De verzuiling vergruisd, de columnologie in opmars

P. DE ROOY

Voordat de sociale wetenschappen zich in de jaren vijftig op de verzuiling wierpen, was
de term 'zuil' al een kwarteeuw in gebruik. De oorsprong ligt in de ontwikkeling van de
jeugdwerklozenzorg in de jaren dertig, met name rond het inrichten van werkkampen:
Met het oog op de inzichten, welke van den aanvang af op dit gebied hebben bestaan, werd het
kampwerk naar richtingen georganiseerd. Daartoe werden de zgn. zuilen opgericht. De organisatie
en uitvoering van het kampwerk ligt dan ook geheel in handen van de zuilen, welke 25 pet. (sedert
1939 15 pet.) der kosten moeten betalen1.
Er waren vier van deze zuilen: de Centrale voor Werkloozenzorg (prot.-chr.), de Moderne
Centrale voor Werkloozenzorg (soc.-dem.), de Nationale RK Commissie voor Jeugdwerkloozenzorg en de Federatie voor Werkkampen. Deze vierde, neutrale zuil was een door
ambtenaren van het ministerie van sociale zaken geforceerd samenwerkingsverband van
een aantal organisaties, die weinig meer gemeen hadden dan dat ze niet bij de overige drie
behoorden.
Van het begin af is die vierde zuil een probleem, zoals ook blijkt uit een beschouwing
van de latere PvdA-minister van onderwijs, G. van der Leeuw, in 1930 geschreven naar
aanleiding van het vermaarde radiozendtijdbesluit. Onder de titel Is er nog een Nederlandsen volk! klaagde hij:
Wij hebben eigenlijk vier volken in administratief verband: het roomsche, het 'christelijke', het socialistische en de rest. Die rest, dat zijn degenen die óf te lauw zijn om zich religieus of politiek
warm te maken, óf meenen, dat zij vóór alles Nederlanders (sic) zijn. Maar het gekke van het geval
is, dat het bestaan van de laatste categorie door de andere eenvoudig wordt geloochend: zij zijn 'liberaal'.
Alles wat algemeen is, is goed, zoolang het de administratie raakt en 'neutraal' is. Maar zodra het
iets meer wil, is het liberaal. Wij doen hoe langer hoe meer alles in eigen kring af. En wie zich, uit
beginselloosheid of uit beginselvastheid, aan de grenzen van die kringen niet stoort, die is liberaal2.
Hij voorzag een toekomst, waarin de vier 'volken' weinig meer contact zouden onderhouden dan door middel van een gemeenschappelijke PTT en belastingdienst.
Niet alleen werd hier het probleem van de vierde zuil aangesneden, het verzuilingsproces
1. Rapport inzake zorg voor jeugdige werkloozen en wederopneming van oudere werkloozen in het
bedrijfsleven ('s-Gravenhage, 1940) 13-14.
2. G. van der Leeuw, in: Algemeen weekblad voor christendom en cultuur, VI, no. 33 (13 juni
1930).
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als zodanig werd nogal geïrriteerd als een proces van de-integratie geschetst. Het is vooral
dit aspect, dat de aandacht heeft getrokken van de eerste generatie auteurs uit de sociale
wetenschappen over verzuiling. Van Doorn zet de toon in zijn nog steeds zeer lezenswaardige artikel 'Verzuiling: een eigentijds systeem van sociale controle' uit 1956. Hij postuleert wel een aantal 'integratieve functies' maar gaat vooral in op de 'dysfuncties van de
verzuiling'3. Ook Lijphart zal in 1968 uitgaan van de gevaren van de segmentatie naar
levensovertuiging4.
De discussie beperkt zich dan inmiddels niet meer tot dit aspect. Tal van essentiële ontwikkelingen in de Nederlandse moderne geschiedenis (de emancipatiebewegingen, industrialisatie en modernisering, de traditionele 'Selbstzwang' van de elite) worden met verzuiling in verband gebracht.
Merkwaardig is dat de populariteit van dit concept omgekeerd evenredig is aan een nauwkeurige bestudering van het verschijnsel. Zo is er eigenlijk maar één artikel, waarin getracht wordt empirisch materiaal bijeen te brengen: Kruijt en Goddijn gaven in 'Verzuiling
en ontzuiling als sociologisch proces', bijna een kwarteeuw geleden, een overzicht van de
organisatorische verzuilingsgraad5. Verder waren er overwegend deelstudies (vooral over
de confessionele zuilen), monografieën waarin aan verzuiling wordt gerefereerd en bovenal veel essays. Het geheel aan literatuur overziende kan men slechts de opmerking van Romein aanhalen: 'hoe groter onze kennis wordt, hoe onduidelijker en onvaster het algemene
beeld wordt, totdat tenslotte het 'beeld' zelf in een nevel van 'opvattingen' verdwijnt'6.
Op een aantal cruciale punten lopen de meningen sterk uiteen: hoeveel zuilen zijn er, wat
is eigenlijk een zuil, welke periodisering dient gehanteerd te worden, wat 'startte' het verzuilingsproces en wie waren daarvan de architecten. Romein zag één oplossing voor dit
soort situaties: 'de nadelen van de specialisering kunnen alleen overwonnen worden door
het algemene tot voorwerp van speciale studie te maken, dat wil in eerste instantie zeggen:
door het zuiver stellen der betreffende problemen'7. Het is de grote verdienste van Stuurman dit te hebben willen ondernemen in zijn dissertatie: Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat. Aspecten van de moderne staat in Nederland.
Hij heeft zijn onderzoek gebaseerd op een zeer omvangrijke, bestaande literatuur, aangevuld met een aantal oorspronkelijke brochures. Op basis daarvan bekritiseert hij ten eerste
gangbare opvattingen over verzuiling, schetst vervolgens uitvoerig een aantal processen uit
de periode 1848-1920 (natievorming, schoolstrijd, sociale en kiesrechtkwestie, partijvorming) en ontwerpt tenslotte een eigen verklaring voor de verzuiling. Het minst origineel
is zijn uitvoerige beschrijving van een aantal historische processen: het blijft een brokkelig, weinig inspirerend zij het correct overzicht van de (parlementaire) geschiedenis. Wel
kan worden aangetekend dat hij - in navolging van De Wit - een zeer zware nadruk legt
op het conservatisme in de negentiende eeuw en eigenlijk van geen middenpartij wil weten.
De bekende indeling van politici door Boogman in conservatieven, liberaal-conservatieven
en liberalen wordt vervangen door conservatieven (op een aantal punten te onderscheiden

3. J.A.A. van Doorn, Sociologische Gids, III (1956) 41-49.
4. A. Lijphart, The Politics of Accommodation and Democracy in the Netherlands (Berkely, 1968);
Nederlandse versie: Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek (Amsterdam,
1968; 5e druk 1984).
5. J.P. Kruijt en W. Goddijn, in: Drift en koers (Assen, 1961; 3e druk 1968) 227-263.
6. J. Romein, 'Het vergruisde beeld', in: Historische lijnen en patronen (Amsterdam, 1971) 148.
7. Ibidem, 161.
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in oud- en gematigd-conservatieven) en liberalen. Dat lijkt me een reductie van een aanzienlijk gecompliceerder werkelijkheid8.
Belangrijker is zijn conclusie over de eerste fase van de schoolstrijd, welke hij niet zozeer
ziet als het begin van de verzuiling, maar als een strijd om het karakter van de Nederlandse
natie. De groot-protestantse 'partij' ging aan deze strijd kapot: ze had noch een alternatief
voor 1848, noch wist ze zich van een massa-aanhang te verzekeren door een te vaag
christendom. Dit verhinderde het ontstaan van een conservatieve partij, zoals in Engeland; daardoor was confessionele partijvorming als mogelijkheid gegeven. Van verzuiling
is volgens Stuurman dan overigens nog geen sprake. Deze zal zich pas gaan aftekenen in
de strijd om de integratie van de arbeidersklasse, beginnend in de jaren tachtig. In deze
strijd zal de liberale partij teloorgaan en de confessionele partijen aan macht winnen. Cruciaal is echter nog niet eens zozeer de parlementaire ontwikkeling, als wel de conflicten
over de organisatie van de arbeiders. De verzuiling ontstond als resultaat van de overwinning van de 'verzuilers' in het protestantse en katholieke kamp en van de nederlaag van
de socialisten, ondanks pogingen als de Groninger schoolmotie van 1902 om de 'antithese'
door een politieke tweedeling te vervangen. Het grootste gewicht in deze hecht Stuurman
aan de ondergang van het interconfessionalisme en uitvoerig beschrijft hij het bisschoppelijk optreden tegen Unitas: 'een zelfstandig progressief-christelijke arbeidersbeweging had
zich misschien kunnen vormen als de interne strijd in het katholieke kamp anders was
afgelopen9.
Deze beschouwing betekent een belangrijke bijdrage aan de verzuilingsdiscussie. Aan de
schoolstrijd werd inderdaad te veel gewicht gehecht - al blijft het van niet te onderschatten
belang, dat het Anti-schoolwetverbond in 1874 al meer dan 10.000 leden had. Evenzeer
kan men constateren, dat beschouwingen over de ontwikkeling van de vakbeweging veelal
te finalistisch waren, te zeer uitgingen van het eindresultaat, dat bovendien eigenlijk al gegeven zou zijn met het voor de confessionelen bevredigende verloop van de schoolstrijd.
Het blijft echter de vraag of het zinvol is de schoolstrijd als motor van de verzuiling te
vervangen door de strijd om de vakbeweging. Het Algemeen Handelsblad waarschuwde
het weldenkende lezerspubliek 8 januari 1886 ernstig voor de activiteiten van Kuyper: 'Met
oneindig groter gevaren bedreigt deze ex-dominee onze maatschappij, onze vrijheden en
instellingen, dan de andere ex-dominee Domela Nieuwenhuis' 10 . Het nadrukkelijke vermelden van het (voormalige) beroep van beiden is ook interessant: dominees zijn voor hun
succes in hoge mate afhankelijk van de instemming van hun volgelingen.
Nog afgezien van het feit, dat Stuurman naar mijn mening een te groot gewicht hecht
aan de ontwikkeling in de vakorganisatie en daarbij ook het belang van het interconfessionalisme overschat (cf. ook de geringe respons op het Daensisme), blijven er twee belangrijke vragen liggen.
8. Wat betreft De Wit wil ik wijzen op de kritiek in: R.E. de Bruin, 'De samenstelling van het
Utrechts stadsbestuur 1795-1813', Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, IC (1984) 169-200. Ook al wordt daar geen 'alternatief' geboden voor De Wit, voldoende
blijkt dat diens beschouwingen niet toereikend zijn. Voor een latere periode zijn vergelijkbare conclusies te trekken uit: G. Taal, Liberalen en radicalen in Nederland, 1872-1901 ('s-Gravenhage, 1980)
(met name 532) en J.J. Huizinga, J. Heemskerk Azn. (1818-1897). Conservatief zonder partij (Harlingen, 1973).
9. S. Stuurman, Verzuiling, kapitalisme, patriarchaat (Nijmegen, 1984) 191.
10. De pendant van deze opmerking wordt in 1891 gemaakt door de conservatieve katholiek P.J.F.
Vermeulen, die klaagde dat de katholieken 'met Dr. Kuyper het programma van Domela Nieuwenhuis gaan helpen uitvoeren' in: J. van Wely, Schaepman. Levensverhaal (Bussum, 1954) 443.
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De eerste is wat het Nederlandse katholicisme onderscheidde van bijvoorbeeld het Duitse, waar het interconfessionalisme 'gewoon' was. Stuurman heeft hier nog geen bevredigend antwoord op. Enerzijds stelt hij, dat het antwoord gezocht moet worden in 'de specifieke trekken van het Nederlands katholicisme', anderzijds waarschuwt hij nadrukkelijk
tegen een overschatting hiervan, zeker vóór het Interbellum. Voor zover er dus specifieke
trekken zijn, zouden deze vooral te verklaren zijn uit 'overherigheid' en het type industrialisatie in katholieke gebieden".
De term 'overherigheid' refereert aan een aantal wel zeer speculatieve hypothesen van
Wichers, die een zekere graad van dociliteit en serviliteit trachtte te verbinden aan het
oprukken van romanisering en feodalisering in de vroege middeleeuwen12. Dit alles zou
slechts na een uitvoerig vergelijkend onderzoek tussen Nederland en andere landen aannemelijk gemaakt kunnen worden en nadert vooralsnog de grens van sociaal-psychologische
'geestesgesteldheden'.
Stuurman knoopt hier aan vast met beschouwingen over de kracht en de vorm van het
agrarisch en industrieel kapitalisme in bepaalde streken, waarmee we komen aan de tweede vraag: het verband tussen verzuiling en industrialisatie. In het algemeen moet gezegd
worden dat de opmerkingen van Stuurman over de industriële ontwikkeling en de verandering in de sociale stratificatie zeer globaal zijn gehouden. Deels is dat noodgedwongen,
omdat de literatuur nog moeilijk toelaat een en ander preciezer te beschrijven, althans
streeksgewijs. Het is hem, zoals hij toegeeft, ook niet gelukt een direct verband te leggen
tussen industrialisering en verzuiling13. Het indirecte verband is te globaal en te speculatief.
Vervolgens komen we aan wellicht de belangrijkste bijdrage van Stuurman aan het inzicht in verzuilingsprocessen: het patriarchaat. Daaronder verstaat hij het geheel aan
'praktijken' en ideologieën op het gebied van het persoonlijk leven: gezinsleven, seksualiteit en fatsoen. De ontwikkelingen op dit terrein, de strijd tussen de verschillende concepties, acht hij van minstens even groot belang als de klassenstrijd. Het verband met de verzuiling is tweeërlei. Juist de 'verzuilers' zijn op het terrein van de zedelijkheid zeer actief
geweest; hun opvattingen, voortkomend uit een christelijk-seksistische cultuur, hebben
waarschijnlijk een zeer samenbindend effect gehad in zuilen die grote interne klassentegenstellingen kenden. Daarnaast wijst hij op het feit, dat de verzuilers zeer effectief zijn
geweest. Vergeleken met andere landen kende Nederland een hoog vruchtbaarheidscijfer
en een zeer laag percentage buitenechtelijke geboorten.
In het meest boeiende hoofdstuk schetst Stuurman de ontwikkeling van, of liever de
strijd om 'een morele natie'. Naast en tegenover het beschavingsoffensief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ontwikkelden de confessionelen alternatieven als de Inwendige Zending. In een latere fase zou een bescheiden vrijheid, zoals voorgestaan door
vooruitstrevende liberalen, feministen, neo-malthusianen en sociaal-democraten door een
confessionele kruistocht worden beteugeld. Het meest duidelijk bleek dit bij de zedelijkheidswetgeving van 1911. De confessionelen legden hun opvattingen aan de natie op, zij
11. Stuurman, Verzuiling, 182 en 334.
12. A.J. Wichers, De oude plattelandsbeschaving. Een sociologische bewustwording van 'overherigheid' (Assen, 1965).
13. Stuurman, Verzuiling, 325. Toch zou het fraai zijn geweest als bijvoorbeeld getracht was de behandeling van de ARP-afdeling Delft te verbinden aan de gegevens in: J.A. de Jonge, 'Delft in de
negentiende eeuw. Van stille plaats tot centrum van industrie', Economisch- en sociaal-historisch
jaarboek, XXXVII (1974).
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het tegen een prijs. Enerzijds wensten zij immers het gezin af te schermen tegen de staat,
zoals bleek bij de invoering van de leerplichtwet (1900). Anderzijds waren zedelijke normen nog slechts door de staat te handhaven. De oplossing voor dit dilemma was de bevordering van een intermediair tussen verstatelijking en individualisering: een organisatie van
de staatsapparaten in de vorm van particulier initiatief. Juist op dit 'sociale' terrein zullen
de subsidies gaan stromen.
Een en ander bracht de confessionelen dichter bij elkaar: schoolstrijd en zedelijkheid waren de fundamenten van de antithese. De christelijke burcht versterkte zich tegenover het
heirleger der duisternis.
De relatie tussen de ontwikkelingen op zedelijk gebied en de verzuiling is complex. Stuurman concludeert tenslotte voorzichtig dat Nederland in de negentiende eeuw een relatief
traditioneel land was. Dit zou de verzuiling bevorderen, zoals de verzuiling ook het traditionalisme zou versterken. Duidelijk is, dat met het aansnijden van dit verband een belangrijke nieuwe impuls is gegeven aan het verzuilingsonderzoek. Dat zou immers meer inzicht
kunnen opleveren in het uitgebreide sanctie- en beloningssysteem waarop de verzuiling is
gebaseerd en dat in deze dissertatie nog maar in hoofdzaak theoretisch kon worden
geschetst14.
De vraag blijft overigens, of Stuurman niet teveel nadruk legt op de confessionele activiteiten op het terrein van de zedelijkheid. De onlangs verdedigde dissertatie van Ali de Regt
wijst nogal nadrukkelijk op initiatieven van liberale en sociaal-democratische kringen en
bovenal op het verband tussen veranderingen in arbeidsomstandigheden en sociale stratificatie enerzijds en 'fatsoenlijker' gedrag anderzijds 15 .
Afsluitend kan nog het volgende worden opgemerkt. De taak die Stuurman op zich heeft
genomen was aanzienlijk. Gangbare opvattingen over verzuiling heeft hij vervangen of belangrijk aangevuld. Het belang van de strijd om de organisatie van de arbeidersklasse in
vakorganisaties is overtuigend aangetoond. Een veelbelovend onderzoeksterrein, het verband tussen verzuiling en patriarchaat is door hem geopend. In 1956 riep Van Doorn op
tot voortgezette en interdisciplinaire studie van de verzuiling: de columnologie. Stuurman
heeft op dit gebied een onmisbaar boek geschreven.

14. Stuurman, Verzuiling, 42.
15. A. de Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ontwikkelingen in Nederland 1870-1940
(Meppel-Amsterdam, 1984). Daarnaast kan gewezen worden op het interessante proefschrift van
P.C.G. Meurkens, Sociale veranderingen in het oude Kempenland (1840-1910) (Nijmegen, 1984)
waarin de grotere huwelijksvruchtbaarheid wordt verklaard uit het afnemen van de borstvoeding; dit
leidde tot snellere conceptie, meer kinderen, wat een merkbaar toenemende belangstelling voor de
school tot gevolg heeft (vooral van de moeders).
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1. TER INLEIDING: ZUILEN, GODSDIENST EN MODERNITEIT

Men krijgt verwachte of onverwachte antwoorden op de vragen die men stelt en men krijgt
geen antwoord op de vragen die men niet stelt. Meer nog dan vóór ik mijn boek over de
verzuiling schreef ben'ik ervan overtuigd dat het zinvol is te onderscheiden tussen de
sociaal-politieke blokvorming op godsdienstige basis en de ontwikkeling van de socialistische en liberale stromingen. Niet omdat ik denk dat er geen overeenkomsten zijn maar
omdat die overeenkomsten het eindresultaat zijn van een proces waarin de verschillen de
regie hebben gevoerd.
In 1874 kon de liberale voorman Kappeyne van de Coppello nog menen dat de sociaaleconomische modernisering van de maatschappij op den duur wel zou moeten leiden tot
de door hem zo gewenste 'door en door verlichte en beschaafde natie'. De Verlichtingsvisie op de moderne geschiedenis is sedertdien door de feiten gelogenstraft, en dat niet alleen in Nederland. Toch is de Nederlandse verzuiling onder andere ook dit: een sprekende
weerlegging van een lineaire, evolutionistische interpretatie van de moderne geschiedenis.
Het is kennelijk niet zo dat de laatste twee eeuwen een geleidelijke en breukloze overgang
van een 'traditionele' naar een 'moderne' maatschappij laten zien. In tegenstelling tot Max
Webers profetie van de 'Entzauberung der Welt' heeft de kapitalistische moderniteit geen
einde gemaakt aan de godsdienst als levensvorm en sociaal-politieke praktijk. Een innige
vervlechting van het oude en het nieuwe, het traditionele en het moderne is regel en geen
uitzondering.
De Nederlandse geschiedenis van de laatste honderd jaar onderscheidt zich door een opvallend sterke positie van 'traditionele' elementen in een land dat in de zeventiende eeuw
doorging voor één der meest burgerlijke civilisaties van Europa. Hier is het probleem van
de verzuiling te situeren. Daarom lijkt het mij doelmatig een onderscheid te maken tussen
liberalisme en socialisme als organische ideologieën van het moderne kapitalisme aan de
ene kant en katholicisme en protestantisme aan de andere kant. Daalder verwijt mij de
'elementen van zuilvorming in socialistische kring' te bagatelliseren. Nu bagatelliseer ik
de organisatorische en ideologische ontwikkeling van het socialisme in het geheel niet, ik
noem het alleen geen 'zuilvorming'; en daarvoor geef ik in mijn boek vijf redenen die achtereenvolgens betrekking hebben op de klasse-basis, de breedheid van het terrein dat organisatorisch bestreken wordt, de doorbraak-ideologie, het socialistische gelijkheidsdenken
en de positie van vrouwen in de socialistische beweging (69-70)'. Daalder gaat op deze argumenten niet in; zijn opmerking dat men zuilen ook algemener als subculturen kan defi1. Paginaverwijzingen zonder verdere aanduidingen zijn naar mijn dissertatie.
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