
Verzuiling als metafoor voor 
iTloderflisering 

Jannekc Adema 

Sinds dejaren vijfrig wordt er uirgebreid onderzoek gedaan naar wat al 

sinds op zijn vrocgst dejaren dcrtig 'de verzuiling' wordt genoemd.' 

De begrippen verzuiling, zuilen en verzuïldheíd zijn sindsdien stan- 
daardbegrippen geworden in de sociologie, politicologic, geschied- 

sehrijving en andere takken van wetenschap. Overeenstemming over 

de definitie van verzuiling is er echter noort geweest. De afgelopen 

jaren is zelfs het feitelijk bestaan van zuilen en verzuiling aan kritiek 
onderhevig geweest. De grote pluriformireit in resultaten van onder- 
zoek en her gebrek aan consensus hebben geleid rot de vraag naar hoe 

zinvol her is een begrip als verzuiling te hanreren in een context van 

voortdurende strijd over de invulling en rypeerbaarheid ervan. Recen- 

rclijk ontspon zieh een debar hierover naar aanleiding van de resulta- 
ten van het onderzoeksproject dat bekend is komen te sraan ais her 

'Amsterdamse verzuilingsproject'. Het dod van dit project was door 
middel van lokale studies een nieuw inzicht te geven in her ontstaan 
van de verzuilde samenleving in Nederland. Naar aanleiding van de 

eersre resultaren van dit project, concludeert Pier de Rooy dat 'jeder 

beeld over de verzuiling als zodanig is vergruisd'.' Verzuiling past vol-S 

gens hem dan ook goed in dc categorie essentia(y contested concepts, aan- 

gezien men geen overeenstemming kan vinden over de aard en de 

definirie van her verschijnsel verzuiling, vat de operationalisering van 

her begrip erg in de weg staat. Volgens De Rooy heeft her Amsterdam- 
se verzuilingsprojecr, naasr de vergruizing van her begrip verzuiling, 

ook een goed inzicht geleverd in een aanra] fimdarnentele wijzigingen 

in de belevenis van politick en in de veranderingen van de politieke 

culruur, van de openbaarheid. De Rooy pleir er dan ook voor her 

begrip verzuiling af te schaffen en als alternariefeen breed begrip van 

politick te gebruiken, war volgens hem een veci duidelijker perspecticf 
biedr voor de besrudering van de veranderingen in het Nederland van 

de rweede helft van dc ie ende eersrc helft van dc twinrigsre ceuw. De 

265 VERZUILING ALS METAFOOR VOOR MODERNISERING 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com/


rnoeilijkheid van het afschaffcn van het begrip ugt echtcr in de held 

heid en kracht van de mctafoor. 

Hans Blom, ¿dn van dc initiatiefncmcrs van het Amsrcrdarnsc v 

zuilingsproj ecr, ging met De Rooy in debat in zijn evaluatie van 

onderzoeksrcsulraren. Blom ziet verzuiling vooral als een metafoor 

een rnaarschappelijke gel eding aan te duiden. Het pt-oblecrn ugt e 

ter bij hct ciasrische karakrer van dezc metafoor. Dczc elastici teit h 

wel rot een rijke oogst aan 5rudies geleid, maar cok tor weinig cori: 

sus en her oncbreken van een gezarncnlijke definiric. Blom vindr 

echter ovcrhaasr orn in navolging van Dc Rooy de terminologie ro 

verzuiling af te schaffen. Hij schrijft: 

De arreriderende werkini van de metafor en lier geniak dar nieri luefr van hc: 

begrip oui kart im aun te duide,i dar anders op uigewrkkelde ujze moer wordc: 

onischreven, wjzen op ceri nitrtigejunctie enan. oak zonder dat de defiusiriekwc.- 

rie rot ecu heel precieze oplossing tsgekouien.Jursr in ondenoek dat zich niersr:- 

ciaal op de vraag ricicir verzuiling ojverzuildheid richr, kan her als arrcrideren 

begrip zander precieze bcpaatdhetd wel degeljk dienen als verhelderende kortc 

venrijzirig mar ecu context.' 

1k wil hier cen poging docn het begrip verzuiling te redden en wel dc 

erjuisr ecn brede invulling aan te geven. Verzuiling is inderdaad e 

rnerafoor, maar dit zijn al onze, in De Rooy's woorden, essential couac:: 

ofze nu contested zijn of niet. Her probleern is volgens rnij gedcel::- 

lijk op te lossen door in her gebruik van het begrip 'vcrzuiling - 

navolging van de socioloog StafHeIIemans meerdere berekenisse: T: 

onderscheiden. 1k ondcrscheid er hier vier. Het begrip verzuiling st::: 
zowel op ccn proces (het ontstaan ende uitbrei ding van verzuiIing. 
op ceri stand van zaken (de verzuilde samenleving). Daarnaast is 

een metafoor geworden voor een bepaalde politieke samenwcrkin:- 
vorm (consocarional democracy) en zu langzamcrhand ook voor ceri (sc:- 

aal/poliriek/cultureie) periode in de Nederlandse geschiedcnis. Zola:: 
men duidelijk maakr welke vorm van verzuiling men bcdoelr en 

vervolgens (in her kader van her specifieke onderzoek) definicert, zie 

geen probleern in her hanteren van her brcde begrip verzuiling, net:: 
min als in het gebruiken van andere brede bcgrippen als bijvoorbe: 
Verlichring ofmodernisering. In dit artikel xviI ik de verzuiling ais pr: - 

ces uirwerken door studie ervan in de context van her Europ::: 
moderniseringsproces. 
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Verzuilingstheorieen en het internationale modcrniseringsperspectief 
VanaEdejaren tachtig van de vorige eeuw waren het voornarnclijk Bel- 

gische sociologcn die, in de woorden van de Belgische socioloog Staf 
Hellemans, her 'provincialistischc perspectief op de verzuiling aanvie- 

len. Tor dan werd verzuiling veda1 gezien als cen confessioncel ver- 

schijnseí en veci auteurs bcperkten zieh tot katholieke en protestanuse 
zuilvorming. Wet onderscheidde men soms eon algenene zuil naast de 
twee confessionele en sorns daarbinnen weer een liberale en eon socia- 

listische tak. Over het algemeen werd het kerkelijkc ins tituut echter als 

een kenmerkend onderdeel van de verzuiling gezien. Daarnaast werd 
de verzuiling vedat als iets specifiek Nederiands opgevat. Aihoewel 

langzamerhand de erkenning van het bestaan van verzuilingstenden- 
sen in andere (kleine) Europese landen opkwam, haalden deze renden- 
sen bet volgcns velen niet bij de schaal en ornvang van de verzuiling in 
Nederland. Als gevoig van deze toekenning van specificiteit aan de ver- 

zuiling ontstond een 'marginaliserende' visie op de verzuiling die tot 
dejaren tachtig gemcengoed was. Verzuiling werd gezien als cen ti-adi- 

tioncel en premodern, soms zeus expliciet anti-modern verschijnsel. 
De verzuiling werd naasr ele late indastrialisatie als de voornaamsre 
reden voor de laat opkorncnde moderne samenieving in Nedertand 
genoemd. Pas met de opkomst van de verzorgingsstaar vanafdejaren 
vijftig wist Nederland haar Europese achterstand wecr in te halen! 

Toch was er, ondanks dit provinciaiistischc perspectiefop de verzui- 
ling, cen uitgebreid debat over de oorzaken van de verzuiling ontstaan 
die dit provincialisme (gedect telijk) oversteeg. Vier hypothesen waren er 
beginjaren tachtig reeds geopperd als verkiaring voor de verzuiling: de 
eniancipariehypothcsc, de bcscherrnngshypothcse, de po]idcke rnobl- 
liseringshypothese en, het nicest recent, de conflictbcheersingshypo- 
these.s Eind jaren zeventig was bet dc poliricoloog Arend Lijphart die 
met deze laatste hypothese ecn nicuw element hot verzuiiingsdebat 
binnen bracht en de weg opende voor de internationale vergelijking. 
Lijphart beoordeeldc de verzuiling daarnaast ook flog cens positief als 
een middel orn conflicten in de samenleving regen te gaan. 

In 1984 ging de socioloog JE. Ellerners in zijn artikel 'Verzui ling als 
proces van modernisering' op een dergelijke nicuwe wijze naar de ver- 
zuiling kijkcn en de verzuiling derhalve als een modern fenomeen 
opvarten, als een gevoig van verandcringen in de Nederlandse maar- 
schappij. Daarnaast zag hij detgelijkc processeri ook in Bclgie, Oosrcn- 
rijk en Zwitserland omstreeks dezelfde tijd ontstaan. Voor zijn verkla- 
ring voor her ontstaan van de verzuiling gebruiktc Ellcmers elementen 
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uit de bovenstaande hypothesen, maar met een nieuw uitgangspun:: 

'Het is evcnwel injn bedocUri dc vcrzuitin, vooniamelijk te bescliouwen als ecu 

specfìeke wJze ivaarop ecu betrckkelijk kleine nrnatscllappij dte3ckenmerkr 

wordt door csc,mciirecrd pluralisme' eu ecu re1ançfrore mate van parciculans- 

trie, rnnjaat niet nwderniseri njsproccsserI." 

Ellemers stond hiermee aan her begin van eon meuwe 'school' binnen 
hoc verzuilingsonderzoek die de verzuiling als eon modern fnomec 
zag dat bovcndicn ook in andere Europcsc landen kon worden gesign- 
leerd. Ellemets zag de verzuiling als eon oplossingsrrarcgie, een nieuiv 
manier orn problemen dic samcnbingen met modernisering en maat- 
schappclij kc vcranderircgen aan te pakken. Hot succes van deze stratcg 
zorgde uiteindehjk voor de inscirutionele en ideologische verspreidina 
hiervan. De verzuiling werd op deze manier een 'dynamisch element i 
zichzeif, aldus Ellcmcrs, omdat het als algemeen principe steeds wee: 

kon worden tocgepast op nieuwe problemcn.0 Ellemers ziet zijn oplos- 

singstracegie en zijn hypothese van verzuiling als modernisering echte: 
als eon verkiaring nst de al eerder geopperde hypotheses." 

De Nederlandse politicoloog Siep Stuurman steldc dc vraag naa: 

het ontstaan van de verzuiling in zijn bock Verzuí1in,, kapitalisme - 

patriarchaat (1983). Hij vroeg zieh ai wclke maacschappelijke krachte: 
vcrantwoordelijk waren voor dc vcrzuiling. Hij zag de verzuiling a: 
'ccn historisch proces dat het beste bcgrcpen kon worden als een cor.- 

tinue strijd tusscn consoliderende krachten van religieuze sociaalpol:- 
tieke blokvorming en ontbindende krachten van sccularisering en 
koppcling van godsdienst en politick'.' De inzet van deze strijd was ¿e 

moderne Nederlandse natie. Sruurman noemde hot proces van zui- 

vorming dan ook e'n van de aspecten van de vorming van de moderne 
Nederlandsc staat. Hij noernde dit Nedcrlandse proces van verzuilin: 
echter gccn modernisering maar eon 'strijd om de moderniteit'. Dez: 
sttijd om de modetnitcit was ccn strijd orn de grenzen russen moder- 
ne en traditioncle manieren orn problemen op re lossen en te deflni- 
ren, aldus Stuurrnan. Toch koppelde Stuurman dit moderniserings- 
perspectief niet aan ecn internationale vergelijking. Hij zag de verzui- 
ling als een 'specifick Ncderlandse vorm van burgerlijke hegemonie'. 
Hij noemde de verzuiling typisch Nederlands vanwege dc combinati: 
van een aantal aspecten: de omvang van de organisatorische verzuiling. 
de mate waarin dc conicssionelc partijvorming de politickc systeem- 
vorming overheersce en de specifieke vcrhouding tussen hot protestan- 
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risme en her katholicismc in dc Nederlandse gcschiedenis. 
J-Jans Righart past voor her cerst het internationale perspectiefecht 

toe in zijn boekDe karlioltekezwl inEuropa (1986)» Hij verdedigrde stelling 
dat her verbijzonderen van de Ncderlandse verzuiling analytisch wein ig 

vruchtbaar is en maakt daarorn cen vergclijking tussen dc vier katholie- 
ke verzuilingsprocessen in Oostenrijk, Zwirserland, Bclgie en Neder- 
land.' Hoewel Righart voor dc vier genoemdc landen de beschermiiigs- 
hypothese als uitgangspunt nccrnr, ontwikkelr 1_iij daarnaasr ceri 

interessante visie op de moderniseringstendcns in de verzuiting. De 

katholieke verzuiling is voor hem priman een kcrkelijke rcactie op twee 

aspecten van het maatschappelijke moderniseringsproccs aan het ein dc 

van de ncgentiendc eeuw, namelij k strucrurele differentiatie en sociaal- 
cuiturelc dcsorganisatie, dic beide zorgden voor ceri verzwakking van de 

positie van de kerk:' Righart stck dat dc reactie van de katholieken er 

cen van aanpassing aan de moderne tijd is geweest; men gcbruikte 
moderne middelen orn ceri traditioneel dod - her bewaren van her 

geloof in een geseculariseerde maatschappij - te dienen. Righart stck 
dan ook dat dc vcrzuiling een kcrkelijkc strategic regen de secularise- 
ring is gcwccst. Deze strategie was echter nier anti-modern, maar hccft 
eerder een, zoals hij hct zelfnoemt, parti eel modem karakter': coriser- 

vatieve katholicken, zo laat hij zicn, veroordeelden dc 'moderne' verzui- 
ling, het aaripassen aan en vorrngeven van de moderne wereld, als stra- 
tegie. De verzuiling was dus een bij uitsrck progrcssieve stratcgie.' 

In 1988 komt de econoorn Erik Bax vervolgens met ceri uitgebreid, 
voornamclijk sociaal-econornisch gericht onderzoek naar de verzui- 
ling in Nedcrland.'° Hij is dc cerste auteur dic dc verzuiling als ceri bij 
uitstck n_iodern proces zier len niet slechts als een specifiek modernise- 
ringsproces van kleine, pluriforme landen, zoals Ellern ers doct) waarbij 

het traditionele pluralisme in ceri modern institutioneel patroon werd 
gegoren. Nedcrland maakte dus een vcrgelijkbaar inodcrniseringspro- 
ces door als in de andere westcrse landen met als uitzondcring dat dir 
proees een andere institucionele vorm hecfr gekcnd dan in deze lan- 
den. De modcrnisering was volgens Bax de ultieme oorzaak van de ver- 

zuiling. De vier ecrder gcnocrndc verklaringshypotheses refereren 
slcchts aan vcrschillende aspecten van het moderniseringsproees." Bax 

ontwikkelt zelfeen nioderniseringstheorie waarin zowel verzuiling als 
onrzuiling verklaard worden als een 'rcaerie' op twee periodcs van 
progressieve modernisering, die plaatsvondcn van 1870 tOt 1920 en van 
de jaren 1960 tOt 1973" De veranderingen in de Nederlandse sociale 
structuur die onrsrondcn in dc tweede helft van de ncgenticnde eeuw 
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mocten volgcns Bax gczien wordcn als een inregraal onderdcel van 

modcrniseringsproces en niet slechts als een reactie hicrop. 

Volgens Bax loste de vcrzuiling als ecn strategic van sociale colitrel: 

i: op veci grotere schaal dan voorheen en dus modern ele incompatibtiçy, 

onverenigbaarheid, van bet traditioneic pluralisme mer het negcnrie- 

de eeuwsc proces van modernisering op. In de jaren zestig nani L: 
modcrniseringsproces echter ren andere wending waardoor de vcrzL- 

ling op haar beurt onverenigbaar werd met de moderne ontwikkelir- 

gen. De twintigstc eeuwse naoorlogse modernisering zorgdc voor eer 

erosie van de verzuding omdat hct sociale krachten opwckte dic de basd 
van normand sociale controle die kenmerkend was 'oor dit proces, ver- 

zwakte.' Bax wijst dus duideiij k meerderc fasen van moderniscring aan. 

De bier cerder genoernde Belgische socioloog StafHellernans rich: 
zieh in zijn bock Strjd oni de nodernitcit (199o)' expIiciet tgen het cerder 

genoemdc provincialistische perspectief Hellemans introduceerr deze 

term, iokaliscert haar problemen en bckritiseerr deze vervolgens. Hii 

zier zijn onderzock als een kritiek op de verzuihngsthconie en haar 

maiginaiiserendc visie en wil in plaats daarvan een algemene theorie 
van verzuiling prcsenteren. Zijn nieuwe bcnadering is gebaseerd op 

de koppchng van zuilen aan sociale bewcgmgcn die een inrcrnationa- 
le vergelijking mogelijk maakt. Hellemans ziet zuilen ais uit de kluiten 
gewassen sociale bewegirigen die gekenmerkt worden door collecticve 

acne rondom cen bepaald rhema.z In Stnjd or de nodcniitcit, vergeiijkt 

hij de karholicke en socialistische sociale bcwegingen eq. zuilen in 

Nederland, Belgie, Duinsland en Franknijk, daarbij benadrukkend dat 
dergelijke maatschappehjke processen ook in homogene grotc lauden 
voorkwamen. Zijn onderzoek rieht zieh dus op sociale bewegingen in 

rnodcrniserende samenlevingen. Verzuilings- en ontzuilingsprocessen 
zijn dan analyseerbaar als een ondcrdeei van dc geschiedenis van grote 

sociale bewegingen sinds i800, aldus Hellemans. Na i800 gingen dcr- 
gclijke bewegingen een steeds grotere rol speicn in de stnijd orn de 

innichning van de maatsehappij, daar de moderne sarneiileving het ont- 
staan en de groei van sociale bewegingen bevorderdc. Rond iS8o, de 

beginnijd van de Nedenlandsc verzuiling, was er ovcral in Europa spra- 

kc van ccii enorme toename van het aantal massaorganisaties.s Al snel 

gingen dc sociale bewegiugen volgens Hellemans als ordescheppcnde 
kanalen funerioneren. Zij probccrden de ontwikkelingen van de 

moderne maatschappij te bcïnvloeden en te heroriënteren waarbij ze 

ecu bcpaald 'bewegingsproj err' ofactiethema probecrden uit te vocren 

dar, indien succesvol, de problemen van de moderne sarnenleving zou 
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op1ossen Aangezien dc verschu!Iciide bewegingen vcrschillcnde bewe- 
gingsprojectcn hadden, betekcnde dit een voorrdurende srrijd orn de 

modernitcit, orn dc invulling en vorrngcving van de modernisering.° 
Hellernans ziet daarnaast dc ontzuiling als een reflexicve niodernise- 
ring waarbij de ontbinding van de zuilen en sociale bewegingen 

sarnenvielcn met een radicale hcrziening van dc modernitcit." 
Hellemans Belgische collega Rudi Lactrnans onderzockt in zijn 

bock In dcjrccp van de owdenie ttjd wat een cultuursociologischc visie op 

bet Westcrse modcrniseringsproces aan nieuwc inzichtcn oplevert 
voor de studies van zuilvorrnmg en vetzuiling. Hij koppelt dus evenals 

Hcllemans dc modcrniseringsvisie aan ccn internationaal perspectief 
Hij zierde verzuiling ais can manier van omgaan met de opkomst van 

de professionele en cornmcrciële markten van symbolische goederen in 

dc tweedc helft van de negenricnde eeuw, als ondcrdeel van de rwecdc 

grote fase van modernisering." Verzuiling was ccii strategie van de ket- 
ken en van de ideologische bcwegingen orn hun symbolische autotiteit 
op deze nicuwe vrijc markten van symbolische goedcrcn vcilig te stel- 

len tegen andere med edingers. Laermans stelt dat in de derde fase van 

de Westersc moderniscring de zuilen werden geconfrontecrd met een 

groeiendc invloed van het proces van individualiscring, wat uiteindc- 
lijk leiddc rot onrzuiling." 

Tegenwoordig, mogen we concludcren, wordt vrij algcmecn het 
beginpunt van de verzuiling gesituecrd rond i8So; ook de visic op ver- 

zuiling als (mede) een proces van industrialisering en modcrnisering 
dat rond dcze tijd zijn beslag krceg, is bijna algemeen gcacccpteerd." 

Dc idee van verzuiling als een uniek Ncdcrlands verschijnsel is vrijwcl 

gchccl verlaren. Toch is er Slog maar weinig internarionaal vcrgclijkend 
ondcrzoek gedaan naar de verzuiling, hoewel et gcnoeg rcdcnen zijn 
orn de verge]ij king met moderniseringsprocessen in andere landen aan 
te gaan. Niet alleen kan dit ecu nicuw licht verpcn op het ontstaan van 

vcrzuilde samenlevingen en meer inzichrgeven in dc Nederiandse ver- 

zuiling, maar studie van de Ncdcrianc{sc verzuiling in vcrgclijkcnd 
perspectief kan áák nieuwe inzichten bicden in hct verloop van het 
(Wesr-)Europese modcrniseringsproces. 

Nadat Blotti en dc zijnen in het Amstcrdamse verzuilingsprojcct 
rerdege en uitgebreid lokaal en regionaal historisch onderzock hcbbcn 
gcdaan naar de Nedctlandse vcrzuiling, zou nu aandachr mocten wor- 
den bcsteed aan de internationale dirnensie van verzuiling en dc 
(Nederlandse) verzuiling mocten worden bestudccrd als onderdeel van 

en variant op de (West-)Europcsc modcrniseringsprocessen, zoals Hei- 
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Modernisering 

lemans en Laermans in hun beide werken hebben gedaan. 0m de ve:- 

zuiling in hct kader van hct Europese modcrniseringsproccs te zien 

het echter belangrijk naar her heersende moderniseringsclebat te 

ken. Vooral de keiriek op de lincairc kijk op modernisering als de over- 

gang in een rechte lijn van dc rradirionele samenteving naar dc mode:- 

ne maatschappij is van belang voor het verzuilingsdebat. 

0m de relatie russen het verzuilingsdcbar en ren aantal (postrnodern 

rnoclerniscringstheorieen duideiijk te maken, zal ik flu eerst een aantal 

rnoderniscringsrheorieen behandelen die van invloed zijn geweest o 

dc hierboven besproken auteurs die de rnoderniseringsvisie hebbe 

toegepast op het verzuilingsdcbat. De afgelopen jaren zijn er vee 

moderniscringstheorieen ontwikkeld die modernisering zien als ee: 

meervoudig proces met verschillende uitkomsten en bestaande uit ver- 

schillende fâses, waarbi de lineaire vooruitgangsgcdachte gehen is los- 

gclaten. 

Er zijn ren drietal problemen die met veci (vooral modcrnistische 

opvattingcn van moderniscring en de impliciete connotaties daarvan 

te maken hebben, narnclijk het probleem van evolutionisme, het pro- 

bleem van eurocentrisme en het probleern van universalisme." 

Mike Featherstone, een invloedrijke deelnemer aan hct modernise- 

ringsdcbat, bekritiseert in zijn bock U doin,j cuLture (1995) vanuit ecu 

postmodern perspecrief vooral de universalisrische en wesrers-euro- 

centrischc renden ti es van dc oudere rnoderniseringstheorieen. Modcr- 

nisering is volgens Fearherstone niet ren proces dat in n bepaalde 

plaats en tijd opkornt. Vandaar dat we volgens hem minder de nadruk 

moetcn leggen op de (specifieke) Westerse modernisering en nicer op 

andere (nier-westerse) vormen van dit proces, die in her tijdperk van 

globaliscring steeds meet naar vorm treden. Her is volgens Fcathersto- 

ne dan ook beret am nier van ¿én modernisering te spreken maar van 

loba( nodenuties, in het meervoud.' Er is niet meer sprake van ¿n cm- 
trum waar de globale rnoderniscringsprocessen vandaan kornen, maar 

van rnccrdere compctitin3 ceurra (zander te suggereren dat daarbij sprake 

is van gclijkheid) die her recht opeisen orn mee te doenY 

Featherstone zier de modcrnisering echter 'el als een universeel 

proccs, in de zin dat het em voortgang is van hetzelfde principe, alleen 

op verschullcnde manieren 'vertaald'. Hij zier her postmodernisme en 

oak het huidige rijdperk van globalisering dan ook niet als breuken 

met het vcrlcden. Her postmodcrnisme is volgens Featherstone eerder 
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te zien als een proces van be&'ustwording van de verkeerde aannames 
van de moderniteit, van haar urriversalistische tendentics en vooruit- 
gangsgedachtc. De postrnodernitcit kenmcrkt zich door hot besefdat 
de superioriteit van het westen is verdwenen.r 

De Duitse socioloog Ulrich Beck heeft zieh explicict met her pro- 
blecm van het cvolutionisrne beziggehouden. Beck's moderniserings- 
theorie draait rond hct begrip reflexicve (meervoudige) moderniscring. 
Volgens doze hypothese zijn bijna alle instirutics en gedragingen diede 
moderne mens kent en aan de dag legr, onderwerp van continue en 
diepgaande rcllexie. Volgens Beck heeft er in dejaren zevenrig ecn grotc 
verandering piaarsgevonden, riarnelijk de overgang van dc eersrc, de 
lineaire naar de rweedc, de reflcxicve modernitcir. Doze tweede fase van 

rnaatschappelij ke niodernisering, die Beck de risicosamenleving nocmt, 
heeft de eerdere fase, de moderne technisch-industriële maatschappij, 
vervangen. Dc risicomaatschappij word gekenmerkt door reflexivircit 

op de eerdere fase van modernisering. Reflexiviteit betekent hicrbíj gccn 
reflcctie maar eerdcr zeliconfrontarie. Er heeft ecn overgang plaatsgc- 
vonden naar een anders-moderne maatschappij, een radicalisering en 
vermenigvuldiging van de rnoderniteit. Reflcxieve moderniscring 
betekent dar men de grenzen en tegenstellingen van de moderne orde 
herziet. Her gevoig is de modernisering van de mod erniscring. Moder- 

nisering is dynamisch aldus Beck, en creëcrt steeds weer andere moder- 

nisering, rerwijl hot tcgelijkertijd zichzelfonderuir haalt.° 
Beck s'alt in zijn rcflexic-theorie de idee aan dat modernisering voor- 

uirgang impliceert. Volgens Beck betekent modernseringjuist dat de 

risico's in de maatschappij en daarmec de reulexie hierop, juist rocne- 
men. Daarnaast laat hij ook zicn dater geen sprake is van een lincair pro- 
ces naar de risicomaatschappij, maar dat dit proces gepaard gaat met 
onrwenrclingen en meerdere reflcxieve vormen van modernisering. 

Naast Ulrich Beck is het vooral Anthony Giddens geweest dic hot 
begrip reflcxiviteit hecft gebruikt als een karaktcrisering van dc 
moderne tijd. Hij behandelt her begrip uitgebreid in zijn boek The con- 

sequences ojrnoderntry (1990). Giddens ziet, net als Beck, de postrnoderni- 
teit niet als een afeschciden nicuwe peri ode. \7olgens Giddens zijn we 
tegcnwoordig ecrder in een periode van late modemiteit of radicale 

modernisering beland. Hij ziet de moderne tijd als cen zieh flog steeds 
ontwikkelcnd proccs, in plaats van een overgang in de postmoderni- 
teit. De gevolgen van de moderniteit worden slcchts geradicaliseerd en 
verunivcrsaliseerd. Het grootste contrast ugt voor Giddcns tussen de 
premoderne (traditionele) en de moderne (post-traditioncle) cultuur. 
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Hij ziet de modernireir als cen disconrinulteit, omdat cc volgens hc. 
geen sprake is van cen vloeiende beweging of ovel-gang uit de tradi:: 
maar cerder van een paradigrnawisseling. Volgens Giddens zi r 
rellexiviteit, de specificiteit van de moderne instituties en tune-space 

rantiatwn de zaken die dc moderne tijd radicaal scheiden van de prem:- 
dcrne tijd. Dc rnodcrnitcit kent volgens Giddens ren inherente dyri:- 
mick die haar onderscheidt van het premoderne.' Het bcgrip reflexiv:- 

teit betekenr bij Giddens niet precies hetzelfde als bij Bcck, maar korn: 
toch min of meer op hetzelfde fleer: 

274 

Tlie reflexivity ofniodern soctal lije consists ni rhefact that social practices cire 

constantly examined and reformed n the li3ht ofinconimq information about 

those very practices, thus consstimrively alterni3 their character. 

Volgens Giddens is vooral dc relatie russen tijd en ruimte verander 
Ruirnte wordr immers veelal uitgedrukt in tijd, het gaat orn de tijd c 

het kost orn ecn bepaalde ruirnte te overbruggen. Giddens beargu- 
mcntcerr dan ook dat niodemisering en dan vooral dc globaliserin: 
ervoor gezorgd heeft dat de tune-space distantiarion veci kleiner is gewor- 
den en zeifs gcieid hceft rot cm totale opsiokking van de ruimtc doc: 
dc tijd. We moeten rime-space distanriarion niet als een unilineair proces 

zicn, als een vooruirgang maar als een hortend en stotcnd proccs zar.- 

der duidelijke richting. 
Oo k Giddens valt dus de idee van modernisering als ecn evolutionis- 

tische onnvikkeling met als cindpunt dc moderne westersc samcnle- 
ving aan. Volgens Giddens rnoetcn wc dc rnodermreit beoordelcn o: 
zijn eigen merites in plaats van als onderdeel of uitkomst van ecc 

bepaald proces. Door de nadrLik op dc discontinue aard van dc moder- 
nitrit tc leggen probeert hij het evolutionistische denken te vermijden: 

Een bcnadering die verl ruimte laat voor de tegcnstrijdige tcnden- 
sen en de complexiteit van hct proccs van modernisering, wordr uit- 
eengezct in hct boek Paradoxen van modennscrui3 (1993) van Van der Loo 

en Van Reijen. In dit bock wordt de nadruk gelegd op het paradoxale 
karakter van modernisering, waarbij tegcngestelde tendcnsen in her 

nioderniseringsproces worden gezien ais ccn integraal onderdeel van 

ditzelfde proces: 

'De stelhn3 die wij in dit bock willen vcrdedi3ea, mich dat mod enuiserin3 zicii niet 

¡ant reduce reti tot eendnidi3e processen. maar dat zij van nicer af aan in her reken 

heeftesraan van een aantaifundanientc le, doch seIn nbare re3enssrrijdi3liedei L 
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Modemiserin3 oat zich dan oak nier anders bcqrjpen dan as cen meenîoitdi pro- 

ces, dar voorrdurcnd keen en weer word r bcwo3en door re3ensrrijde krachten. ' 

Volgens Adriaansens, wiens moderniseringsmodel door- Van der Loo en 
Van Reijcn wordt gehanteerd, is het moderniseringsproces uitcindelijk 
hot gemakkelijkst in een vicrral paradoxen te varten.49 Doze zijn de 
paradox van difFerentiatie, waarbij modcrniscring zowel schaalvergro- 
ring als schaalverkleining inhoudt, de paradox van rationalisering, 
waarbij we zowel een culturele pluraliscring als generalisering zicn, dc 
paradox van individualiscring waarbij mensen tegelijkertijd verzeif- 
standigen en verafhankelijken cn tenslotre de paradox van domestice 
ring, waarbij processen van conditioncring en dcconditioneríng op 
dezelfde rijd plaatsvinden. Dc paradoxen zijn volgens deze theorie 
slechrs rwee zijden van dczelfde moderniseringsmedaille° 

In hoeverre hebben de bovengcnoemde moderniscringstheorien 
nu doorgewerkt in het verzuilingsdebat? Bij Stuutman ziert we een 
duidelijke invloed van de paradoxen-theorie ofvan dc idee dat modcr- 
nisering een veel coinpiexer begrip is dan ecrder gedacht. Hij bestrijdt 
dc idee van een lineaire en evolutionisrische opvarring van modernisc- 

ring en verzuiling. Er is voigens hem geen sprake van ecn gcleidelijkc 

overgang van een traditionele naar een moderne maatschappij, maar 

cerder van cen ontwikkeling die uitgaat van een verviechting van hot 
nude en her nicawe: Stuurman kiest voor dc invaishock dic de verzui- 

ling daarbij als het traditioneic en her socialisme cn libcralisme als het 
moderne clement in deze modcrniscring ziet in plaars van de vcrzui- 

ling zlf ais een paradoxale modernisering re zien," In wezen ziet Elle- 

mecs dc verzuiling ook als cen paradoxaal proces als hij haar karakreri- 
seert als een 'dynamisch conservatisme': 'dynamisch omdat het toege- 

past kon worden op nieuwe problemen en nieuw ontsrane instituties, 
conservatiefomdat her basisprincipe steeds opnieuw kan worden toe- 
gepast'." Volgens Ellemers is dit her mechanisme waardoor kleine pin- 
riforme landen mee-moderniseerden.' Hij vat deze rnodernisering dus 
duidciijk op als cen vervlcchting van het traditionele en her moderne 

lof in zijn woorden, van het consei-vatieve en her dynamische). Ook 
Righart benadrukt dcze tweeledigheid: volgens Righart was de verzui- 

ling encrzijds een beschermingsfctor, cen bcschcrming regen secula- 
risering en anderzijds cen progressicve factor, een opname en vormge- 
ving van de modernisering in eigen kring. Righarr schrij ft dan oak over 

her partied moderne karakter van de verzuiling en zct zieh stcrk af 
regen cen re geschematiseerd gebrurk van de dichotomie rradirioneel- 
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modern, in de zin dat het moderne noodzakelijk leidr rot ren afzwak- 
king van het tradirionele. 

De reflexieve modcrniseringstheorie van Beck en Giddens ajen we 

vooral terug in het werk van Bax en Hellemans, waarbij de laatste zijr: 

moderniseringsbegrip voor een groot deel baseert op de theorie var: 

Beck. Ook Hellemans ziet twice fasen van modernisering, waarbij de 

eerste fase werd ingeluid door de verzuiling en de tweede, de ref1exiev 

of radicale moderniseringsfase, door dc ontzuiling.' Hellemans zie: 
dczc twee fasen niet alleen in Nederiand tot ontwikkeling korneir. 
maar in heel Europa. Hij beschrijfr voornamelijk dc ccrstc fase var: 

modernisering, die, zoals hij aantoont, overal in Europa leidt tot de 

opkomst en groei van sociale bewegingen, waaronder hij ook de ver- 

zuiling schaart. Bax daarentegen, beperki zijn analyse, die veel wer 
heeft van de theorie van reflexieve modernisering hoewe1 hij noci'. 

Beck noch Giddens bij name noernt), geheel tot Nedetland. Wel ver- 

klaart hij, net als Hellemans, zowel het ontstaan van de verzuiling ak 
het ontstaan van dc ontzuiling als een proces van modernisering. 
Beide processen zijn onderdeel van een fase van radicale ofzoals hij he: 
noemt 'progressieve' rnodernisering.' Orndat de eerdete structurezi 
[rraditioneei pluralisme en de verzuiling) onverenigbaat werden me: 
de veranderingen in de maatschappij, modetniseerden zij mee en di: 
resulteerde in verzuiling en ontzuiling. Laermans doct veci en uitge- 
breid onderzoek naar verscheidene moderniseringstbeotien met he: 
dod een cultuursociologische visie op her moderniseringsproces te 

geven. Hij gebruikt hierbíj vooral de sociologische theorieèn van Par- 
sons, Eiscnstadt en Luhmann. Hij onderseheidt drie perioden vai: 

modernisering: van 1500 tot i8o, van 1850 tot 1950 en van 1950 to: 
1980. Vooral bij de bespreking van de laatste periode en zijn verkiarin 
voor de ontzuiling rnaakt hij veci gebruik van Beck en zijn idee van de 

'individualisering' van de leefivercid.' 

Een nieuwe blik: heterogenisering en homogenisering 
De afgelopenj aren is men zieh binnen het globaliseringsdiscours stccd 
meet gaan bezig houden met de eulturele gevolgen van globalisering. Ir: 
dit discours zijn er rwcc dominerende scenario's ontwikkeld. Het ene 

seen ario gaat uit van giobalisering als een ptoees van culturele homoge- 
nisering, het andere scenario van globalisering als een proces van cultu- 
tele heterogcni sering of fragrnentatie.6 Hct homogenisetingsdiscour 
gaat uit van een steeds meer uniform wordende wereld, van cell proce 
van eenwording op mondiaal niveau. Men denkt dater uiteindelijk r 
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allesornvartende wereldcultuur zal ontstaan door de cultureic homoge- 

niscring van Consumptic, kieding, taal, voedsel, muzick, de media et cere- 

ra. Dit culturele proces wordt daarnaast flog cens vcrsterkt door mon- 
dialisering op het gebied van de economie en de politick. Dit scenario 

gaat er dus van uit dat er steeds minder culturele diversiteit en autono- 
mie zal zijn. Vaak gaat dit scenario uit van dc dominantie van cen 

bepaalde cultuur, een bcpaald land en een bepaalde productiewijze, 
meestal dc westers-amerikaanse kapitalistische cultuur. Door de domi- 
nantie van dit proces zal dc lokaliteit en lokale cultureic identiteit steeds 
meet aan machr inboctcn en overweldigd worden door de mondiale 
consumptiecultuur. Daarnaast is er op politick en economisch niveau 
ook steeds meer sprakc van inter- en supranationale samenwerking die 

zeker zijn wecrslag heeft op het culturcie niveau.6 

Dit scenario wordr weersprokcn door her discours van culturele 
heterogenisering.6 Volgens dit discours zijn er drie dingen die niet 
kioppen aan de idee van cultureic homogenisering. Ten eerste is er geen 
sprakc van cen cultured dnrichtingsverkccr; ten tweede hoeft hct feit 

dar de culturele stromen vootal van het westen naar dc rest gaan geen 
culturelc dorninantic te betckcnen. Hiermee wordt dc kcuzcvrijhcid 
van individuen onderschat. Ten detde kan je globalisering niet als een 
simpel proces van culturele homogenisering opvatten wanneer dc hctc- 
rogcniscrcndc en hybridiscrcnde tcndcnscn even stcrk zijn.6' 

Het discours van cultuteic heterogenisering gaat erjuist van uit dat 
globalisering zal leiden tot een tocnamc van cultured conflict. De aan- 

hangers van her hererogcniseringsdiscours beargumentcren dat globa- 
[isering de conditics crcëert voor ten verrcgaandc lokaliscring, voor vor- 
men van lokale idcntiteir. Men moet hierbij denken aan zaken als natio- 
nalisme of separatisme, religieus frmndamentalisme, culturalistische 
bewcgingen en etni sehe groeperingen. Mcnsen lij ken zieh steeds meer 
in gcsloten groepen te bewegen en trekken zieh tecug in vaste identitei- 
ten als rcactic op de snelle verandetingcn van de wereld orn zieh heen. 
De lecflveteld en belevingswereld van vele mensen worden steeds meer 
uit cikaar getrokkcn en mcnsen rcagcren hiei-op door zieh terug te trek- 
ken in primaire identireiren. Daarnaast zullen de toegcnomen contac- 
ten russen mcnsen wercldwijd slcchts tot meer hybride cultuurvormen 
leiden en dus tot ved nicer diverse vormen van cultuur. 

Beide bovcngenoernde vcrtogen van homogenisering en hetcrogc- 
nisering zijn steeds meet aan kritick onderworpen, en de populairste 
manier van dcnken op dit moment is dat globaliscring zowel hcte- 
rogcniseming als homogcniscring inhoudr. Hoewel dit vrij opmerkc- 
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[ijk iijkt moeten we volgcns John Tomlinson inzien dat dergclijke 
contradicties tot de kci:n van de globaic moderniteit behoren. Het 
lokale en globale crcärcn cikaar ook srecds veer. Tomlinson bedoelt 
hicrrncc dat globaal cri lokaal nog slechts relatieve termcn zijn. Wat 

lokaal is wordt globaal bepaald en geproduceerd, waarbij het globale 
veer wordt gelokalisecrd. Aan de ene kant zien we dan ook dat dc 

hoevcclhcid globale coördinatie toeneemt, aan dc andere kant zicn we 

mechanismen van fragmentarisering, hctcrogenisering en hybridise- 
ring aan het werk. 

Hier is het niet de plaats de theorie van culturele hornogenisering 
en heterogenisering voor her vcrzuilingsdebat vollcdig uit te werken. 
1k wil hier pleiten voor her bcnutten van de nieuwe rnoderniseringsvi- 
sics en -theorieen in bet debat. 0m deze aanzet roch enige vorm eri 

inhoud re geven, zal ik hier kart weergeven hoc de genoemde auteurs 
over de verzuiling al min of meer gebruik maken van deze terminolo- 
gie en theorie zander haar vcrder uitgewerkt te hcbbcn. 

Hoewel de theorie van culturele heterogenisering en culturcie 
hoinogenisering zoals ontwikkeld in het globaliscringsdiscours, niet 
letrerlijk is terug te vinden bij de verzuilingsauteurs, zijn de begrippen 
hctcrogenisering en homogenisering en hun globale invulling dit 
natuurlij k wel, daar zij al veel langer gehanteerd worden. Daarnaast zijn 
er nag andete termen dic min of meer hcrzclfde betckenen of onder 
hcterogenisering en homogenisering te scharen zijn. 1k denk hierbij aan 

schaalvcrgroting en schaalverkleining, diversificatie en univcrsificatie, 
particularisme en universalisme, eenheid en vcrschcidcnheid er cetera. 

Ellemers wust er bij voorbeeld op dat vooral in de kleine Europese naties 

het moderniseringsproees slechts ten dele te beschrijven valt als een 

proces van roegenomen universalisme en homogenitcir. Dit was eerder 
ccn proees van een betrekkelij k sterk particularisme en van verschciden- 
heid Iwaarvan de verzuiling cen onderdeci is). Hij beschrijft het 
moderniseringsproces van kleine landen als een proces van zowel 

schaalvergroting als differentiatie. Schaalvergroting in de zin van socia- 

le mobilisering, urbanisatie, toegenomen communicatie en de uitbrei- 
ding van her onderwijssysteem; differentiatie in de zin van door het 
moderniseringsproces ontstane verschillende institutionele terrcinen. 
Her rnodcrniseringsproccs vcroorzaakte al lerhande problemen van her- 
inregrarie, war weer tot een vergroring van de differentiatic Icidde.6 

Bax beschrij ft de uitkomsrcn van her moderniseringsproces als een 

probleem van zowel uniformiteit als van variatie. Deze beide uitkom- 
sten zijn volgens Bax ondcrdccl van hetzelfde moderniseringsproees.° 
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NEDERLAN 

Hoewel Blom cleze verschijnselen van cenwording en segmentcring 
niet zozccr als uitkornsten van een modcrniscringsproccs ziet, ziet hij 

beide processen wcl duidelijk naar voren konien in het Nedcrland van 

de negentiende en vroeg twintigstc ccuw. 

Opvallend is de uitccnlopendc bcnadcring van de concepten hete- 
rogenisering en homogenisering binnen bet verzuilingsdebat. Ener- 
zijds worden de zuilen, oftewel in Europees verband de sociaic bcwc- 

gingen, a15 homogcniserend gezicn, aangezien zij binnen de eigen 
groep naar eenhcid en consensus streelden, anderzijds worden de zui- 

len als heterogene krachten beoordccld, aangezien zij de nicuwe diffe- 

Hellemans benadrukt vooral de homogen iserende wcrking die uitgaat 
van de sociale bewegingen, waaronder hij ook de verzuiling schaart. De 
sociale bcwcgingen probeerden immers personen mer vcrschillendc 

achtergrondcn onder n noemer te krijgen. Bovendicn kwam dic 
homogeniscring ook tot uitdrukking in dc schaalvcrgroring die met dc 

bewegingen tot stand kwam. De oudc lokale subculturen en de oude 
lokale identiteiten werden veelal losgelatcn en daarvoor in dc plaats 
kwamen, zoals Hcllemans ze noemt, 'supralokale Ioyalitcitcn', die we 
ondcr andere zien bij her nationalisme en bij dc sociale bewegingen 

Idic Hellemans beide zict als uitvloeisels van dc opkomende moderni- 
teit tond t800). Modernitcit is volgens Hcllcrnans dan ook een combi- 
natie van eenheid en verschcidenheid. 

Ook Righart wijst op de homogcniserende tcndcnscn dic uitgingen 
van her nationalisme. Hij wijst echter ook duidclijk op de spanning in 

het modcrniscringsproces russen de homogene Ncdcrlandse natie en 
de vetschillende interpretaties van war deze nationalitcit inhicid. Het 
nationalisme als modernisering is dus niet zozeer een homogcniseren- 
de als we! een heterogenisercndc fctor.' Blom ziet echter eerder ccn 

'dynamisch evenwicht' in Nederland russen de 'tendensen van een- 

wording en segmenrering', die zich, volgens hem, voltrekken in 

'voortdurcndc verstrengeling'. Hij zier her nationale gcvocl hicrbij als 

de eenheidsfacror en de scherpe sociale en godsdienstige schcidslijnen 
als bet segmenterende element. Dir dynamisch evenwicht noernt hij 

verzuiling: Blom zier de versrrcngcling als volgt: 

uropese natics - 'Nationaal,cvoel en bindinj ana de eienjroep (zuit) werden als hctwaie rwce 

n valt als cen zjden vati dn medaille. De interne plurforniitcit en de relatiefvrecdzame onl,an,s 

Dit was eerder tusscii dcrocpcn kan za cen kcnmcrkend eletnentvan her iiationaalevocl war- 

verscheiden- den. 
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rentiarie, ontstaan door de modernisering, vorrngavcn. Daarnaast 
werkten zij ook hcterogcniserend in narionaal verband, daar zij alle- 

maal een andere invulling van nationale identiteit gayen. Maar dit 
nationalisme wordt ook op zijn beurt als enerzijds homogeniserend en 
anderzijds hercrogeniserend bcoordee!d. Homogeniscrend omdat het 
alle burgers onder het natic-ideaal en het huis van Oranje schaart, 
hererogcniserend orndat er niet ¿n vcrsie van dit nationalisme 
bestond, waardoor er naast de strijd orn de moderniteit, eigenlijk ook 

sprake was van cen strijd orn dc nationaliteit. Dcze 'dubbele bodem' 
van hct nationalisme wordt vooral mooi uitccngezet in het bock van 

Rob van Ginkcl, Op zoek naar ci3enheid. Denkbeelden en discussies over culmur en 

identiteir in Nedertand (1999): 

'De roenernende nationale intc3ratie liad teenstr(jdie effrcten: enerz(jds nod 

ceo homoenisertng op, waarbj reiona1e culruurelementen kct afle3den tesen 

ecu in belon8 tocuemetide nationale cultuur. Menscn pasten zich ocio de domi- 

flaute, vuotai I-iollandse en stedeijke, cultuur aan. Anderz(jds deed zieh ecu pro- 

ces van institurionalisertn8 your, dat culturcle te8ensrellinaen accenrueerdc. Men- 

sen zochren dan steun bj elmj k8esrenideu orn zu de ei3cn idenriteit zoveel miioe- 

n stand te houderi.'' 

De homogeniserendc tendcns van dc nationale cultuur was te zien in 
her huis van Oranje, in de algem ene dienstpiichr en in de liberale creatie 

van vaderlandslievende burgers. De hcrcrogeniserende tcndens kwam 
vooral naar voten in dc institutionatiseringvan de differentiatie en in de 

toe-eigcning van de nane door de verschillende vcrzui ide groeperingen, 
die hier binnen de eigen zuil ook weer vcrdceld over waren.6 

Dcrgelijke processen van strijd orn modernitein en strijd orn natio- 
naliteit, van vormgeving en ordening van de moderne maatschappij 
op steeds groncre schaal, hetzij in de eigen groep (sociale bewegingen, 
de zuilen), henzij op nationaal niveau, kunnen ook elders in West- 

Europa onderscheiden worden. Als gevolg van de ver5nelde moderni- 
sering rond i88o, ontstonden er processen van culturele hornogenise- 
ring en culturele hererogenisering: enerzijds schaalvcrgroting en 
toegenornen communicatie en integratie, anderzijds een ncrugtrek- 
king in de eigen groep orn deze processen vorm ne geven. Integratie 
door middel van desintegratie. Deze paradox mag kenmcrkend voor 
dc rnoderniteit worden genoernd, voor de rcactie op snelle verande- 
ringen, op radicale modernisening. En daanin schuilt ook haar dyna- 

miek. Günther Mai weet in zijn ovcrzichrswerk over de Europese 
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cultuur tussen de twee Wercidoorlogen de moderniteit dan oak zeer 

treffend weer te gevcn: 

'Die "Moderne" wurde erfahren als cha otische Gemen8da8e pathologischer, wed 

unvereinbarer Antinomien: von Universa! ismus und Partikularismus, Kollektiv 

und I,idtvtduiun, ]Jfíerenzierung und Einheit, Konformität und Individualität, 

Sicherheit und Selbstverantwortung, Bindung und Freiheit, Rationalität und 

Irrationa I isnius7 

i Jaap Tatsma, Verantwoording', in: ).C.H. Blom cnJ. Taisma (red.), De vcrzuiling 'oobj. 

GOdSdLCnSt. stand ei nane tn de Eanje iiçgcntiende eeuw Amsterdam zoon) ix. 

z Pict de Rooy, 'Zcs studies over verzuiling', in: BMGN, i lO 
( 
i 195) aIl. , 383-384. 

3 Ibidem, 391-391. 

4 Hans Blom, Vernierigcnde kracht CO nieuwe vcrgezichten. Het onderzoeksprojecr ver- 

zuiling op lokaal niveau geevaluecrd', in: J.C.H. Blom enj. laisma (red.), De verzuiling 

voorbj, 207. 

Ibidem, Z36. 

6 Hellemans onderscheidt dric betekcnisscn van dc term verzuiling: ten ecrste verzuiling 

in zijn 'sociologische' betekenis, 'de uitbouw van ren gcïntegreerd organisaricnerwcrk 

dat zij n doclgrocp van de wieg rot het gafprobcert te begeleiden', ten twecde verzu i- 

ling in zijn 'totalitaire' betekenis, 'dc opdeling van het verenigingsleven van dc maar- 

schappij in zuilen', ten dcrde verzuiling in zijn 'politicke' berekenis, verzuilmg als een 
specifieke wijze van pol itsekc besluirvorming. S iafHcllernans, Srr(jd ons dc nwderniteir. 

Sociale beave,in9en en verzui1in in Europa skids iSoo (Leuven 1990) z6z7. 

7 Ibidem, ii-iz. 
8 Dc ernaneipatiehyporhese ziet de verzuiling als her resuttaar van dc ernanciparie van 

gediscriininecrdc rnanderheidsgroeperingcn. Dcrgelij kc minderheidsg-rocperingen 

hopen via de zuil inaatsehappelijke erkenning en gclijkbeterhting te verkrijgen (Rig- 

hart, Do karhoiickczuiliu Europa, 29). Dc beachermingshypothese zier verzuiling daarcnre- 

gen als her rcsultaar van ren dcfensicve strategic, waarbij dc leden van de zuil werden 

gc'faoleerd regen dc vcrandccingcn mdc maatschappij. Zij zier dus de prorcctie als het 
voornaamstc monefvoor dc verzuilirig (Ibidem, 30-31). Dc rnobiliscringshypothcse 

zier niet de kecken maar de poliriekc partijen ala dc aanstichtcrs van de verzini rig. De 

verzuiling was voor dc opkomende parrijen ceri middcl orn bun massa-aanhang te 

mobil seren (Ibidem, 3 1-3z). De conílictbcheetsingshyporhese zierde verzuiling als 

ren manier orn politiekc conflicren te behccrsen in eco maatschappij dic gekenmncrkr 

avordr door cm aterk pluralisme nier scherpe scheidslmjnen (Ellemers, 'verzuiling ala 

proces van moderniseririg', 58). Her was Hans Daalder dic als ecrste systematisch em 

irideling maakte van vrrzuilingahyporhcses, alhoewcl jk zijn indcling hier niet han- 
rccr: H. Daalder, 'Poliucologcn, sociologcn, hisrorici ende vcrzuiling', in: EMGN, loo 

(1985) 52-65. 

9 In ccii Nedcrlandse versic gepubliceerd als: JE. Ellemers, 'Verzuiling als procra van 

nioderiatsering', in: Moderniseiin9, isathi. inm9rane. Oprrellen over niaatschappij en bcleid (Amster- 

dam 1995) 8. 

io Ibidcm,66-67. 

u Ibidem, 72. 

r z Siep Sruurrnan, Verzuiling, kapitalisane en parriarchaar. Aspecren van de ontwikkeling van ile moderne 
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sraatinNederlundNijmegen 19S3) LZ-14. 

I 3 Siep Sniurman, 'De Ncdcrlandse staat nissen verzuiling cn modernireit', in: BaEuts ei 

pCrSpeC(iÇ VtsiCS Op de8eschk'dwcrensrluip n Neclerland (Groni ngcn 1987) 269-270. 

14 StUUrIflafl, VcrzuiUnq, kaptaItsinc en parrLorcaat, 6o. 

15 Ibidern,6z. 

iG Hans Righart, De katholiekc zuii n EuropI. I let oiusLaalt van vc2ui!u1 otider k2tho!Iekcn In Oosten- 

rjk, Zwitser!aiul, BeJiUn Nedcdand (Amsterdam 1986). 

17 Ibrdem,9. 

s8 Ibidem, 33-34. Righarr zier strucrurele differenriarie als een proecs dat betrekking hecf 

op verschillende maatschappclij ke terreinen en gekenmcrkr wordr door differenriatie 

en speciahsarie van versets il i ende seetoren van de maatsehappij, voornamelijk zichtbaar 

in dc economie. Za legt hij dc nadruk op de aelseiding van gezin en beroepsuitocfcning 

code arbeidsdeling. Righart zier bet proces van sociaal-cuIrurele desorganisatie veroor- 

zaakr worden door ecn rweetal begeleidingsverschijnselen van bet industrialiscrings- 
proces, te sveren niigratic en urbanisatie. Deze tsvee verschijnselen zorgen ervoor dat dc 

sociale controle van de kerk vooral i n dc grote stad steeds moeilij kcr wordt. 

19 lbidem,36. 
za Erik H. Bax, Modenrizanon arid ckava8c irr Dutch society. A study sf10158 term ecariaslic arid ocral 

cirasc(Groningcn 1988). 

21 Ibidem, 1-2. 

zz Ibidem, 3. 

23 ibideni, 113. 

24 ibidem, 172. 

25 StafHellemans, Srrijd sin de rn,odcriiiteit. Sociale bewe3ingcn cii vcrzuilin,g in Europa sinids i800 (Leu- 

ven 1990). 

z6 ibidem,9. 

27 Ibidem, 13. 

z8 ibidem, 38-48. 

29 Ibidem,4o. 
30 Ibidem,. 
35 ibidem, 253 (1-1er begrip reflexieve modcrniscring wordt verderop in her artikel uicge- 

breid behandeld en uitgciegd). 

32 Rudi Lacrmans, In dc8rccp s'ari' de modersie isjd'. Moders.iserinq eri s'erzuilrrs, inrdividuatsscriri8 err h 

naoorlo8sc publickc discours l'air de AC w-s'orrriin3sorqorirsatie5: ceri prode tot csituursocioloiscIic diii- 

din8 (Leuven z.j.) 253. 

33 Ibidem, 254. 

Hoewel veci auteurs al ten tijdc van de Repubhek her Nederlandse pluralisme ontwa- 

ren, zijn de medre aureurs bet cens met bet idee dat dir pluralisme pas irr verzuiling 

kan omsiaan door de moderniscring s'an dc maarschappij rond s880. 

3 Hat problccm van evolutionisme bangt Samen mer bet impliciere idee van vooruitgan 

en eco lincaire onnvikkelsng, dat vask vcrbonden is aan moderniscringsrhcoricen. 

Vaak worden in evokttionistisehc thcorieën de westersc moderne samenlevingen als 

her eindpunr van eco bepaalde ontsvikkeling gezicn. Her probleem van eurocenrrisme 

duikr opals rbcoric6n urrgaan van dc siruarie van de wesrersc rnodcrniscring en dcze 

als maarstafnemen voor vcrgelij king met andere niet-wesrerse landen. Irr dcrgclijke 

rheorieen wordt re svcinig rekening gehouden mer andere s'ormen en fascn van modtr- 
nisering in nier-wesrerse landen. Her probleem van universalisme hecft te makers mer 

de algcmcnc tocpassing van een spccifiekc vorm van modemisering. vaak de ss'estcrsc. 

Dit doct andere vormcn van modernisering (bijvoorbceld dc Japari.sc) geen recht. John 

Tomlinson, Globalization arid culture (Chicago 1999) 60-69. 

36 Mike Fearhersrone, Undoing culture. Globali:atiori. postrnrodcrnusiri arid identity (Londen 1995)6. 
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3g ]bidem,89. 

39 Ulrich Beck, The reinvention ofpolitics: cowards a theory ofreflexìvc modernization'. 
jo: Rcflcxivc ijodernization. politics, traditioita,id acsthcttcttit rite nodcmsociaorder, Ulrich Beck, 

Anthony Giddens en Scott Lash cd. (Cambridge 1994)3. 

40 Ibidem, Z-4. 

41 Anthony Giddens, 'The consc'qucilces ofmsdcruip' (Stanford 1990) 149. 

42 Ibidem,3-5. 

43 Ibidem, 17. 

« Ibidem, 38. 

45 Ibidem, 19. 

46 Ibidcrn,4-. 

47 Van der Loo en Van Reijen, Paradoxen van modenuscrni9 (Muidcrbcrg 1993). 

48 Ibidem,48. 

9 H.P.M. Adriaansens, 'Paradoxen van modernisering. Ecn coneeptuecl kader voor een 

theorie van modcrnisering', in: JAM. van Wezel (red.) Sociale aspeacn roo inodcnnlserm9 
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