volk’?  

- Iedereen die van zichzelf beweert een ‘volk’ vormt, moet als ‘volk’ beschouwd worden  

Ernest Renan  

- Een natie is een morele groep die zich een natie noemt geënt in het verleden en de wil om 

samen te leven  

Johann Gottfried Herder 

- Definiëren: Volksgeist= ongrijpbaar geheel van ideeën, tradities en attitudes die specifiek zijn 

voor een volk 

• Culturen in tact houden, zonder vreemde inmenging of overheersing 

• Criterium voor volk: cultuur 

• Volk is organisch gegroeid geheel met een rijke traditie  

• Naties worden actief gecreëerd, wanneer mensen geloven dat iets als ‘natie’ bestaat 

worden ze erdoor gemobiliseerd  

Kritiek: Benedict Anderson ‘imagined communities’ 

• Grenzen van volk zijn puur toevallig 

• Maar gemeenschapsgevoel bij toevalligheid, legitimeren van gemeenschapsgevoel in 

verleden gezocht 

 

C. Visie op politiek  

Politiek systeem als soort afspiegeling van volkswil: eenheid politiek systeem en volk 

3.3.8. Fascisme 

A. Hoogste goed: beveiligen van nationale eenheid 

B. Mensvisie 

- Verdediging van nationale gemeenschap, ook ten koste van rechten van het individu 

- Sterk raciale component 

C. Visie op politiek  

- Corporatisme: het verenigen en disciplineren van de arbeidersbevolking in sterke verbanden en 

ontkenning van klassentegenstellingen binnen de natie 

- Totalitaire greep op samenleving 

- Sterke leider: elitedenken  
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3.3.9. Ecologisme 

A. Hoogste goed: ecologie 

Economische groei gaat ten koste van ecosysteem: sociale gevolgen  

- Think globally, act locally 

- Ecologisten hebben een ruimere maatschappelijke visie: ecologie stopt niet aan natiegrenzen  

Antropocentrisch ecologisme: mens staat centraal  

- Beter leefmilieu omwille van het menselijk overleven 

- Langetermijnvisie 

- Sustainable development: recht op economische ontwikkeling, maar de toekomstige generatie 

moet hetzelfde kunnen  

Ecocentrisch ecologisme: beschermen van de biodiversiteit, natuur staat centraal  

- Deep ecologism: volledig andere levenswijze nodig 

- Ontstaan beweging voor dierenrechten  

3.3.10. Extreem rechts populisme  

A. Hoogste goed: authentieke volk 

Kenmerk 1: Extreem nationalisme 

- Tegengaan van mogelijke bedreigingen  

- Vooral nadruk op afwijzen van andere invloed dan duidelijk standpunt over eigen nationale 

identiteit 

Kenmerk 2: Conservatief autoritarisme 

- La wand order: het belang van recht en orde 

- Verdediging van traditionele waarden en normen 

Kenmerk 3: Anti-establishment 

- Spreekbuis van wat het volk ‘echt’ wil 

• Zowel elite als vreemdelingen vijand 

• ‘Authentieke volk’ misleid door elites 

Jagers en Walgrave 

1. Populisme refereert altijd naar ‘het volk’ 

2. Geënt op anti-gevoelens 

3. Werken met een uitsluitingsstrategie  


