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HOOFDSTUK 1  

Inleiding 

 
1.1. Doelstellingen van het onderzoek en onderzoeksmethode - terminologie 

 

Wat beoogt dit proefschrift en hoe pakt het dat aan? Deze inleiding behandelt opzet en 

doelstellingen en gaat in op de aangewende methodologie en de gebruikte strategieën. 

 

Het onderzoeksobject is het Vlaamse amateurtoneel dat we benaderen vanuit het 

perspectief van de verzuiling en, zoals de ondertitel vermeldt, in kaart trachten te 

brengen. Met Vlaanderen en ‘Vlaams’ bedoelen we het gebied waarover zich het 

culturele bevoegdheidspakket van de Vlaamse Gemeenschap uitstrekt, zoals vastgelegd 

in de herziene Belgische grondwet1 van 1993: het gewest Vlaanderen en het Brussels 

hoofdstedelijk gewest. 

 

De sector van de amateurkunsten, waarbinnen zich het veld van het amateurtoneel 

situeert2, is in Vlaanderen ondanks zijn geringe sociaal-economische en financieel-

budgettaire betekenis - het ontvangt slechts een klein deel van de sociaal-culturele 

overheidsuitgaven en stelt daarenboven maar een miniem aantal mensen te werk - toch 

nadrukkelijk het voorwerp van de aandacht van de politieke wereld en van het 

overheidsoptreden.3 De relevantie van de door ons gekozen invalshoek wordt mede 

hierdoor reeds onderstreept.  

 

De waarnemingseenheden4 die we onderscheiden zijn: de Vlaamse amateurtoneel-

kringen – in het jaar 2000 ging dit om 977 groepen met samen ongeveer 32.000 leden; 

de bestuursleden en de stafmedewerkers van de Vlaamse amateurtoneel-federaties; de 

overheidsadministratie; de historische achtergrond van de amateurtoneel-federaties, het 

repertoire van de kringen en tenslotte de cultuurbeleidsaspecten.  

 

Wij beschouwen ons proefschrift als een theaterwetenschappelijke studie tegen de brede 

achtergrond van de cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis, die ook het 

                                                 
1 deze grondwetsherziening maakt België tot een federale staat, cf. NEVB 1998: 2828, 2836-2839 
2 voor ondersteunende cijfergegevens i.v.m. wat volgt, zie hoofdstuk 2, onderdeel 2.2.4 en 2.2.5 
3 zie hiervoor hoofdstuk 3, onderdeel 3.3 
4 cf. Billiet 1992²: 48-51 
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verzuilingsonderzoek vanuit geschiedkundige hoek de laatste twee decennia heeft 

beïnvloed.5 

 

De onderzoeksstrategieën die we hiervoor aanwenden zijn (telkens met opgave van de 

waarnemingseenheid waarop ze worden toegepast): de schriftelijke enquête (voor de 

amateurtoneelkringen); het semi-gestructureerde interview en de focusgroep (voor 

bestuursleden, stafmedewerkers en vertegenwoordiger overheidsadministratie);  het 

bureauonderzoek (voor literatuuronderzoek i.v.m. historische achtergronden, 

inhoudsanalyse van het repertoire en de cultuurbeleidsaspecten); tenslotte kwamen ook 

veldonderzoek en participerende observatie6 aan bod, vermits we geregeld bij 

vergaderingen van de waarnemingseenheden konden aanwezig zijn en toegang kregen 

tot interne verslagen en documenten. De door ons gevolgde werkwijze schrijft zich dus 

in in de empirisch-analytische methodiek van het explorerend en descriptief onderzoek.7 

 

Een bijkomend extern element is ook het feit dat dit wellicht het laatste en unieke 

moment was dat dergelijk explorerend onderzoek nog zinvol kon worden ondernomen. 

Zoals we zullen zien, zijn de amateurtoneelfederaties ten gevolge van het recente 

amateurkunstendecreet (december 2000, zie 5.2.2) in afbouw sedert 1 januari 2001. De 

actie waartoe dit de leiding en de stafmedewerkers van de diverse federaties verplichtte 

en de spanningen die daaruit voortvloeiden, evenals de door ons veronderstelde en 

onderzochte betrokkenheid van de ongeveer duizend Vlaamse amateurtoneelkringen bij 

deze evolutie, konden begrijpelijkerwijze slechts worden gecapteerd in de relatief 

beperkte periode dat ze acuut en actueel waren. Deze fenomenen zullen bovendien ook 

nooit meer weerkeren omwille van het uitdovend verloop in de tijd.  

 

Algemeen geformuleerd komt de onderzoeksvraag er op neer dat we zullen nagaan of in 

het brede landschap van het Vlaamse amateurtoneel - dus zowel de sector zelf als het 

overheidsbeleid terzake – het verzuilingsfenomeen (nog) aanwezig is en welke 

krachtlijnen c.q. ontwikkelingen daarin te onderkennen zijn. 

 

                                                 
 
5 cf. Blom 2000: 215-216 
6 cf. Swanborn 1981: 270, 274-276 en Swanborn 1991: 75-79, 121-137 
7 cf. De Groot 1994¹²: 319-322; Janssens 1998: 52-57, 75-78, 115-120 en Van der Zee 1983: 31-53 
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Met dit onderzoek naar de verzuiling in stricte zin binnen het Vlaamse amateurtoneel en 

haar begeleidende achtergronden, exploreren we een uitgesproken aspect van het 

maatschappelijk middenveld in een welbepaalde sector. Daartoe gaan we in een 

inleidend hoofdstuk eerst in op een begripsomschrijving van zuil en verzuiling. Zoals 

we zullen zien, stoelt het sociaal-cultureel beleid in Vlaanderen nog steeds in grote mate 

op het onderscheid op basis van levensbeschouwing. We verruimen deze invalshoek 

vervolgens met de sociaal-kapitaal benadering.  

 

Hoofdstuk 2 is gewijd aan een begripsbepaling van het amateurtoneel, met bijzondere 

aandacht voor de amateuristische toneelbeoefening als maatschappelijk fenomeen en de 

eigen geaardheid als amateurkunst. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het socio-

cultureel en het sociaal-communicatief kader van de amateuristische kunstbeoefening 

als een vorm van volksontwikkeling, cultuurspreiding en volwasseneneducatie, teneinde 

het fenomeen amateurtoneel waarderend te benaderen. In dit hoofdstuk komt ook de 

geschiedenis van het amateurtoneel in Vlaanderen aan bod en die van de vier federaties.  

 

Vervolgens brengen we in hoofdstuk 3 de diverse actoren in beeld die voor ons 

onderzoeksobject van belang zijn: de organisatie van de sector van het amateurtoneel 

met zijn groepen en federaties, de organisaties die aanleunen bij het amateurtoneel en 

tenslottte de overheid waaronder het ressorteert voor ondersteunende maatregelen. We 

gaan daarbij ook in op de subsidiëringsvormen en erkenningsnormen, evenals op de 

regelgeving. Dit hoofdstuk besteedt ook uitgebreid aandacht aan de cultuurbeleids-

aspecten met een historisch overzicht van het cultuurbeleid, geaccentueerd op de levens-

beschouwelijk-ideologische identificatie.  

 

In een apart hoofdstuk 4 wordt de programmatie van de vier amateurtoneel-federaties in 

de periode 1995-1999 aan een gedetailleerde analyse onderworpen, waarbij we op zoek 

gaan naar de inhoudelijke kenmerken van het repertoire. 

 

Om het onderzoeksobject nog meer te duiden werden in hoofdstuk 6 en 7 kwantitatieve 

en kwalitatieve onderzoeks- en analysetechnieken aangewend om de mate van 

zuilintegratie van de belangrijkste actoren te objectiveren. Vanuit verschillende 

onderzoeksstrategieën werden aldus analoge gebieden onderzocht: de perceptie en de 

ervaring van het heden en van de toekomst vanuit een levensbeschouwelijk-
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ideologische invalshoek op de stand van zaken en de evoluties in het amateurtoneel. Dit 

empirisch onderzoek peilt naar de levensbeschouwelijk-ideologische visie van de 

respondenten en is er mede op gericht na te gaan of het verdwijnen van een christelijk, 

socialistisch en liberaal bevolkingssegment, dat  door sommige auteurs die het einde 

van de verzuiling aankondigen in het verschiet wordt gesteld, voor de beoefenaars van 

amateurtoneel bevestigd of ontkend wordt.  

 

Het is hier ook de plaats om te wijzen op de onverwacht snelle evolutie van het laatste 

ontwerpdecreet: zo diende het kwantitief en kwalitatief onderzoek, net toen het in 1999 

in de steigers stond, te worden afgeblazen en op een aangepaste leest geschoeid omdat 

het voorontwerp van een nieuw amateurkunstendecreet plots in een stroomversnelling 

kwam, die zelfs sommige betrokkenen in het veld verraste. 

 

Het onthaal van dit ontwerpdecreet en de voorgenomen implementatie van een nieuwe 

decretale regelgeving hebben we in ons onderzoek betrokken en mee gebruikt als een 

indicator in de kwantitatieve en kwalitatieve benadering. Zo hebben we een apart vijfde 

hoofdstuk gewijd aan de ontwikkelingen in het jaar 2000, o.a. gebruikmakend van de 

informatie die via de interviews werd ingewonnen. Wat deze interviews betreft, dienen 

we hier ook te vermelden dat deze, na de noodzakelijke organisatorische schikkingen, 

tenslotte in juni 2000 plaatsvonden, net op het moment dat de fusiegesprekken tussen de 

federaties volop actueel waren en zich zelfs in een crisissituatie bevonden. Dit was 

bijgevolg een zeer dankbaar ogenblik om de vraaggesprekken af te nemen wegens de 

grote interne spanningen die de respondenten op dat moment bezighielden. 

 

Wij hebben onze werkzaamheden in januari  2001 grotendeels afgerond, evenwel met 

enkele bewuste uitlopers tijdens de periode februari-maart, de maanden waarin het 

nieuwe amateurkunstendecreet in het Belgisch Staatsblad verscheen (9 maart 2001) en 

waarin respectievelijk Toneelecho (januari-februari 2001) en Gong (februari 2001) de 

openingstoespraak van de voorzitter en Rekwisiet (maart-april 2001) het interview met 

de ondervoorzitter publiceerden van de op 4 december 2000 opgerichte 

eenheidsfederatie ‘Opendoek vzw amateurtheater Vlaanderen’. 

 

Hoofdstuk 8 vat de belangrijkste conclusies uit de vorige hoofdstukken samen en waagt 

zich aan enige verklaring en speculatie omtrent de toekomst. 
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In deze inleiding moet ook even op de terminologie worden ingegaan. Zoals elke 

gespecialiseerde sector, hanteert ook het amateurtoneel een eigen jargon dat soms wat 

verwarrend kan werken. Vooreerst is er het inconsequente gebruik van toneel en theater. 

De meest correcte term voor de dramatische kunstvorm die zich meestal op een scène in 

een schouwburg of een theater(zaal) voltrekt, is ‘toneel’. Overdrachtelijk en taalkundig 

wat minder correct, wordt de term ‘theater’, die in eerste instantie doelt op een ruimte of 

een gebouw, soms ook wel als synoniem voor ‘toneel’ gebruikt. Wij hebben in ons werk 

systematisch voor de term toneel gekozen. De respondenten daarentegen gebruiken de 

termen vaak door mekaar. Opvallend is ook dat twee organisaties de minder correcte 

term ‘theater’ in hun naam hebben opgenomen: zo zullen we het VCAT (Vlaams 

centrum voor amateurtheater) ontmoeten en later de verklarende toelichting, opgenomen 

in de benaming van de nieuwe organisatie, ‘Opendoek, vzw amateurtheater 

Vlaanderen’. 

 

Met verbond, vereniging, federatie en organisatie wordt verwezen naar de overkoe-

pelende structuren die de Vlaamse amateurtoneelkringen verenigen. Soms wordt 

daaraan nog het predikaat ‘landelijk’ toegevoegd, om het onderscheid te maken met 

‘vereniging’, dat ook al eens in de mond wordt genomen voor een lokale amateurtoneel-

kring of amateurtoneelgroep. Tussen kring en groep maken de respondenten geen 

verschil, waarin we hen volgen. 

 

De nieuwe eenheidsstructuur wordt door de bestaande landelijke verbonden of 

federaties meestal omschreven als: de nieuwe organisatie, de nieuwe vereniging, het 

eenheidsverbond, de overkoepelende organisatie of vereniging. De decreetgever 

gebruikt in zijn recente teksten de term ‘organisatie’. In de decreten uit 1980 en 1981 

wordt dan weer met de term ‘vereniging’ naar overkoepelende structuren op provinciaal 

en op landelijk niveau verwezen. 

 

De respondenten en de literatuur terzake onderscheiden (staf)medewerkers, beroeps-

krachten, (administratieve) medewerkers versus (kader)vrijwilligers, waarmee de 

bezoldigde medewerkers geplaatst worden tegenover de vrijwilligers, die op de 

verschillende niveaus van de verenigingen actief zijn, al dan niet in bestuursfuncties.  
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Wat de terminologie i.v.m. levensbeschouwing betreft, gebruiken we, om 

bevolkingsdelen of individuen aan te duiden die zich in min of meerdere mate als  

ongelovig opstellen,  het in Vlaanderen meer gebruikelijke ‘vrijzinnigheid’ en 

‘vrijzinnigen’. 

 

Wij hebben getracht overal een zo consequent en zo correct mogelijk woordgebruik te 

hanteren, maar hebben gemeend in de inleiding deze informatie toch te moeten mee-

geven voor een goede interpretatie van de interviews en van bepaalde geciteerde en 

geraadpleegde literatuur. Voor het voetnoten- en verwijzingssysteem steunden wij op 

het werk van Geert Lernout8 met enkele verantwoorde vereenvoudigingen die de 

duidelijkheid ten goede komen zonder de consequentie te schaden. 

 

De gebruikte spelling is die zoals vastgelegd in de Woordenlijst Nederlandse Taal uit 

1995. 

 
De werken en artikelen waaruit werd geciteerd of waarnaar verwezen wordt, zijn 

opgenomen in de bibliografie. 

 

De gebruikte afkortingen worden toegelicht in een verklarende lijst opgenomen vóór de 

bibliografie. 

 

1.2 Het concept verzuiling. 

 

Vermits we ons voorgenomen hebben het amateurtoneel in Vlaanderen te onderzoeken 

met het oog op het detecteren van aspecten van verzuiling – of het ontbreken ervan – is 

het gepast stil te staan bij het achterliggende, maar cruciale concept verzuiling, teneinde 

tot een goede terminologische afbakening te komen. Dit is van belang voor de 

benadering van het onderzochte fenomeen, zowel vanuit een historisch–kritische 

invalshoek, die in dit hoofdstuk aan bod komt, als voor het ontwikkelen van indicatoren 

in het kwantitatieve onderzoek (hoofdstuk 6)  

Het is niet onze bedoeling de vrij omvangrijke literatuur uitdiepend te analyseren die 

vanuit sociologische en andere wetenschappelijke hoeken werd aangedragen over het 

                                                 
 
8 meer in het bijzonder de American Psychologists Association, cf. Lernout 1999: 172-175 
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verschijnsel verzuiling. Nochtans verdient deze in hoofdzaak opiniërende 

verzuilingskritiek toch wel enige aandacht. Vlaanderen, als een onderdeel van België, 

wordt immers doorgaans beschreven als een bij uitstek verzuild bestel: een verzuilde 

bevolking met een cliëntelistisch beleid.9 

 

We zullen dan ook in de volgende bladzijden ingaan op het gegeven van de verzuiling 

in de mate die dienstig is voor het onderzoek dat we willen voeren in het welbepaalde 

deel van het middenveld waarop deze studie gericht is: het amateurtoneel in 

Vlaanderen. We dienen dus een goed pragmatisch begrip te hebben van wat we onder 

zuil verstaan en welke zuilen concreet voorkomen. Men kan zich moeilijk voornemen 

iets te willen detecteren en in kaart brengen zonder er een bepaalde voorstelling van te 

hebben. Laat ons dus met dit doel voor ogen op zoek gaan naar een omschrijving die de 

belangrijkste karakteristieken van het fenomeen zuil en verzuiling omvat. Het zuildebat 

daarentegen is niet het object van deze studie, ofschoon eventuele verschuivingen 

terzake, in het veld en/of in de beleidsvorming, uiteraard wel aan bod kunnen komen 

waar dit een betere begripsvorming dient.  

 

Onze benadering van het concept verzuiling is bijgevolg tweezijdig: aan de ene kant 

meer historisch  -ontstaan, wortels, evolutie- en aan de andere kant, in de context van de 

middenveldparticipatie, wat door sociologen vaak als ‘sociaal kapitaal’ wordt 

aangeduid.10  

 

1.2.1. Zuil en verzuiling: verschijnsel en terminologie. 

 

Iets waar vrijwel alle auteurs het over eens zijn, is dat zuilen en verzuiling te maken 

hebben met levensbeschouwing en ideologie. Nu zijn levensbeschouwing en ideologie 

op zich evenmin eenduidige concepten. Ideologieën kunnen variëren van 

weldoordachte, gestructureerde stelsels tot vage rudimentaire opvattingen.11 

                                                 
 
9 cf. Balthazar e.a. 1983: 147 
10 zie verder 1.2.2. 
11 Dierickx stelt zelfs “Levensbeschouwingen zijn zeer omvattende, zeer ambitieuze ideologieën. (…) Kortom de 
culturele grondslag van de verzuiling is een ideologie. Deze ideologie kan een levensbeschouwelijke afmeting 
aannemen. Zij kan zelfs een religieuze afmeting aannemen. De aard van die ideologische grondslag is een 
kwestie van empirie.” Dierickx 1988: 44, en Van der Laarse “Achter politieke etiketten als liberalisme, 
radicalisme en conservatisme gingen geen uitgekristalliseerde ideeënstelsels schuil, maar stromingen die slechts 
positioneel van elkaar verschilden.” Van der Laarse 2000: 43 
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Levensbeschouwing laat zich wellicht nog het best omschrijven als een individuele 

opvatting over de wereld en de plaats van de mens daarin. Opvatting die al dan niet een 

godsbesef en/of een godsdienst of (geopenbaard) geloof impliceert. In 

levensbeschouwing is dus zeker een component ‘al dan niet op de een of andere wijze 

waardegevoelig’ aanwezig.  

 

De wortels van het verschijnsel zijn 19de eeuws, als een late reactie op de 

industrialisering en haar gevolgen. De term waarmee het verschijnsel wordt aangeduid 

is echter veel jonger. Hij dateert uit de jaren vijftig en bereikte ons uit Nederland.  

 

In de verantwoording bij de opstellenbundel De verzuiling voorbij 12 uit 2000,  die de 

afsluitng vormde van het in 1980 gestartte Amsterdamse onderzoeksproject ‘Verzuiling 

in Nederland, in het bijzonder op lokaal niveau 1850-1925’, stelt Jaap Talsma dat “het 

in het midden van de jaren 1930 gebruikelijk werd de vier, naar levensbeschouwing 

onderscheiden en door de rijksoverheid  gesubsidieerde centrales voor werklozenzorg 

als ‘zuilen’ aan te duiden. Later, in de jaren dertig en vooral in de jaren vijftig, kreeg 

deze architectonische beeldspraak een steeds ruimere toepassing.” (Blom en Talsma 

2000: IX).   

 

De ‘auctor intellectualis’ van het project, Hans Blom, viel de taak toe – na 65 jaar 

gebruik van de term – uit te leggen wat nu eigenlijk verzuiling is.13 Blom verduidelijkt 

in zijn evaluerende slotbijdrage tot de bundel dat ‘verzuiling’ een metafoor is om een 

maatschappelijk geleding aan te duiden, waarvan de herkomst moet worden gezocht in 

de zomer van 1935.14 Deze beeldspraak bleek zeer geschikt om de opvallende 

segmentatie langs religieuze en ideologische lijnen in de Nederlandse samenleving te 

karakteriseren. Bij de introductie van de terminologie verzuiling, verzuildheid en zuilen 

in de wetenschap in de jaren vijftig speelde de vooraanstaande Nederlandse socioloog 

J.P.Kruijt een centrale rol.15  

 

                                                 
12 Blom en Talsma 2000; niet te verwarren met de gelijknamige 13 jaar oudere studie van de Vlaamse politoloog 
Luc Huyse (Huyse 1987) 
13 cf. De Rooy 2001: 49 
14 cf. Blom 2000: 207 en 237, noot 1 waarin de bron wordt geciteerd waarop zowel Talsma als Blom zich 
steunden 
15 idem: 207-208 
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In 1959 schreef Kruijt: “Zuilen ontstaan pas, als wij te maken hebben met vrijwillige 

organisaties op levensbeschouwelijke grondslag ter behartiging van wereldse zaken.” 

(Kruijt 1959: 8) Hij en de andere Nederlandse sociologen uit die tijd doelden daarmee 

op de verdeeldheid van de toenmalige Nederlandse samenleving, waarin op 

levensbeschouwing gebaseerde organisaties manifest aanwezig waren en hun sociaal-

economisch of cultureel doel trachten te realiseren. Dit is het zo-even aangestipte 

levensbeschouwelijk fundament van zuilen16, wat betekent dat zuilen wereldlijke 

activiteiten in een levensbeschouwelijk kader organiseren. Een godsdienstig kader zelfs. 

Levensbeschouwing – of beter gezegd: het delen van een zelfde levensbeschouwing – 

doordringt en groepeert de maatschappelijke activiteiten die plaatsvinden in politieke 

partijen, in recreatieve, culturele en belangenbehartigende organisaties.  

 

Blom stelt verder dat het elastisch karakter van de metafoor bijdroeg tot de uitwaaiering 

van het begrip, omdat een gezamenlijke definitie ervan ontbrak, de veelheid van 

verzuilingsstudies uit sociologische, politicologische en geschiedkundige hoek ten spijt. 

De relatie tussen de typisch Nederlandse situatie en de internationale dimensie, die al 

vroeg in de verzuilingsstudie een plaats had gevonden, speelt hierbij volgens Blom ook 

een rol. Het gemeenschappelijk kenmerk van deze internationaal getinte beschouwingen 

is dat het typisch Nederlandse van verzuiling sterk wordt gerelativeerd of zelfs ontkend. 

Wel werd de Nederlandse verzuiling ‘eigen’ kenmerken toegekend, “in het bijzonder 

dan de mate waarin de geïnstitutionaliseerde segmentatie op levensbeschouwelijke basis 

wortel schoot”.17 

 

In zijn recensieartikel uit 2001 geeft Piet de Rooy niet enkel aan dat reeds in een citaat 

uit De Tijd  van 1853 de metafoor van de zuil voorkwam - met de opmerkelijke functie 

op eenheid van gelijkgezinden én op opositie tot de anderen te wijzen - maar doet hij 

ook een aantal pertinente suggesties voor “een nieuwe omgangsregeling met het begrip 

verzuiling.”18 

 

De Rooy gaat verder dan het grove onderscheid tussen ‘vroege’ en ‘late’ verzuiling uit 

het Amsterdams onderzoeksproject en onderkent vier fases in het verzuilingsproces. De 

                                                 
16 cf. Huyse 1987: 12 en ook Blom 2000: 209 
17 cf. Blom 2000: 208-211 
18 cf. De Rooy 2001: 45-46 
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pre-verzuilingsfase (1830-1860) waarin de verzuiling werd voorbereid, een tweede fase 

(1860-1890) waarin dit langzamerhand organisatorische vormen gaat aannemen, een 

derde  (1890-1917) waarin de ‘grootste’ volksdelen verzuild werden, en tenslotte de 

vierde fase (1917-1965) waarin veeleer over ‘verzuildheid’ dan over ‘verzuiling’ 

gesproken zou dienen te worden omdat de maatschappelijke segmentering dan in 

Nederland voltooid is. Het gaat in deze laatste fase vooral om het behoud van het 

marktaandeel door te zorgen voor een verdere verzuilingsgraad van zowel de eigen 

achterban, als van de samenleving als geheel.19 Het is in deze periode ook dat de zorgen 

beginnen over de kwalijke kanten van de ‘hokjesgeest’ die voor onze benadering van de 

‘verzuiling’ en voor het door ons gevoerde onderzoek naar de ‘verzuildheid’ in het 

Vlaamse amateurtoneel van essentieel belang zijn.  

 

Aan bovenstaande beschouwingen kan men, zoals o.a. Witte en Craeybeckx en ook 

Huyse doen, onmiddellijk de terechte bedenking koppelen of er wat Vlaanderen betreft, 

wel meer dan één zuil te vinden is, met name de katholieke.20 Indien men de definitie 

beperkt tot het teruggaan op een levensbeschouwing, wat gebeurt er dan met iets als de 

socialistische beweging, die toch evenzeer aan haar partij gebonden organisaties heeft 

opgericht als jeugd-, sport- en cultuurverenigingen, machtige mutualiteiten en dito 

vakbonden? Hiervoor heeft men een oplossing trachten te vinden door ‘ideologie’ in de 

terminologische definitie te brengen: ook constructies met een ideologische onderbouw 

zijn zuilen. Op die manier kon het georganiseerde socialisme weer onder de 

definitorische hoed worden gevangen, maar dook meteen weer het probleem op van een 

te enge koppeling met bepaalde vormen van ideologische constructies die men toch 

bezwaarlijk als zuilen kon kenmerken. Niemand zou er aan denken het nationaal-

socialisme in Duitsland als een zuil te karakteriseren, terwijl het wel degelijk  een 

beweging was die tal van organisaties onder haar ideologische koepel samenbracht. 

Dus: zuilen zijn meer dan ideologische koepels en politieke stelsels. Hierdoor is het 

plaatsen van het georganiseerde socialisme evenwel niet opgelost. Daarvoor is de 

bijkomende vaststelling nodig dat het socialisme op een bepaald ogenblik meer was 

geworden dan een politieke beweging. Precies deze evolutie vond plaats in de periode 

tussen de twee wereldoorlogen. Kossmann wijst erop dat de integratie van de 

socialistische beweging in de politieke en maatschappelijke vormen van het interbellum 

                                                 
19 idem: 51-57 
20 cf. Witte en Craeybeckx 1985: 319 en Huyse 1987: 13 
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waarschijnlijk een van de oorzaken is geweest dat zij toen in de Lage Landen geen 

indrukwekkend intellectueel stelsel meer was, zoals voor de oorlog, maar een zuil was 

geworden.21 Ook de medewerkers aan het Amsterdams verzuilingsproject houden er 

grotendeels22 vergelijkbare opvattingen op na: de institutionele verzuiling in het 

interbellum was ondenkbaar zonder de rode zuil.23 

 

Het beeld van de zuil, dat Kruijt op het omslag van zijn boek uit 1959 liet afdrukken en 

waarnaar hij op pagina 50 expliciet verwijst, was dus goedgekozen, en ook het al 

vermelde isolement werd door hem treffend verwoord. Het verschijnsel verzuiling heeft 

volgens hem twee kanten: solidariteit en consensus met de ‘eigen’ mensen, met daar 

tegenover een zekere afweer, gepaard gaande met afscheiding, vervreemding en 

discriminatie, van de ‘andere’. Kruijt noemde dit ‘binding naar binnen, scheiding naar 

buiten’ en wie tot een zuil behoort, wordt er door gevormd, verzorgd en geleid ’van de 

wieg tot het graf’.24   

 

Op dit punt gekomen, beschikken we over een aanzet van een bruikbare omschrijving 

die tweeledig is: levensbeschouwelijke verscheidenheid als organisatieprincipe van het 

maatschappelijk leven en zelfgekozen isolement. Het is deze tweede component  die 

verzuiling de negatieve connotatie heeft gegeven die in de opiniërende zuilkritiek van 

de latere jaren aan bod komt. Het fenomeen werd gelijkgesteld met hokjesmentaliteit en 

met onverdraagzaamheid van het ‘wij zijn anders’ beginsel dat geen ‘anderen’ toelaat. 

 

Wanneer we hierbij echter rekening houden met de ontwikkelingen na de Tweede 

Wereldoorlog, waarbij het sociale landschap sinds de jaren zestig steeds minder 

gekenmerkt werd door de oorspronkelijke tegenstellingen op basis van godsdienst en 

levensbeschouwing en de gescheiden werelden van katholieken, socialisten en liberalen 

dichter bij mekaar kwamen25, dan verlegt de discussie zich naar wat Huyse de 

                                                 
21 Kossmann 1986, deel 2: 91 
22 ook wanneer het iets moeilijker wordt om de internationalistisch georiënteerde socialisten in te passen, bv. in 
het ‘goede vaderlanderschap’, blijft er een oplossing: “Het aantrekkelijke van de recente mode onder 
Nederlandse historici is, dat men oog heeft voor paradoxale tendensen in het verzuilingsproces.” Groot 2000: 
199 
23 cf. Randeraad 2000: 149 en  Heerma van Voss 2000: 127, 132 en Wolffram 2000: 94 
24 cf. Kruijt 1959: 6-11 
25 cf. Kossmann 1986, deel 2: 326 
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erfgenamen van de verzuiling noemt, die “geruisloos” haar plaats hebben ingenomen: 

de politieke concerns.26  Staf Hellemans gewaagt in dit opzicht van “neo-zuilen”.27  

Hoewel wij het niet a priori met de stelling van de vrijwel volledig weggedeemsterde 

levensbeschouwelijke onderscheiden eens zijn – dit vraagt nog bijkomend onderzoek 

naar hoe ontzuild de hedendaagse Vlaamse samenleving nu werkelijk is, waarvan dit 

proefschrift één aspect onderzoekt – zouden we toch wel de idee van de politieke 

concerns of netwerken willen opnemen om toch ook de politiek–ideologische 

component in de zuildefinitie definitief te introduceren. De aanwezigheid van een 

politieke partij in het organisatienetwerk wordt trouwens door een aantal auteurs 

(Rokkan 1977; Billiet 1982; Hellemans 1985) aangevoerd als een noodzakelijke 

voorwaarde om over een zuil te kunnen spreken: om de doelstellingen die de zuil in de 

maatschappij wil realiseren te bereiken is het instrument van een politieke partij 

onontbeerlijk.  

 

Ook hierin worden we door recent onderzoek bijgetreden. De coördinatoren van het 

sociaal-geografisch segment28  van het Amsterdams verzuilingsproject Knippenberg en 

Van der Wusten, droegen in hun balans van het project een verzuilingsdefinitie van 

eigen makelij aan waarop we ook verder nog even zullen terugkomen29, maar die 

alleszins expliciet het belang van de aanwezigheid van een politieke partij in een zuil 

benadrukt in de formulering dat verzuiling een specifieke vorm van segmentering is, 

waarbij sprake is van een complex van onderling (formeel of informeel) verbonden 

organisaties, dat ingebed is in het politiek stelsel en in zijn meest zuivere vorm een 

politieke partij omvat.30  

 

De Leuvense sociologen en politologen hebben zich in het algemeen grotendeels 

beperkt tot beschouwingen over de in Vlaanderen ultra-stabiele katholieke zuil. Hun 

analyses geven meestal aan dat het vanaf de jaren zestig en zeventig zo geen vaart meer 

loopt met die verzuiling wegens het seculariseringsproces, de ontkerkelijking en de 

geloofsafval. Dat de K van katholiek, werd omgezet in de C van christelijk, wat dan 

weer staat voor menselijkheid, solidariteit, dienstbaarheid enz., kortom het hele 

                                                 
26 cf. Huyse 1987: 62 
27 cf. Hellemans 1990: 233 
28 cf. Blom en Talsma 2000: X en 212 
29 zie onze voetnoot 35 
30 Cf. Blom 2000: 231-232 en 287, noten 87, 88 en 90 



 13

waardencomplex31 dat de exclusief christelijke eigenheid zou uitmaken en de christenen 

automatisch tot betere mensen verheft. 

 

 Els Witte, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, keek daarentegen in 1982 heel 

wat verder in haar bijdrage  De specificiteit van het “verzuilingsproces” langs 

vrijzinnige zijde (Witte 1982) en toont aan dat tegenover het goed gestructureerde  

machtige katholieke blok, waarvan de fundamenten werden gelegd omstreeks 1885 en 

de zuil zijn volledig beslag32 kreeg na de invoering van het algemeen stemrecht in 1919, 

niet iets vergelijkbaars stond in de vorm van een soort vrijzinnige zuil. Dit neemt 

uiteraard niet weg dat er wel een liberale en een socialistische zuil bestonden en bestaan 

waarvoor onze eerder geformuleerde zuildefinitie opgaat: de eerste ontstaan uit een 

burgerlijk-liberale tegenbeweging tegen de dominantie van de kerk, de tweede 

gebaseerd op de arbeidersklasse en het socialisme.33 Ondanks het feit dat ze qua 

levensbeschouwelijke ingesteldheid als vrijzinnigen op dezelfde golflengte zitten, 

hebben ze elkaar omwille van ideologisch-politiek tegenstellingen nooit gevonden. In 

dit opzicht valt dus niet te ontkennen dat de katholieke zuil de meest volledig 

uitgebouwde en op zichzelf staande zuil is. “Sommige auteurs menen dat 

klassenverzoening (op grond van een soms vervaagde godsdienstige ideologie) behoort 

tot de definitie van de zuil zelf. De christelijke zuil loopt inderdaad door de klasssen 

heen. Hij zou zo gezien de enige echt historisch gegroeide zuil zijn.” (Witte en 

Craeybeckx: 1985: 319) De socialistische en liberale zuilen staan er naast, maar slaan 

slechts in zeer extreme noodsituaties de handen in elkaar. Het belang van 

levensbeschouwing, maar ook van ideologie en partijbinding, voor de zuildefinitie 

worden hierdoor andermaal bevestigd. 

 

Dit brengt dus in Vlaanderen een landschap in beeld met drie zuilen  die ideologisch-

politiek tegenover elkaar gepositioneerd staan, maar waartussen slechts één 

levensbeschouwelijke breuklijn loopt die de katholieke zuil scheidt van de socialistische 

                                                 
31 “Dat waren wellicht geen permanente waarheden maar niettegenstaande hun algemeenheid toch vrij pertinente 
noties over de verwantschap van christelijke met westerse en democratische waarden, over de superioriteit van 
harmonie en verzoening boven klassenstrijd, van economische vrijheid boven krachtige planning, van eerbied 
voor het leven boven al te haastige aanvaarding van de dood (abortus, euthanasie). Toen de normatieve en 
gesloten regels van de katholieke leer voor de massa van gelovigen en halfgelovigen geen dwingende kracht 
meer bezaten, bleken er zekere ethische en intellectuele waarden uit de katholieke erfenis te zijn overgebleven 
die de erfgenamen aan elkaar bonden en hun een gevoel van saamhorigheid gaven.” Kossmann 1986, deel 2: 339 
32 dit stemt overeen met wat De Rooy voor het Nederlandse verzuilingsproces vaststelde, cf. voetnoten 18 en 19  
33 cf. Witte 1982: 45-48 
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en de liberale  zuil. Wanneer we hier de evolutie van de laatste decennia van de 20ste 

eeuw bij betrekken, dienen we ons ook nog af te vragen of er in Vlaanderen een 

Vlaams-nationale en een Agalev-zuil bestaan in de volledige betekenis van de definitie. 

De meeste auteurs gaan hierop niet in, maar diegenen die dat wel doen (Hellemans 

1985; Huyse 1987; Hooghe 1999) komen tot de conclusie dat dit niet het geval is. Beide 

strekkingen zijn veel recenter dan de traditionele drieledige zuilvorming en hebben in 

elk geval geen van beiden een volledige zuilorganisatie uitgebouwd met vakbond, 

mutualiteit, sociaal-culturele werking e.d.m. Wat het Vlaams-nationalisme  betreft, kan 

worden opgemerkt dat wat vanaf de jaren dertig moeizaam aan zuilopbouw werd 

gerealiseerd34 in hoofdzaak steunde op de daensistische sociaal-economische erfenis  

- vanuit de epicentra Aalst en Kortrijk - die in Vlaams-nationalistische handen was 

overgegaan en reeds tijdens de collaboratie gedurende de Tweede Wereldoorlog 

verloren ging. (Himpe 1992; Van de Perre 1997; Verdoodt 1974) 

 

Wij concluderen dus dat er in Vlaanderen drie grote zuilen bestaan, waarvan de 

katholieke veruit de grootste is, gevolgd door de socialistische en dan door de liberale 

zuil. Dit neemt uiteraard niet weg dat de toch niet te verwaarlozen segmenten in de 

bevolking die bij het Vlaams-nationalisme of bij Agalev behoren, een binding met een 

onderdeel van de drie traditionele zuilen kunnen hebben (bijvoorbeeld vakbond of 

mutualiteit) en zeer zeker ook qua levensbeschouwelijke stellingname in het onderzoek 

dienen te worden betrokken.  

 

De kernbegrippen om een ‘zuil’ mee te omschrijven worden dus: levensbeschouwelijke 

en/of ideologisch–politieke verscheidenheid gepaard met een bepaalde vorm van daaruit 

voortvloeiend identificerend zelfgekozen isolement en groepsgevoel.35 De term 

‘verzuiling’ wordt daarbij opgevat als de opbouw of het tot stand gekomen zijn van een 

                                                 
34 zie ook hoofdstuk 3, onderdeel 3.3.2  
35 In hun door ons op pagina 12 al vermelde evaluatie van het Amsterdamse verzuilingsproject introduceren 
Knippenberg en Van der Wusten de wat bevreemdende term ‘etnisch’ voor verzuilde verhoudingen “om de 
situatie aan te geven, dat een bepaald cultureel kenmerk zo belangrijk wordt dat alle andere culturele kenmerken 
daaraan ondergeschikt raken en de connotatie van verwantschap in de meest letterlijke zin ontstaat” (Blom 2000: 
232). Wij zien hierin slechts een andere formulering én een bevestiging van het belang van ‘onderscheid’ en 
‘groepsgevoel’, dat reeds eerder door andere auteurs naar voren werd gebracht. Om toch nog van ‘verzuiling’ te 
kunnen spreken, zonder er de soort stenografische aanduiding voor ‘segmentisering/etnisering’ van te maken 
waarop De Rooy alludeert (De Rooy 2001: 50), nemen de auteurs - zoals hierboven gezegd - hun toevlucht tot 
het benadrukken van de inbedding van de etnische groepen in het politiek stelsel  



 15

geïntegreerd netwerk van organisaties dat daaraan beantwoordt. 36 Deze kernen van de 

begripsomschrijving zijn niet zonder belang want zij worden aangewend voor het 

ontwikkelen van indicatoren van zuilbetrokkenheid in het kwantitatief onderzoek 

(hoofdstuk 6).   

 

In de theoretische literatuur over verzuiling wordt ook vaak gewezen op de rol van de 

staat, die in een pluralistisch verband het kader levert - en meestal ook de financiële 

ondersteuning – waarin de levensbeschouwelijk onderscheiden maatschappelijke 

groepen hun activiteiten kunnen ontplooien en hun doelstellingen realiseren, of dit 

althans proberen te doen. Een tijdlang, en het is een open vraag in hoeverre dit nu nog 

zo is, hebben de zuilen dus het politiek regime gedragen. Wat onderwijs, mutualiteiten, 

gezondheidszorg, syndicalisme en in iets mindere mate het verenigingsleven betreft, is 

dit nog steeds het geval.  

 

Wel vallen in dit opzicht, zoals we in hoofdstuk 3 zullen zien, de zeer recente pogingen 

op om  - vaak gestuurd door de overheid – op deze terreinen in Vlaanderen ontzuiling te 

betrachten en soms zelfs te forceren. Rekening houdend met deze evolutie is het zeer 

zeker nuttig na te gaan of dit echt zo noodzakelijk is als men wel voorgeeft. Om 

hierover uitspraken te kunnen doen is eerst ernstig wetenschappelijk onderzoek van het 

maatschappelijk middenveld nodig om na te gaan of het verzuilingsfenomeen al dan niet 

(nog) aanwezig is en wat er de effecten van zijn. Een andere vraag die zich daarbij 

aandient is of de zuilen ja dan neen aan invloed hebben ingeboet.  

 

In de sociologische literatuur overheerst wel de consensus dat er in de periode sedert 

1960 grondige veranderingen plaatsvonden in het verzuilingslandschap. De discussie 

gaat daarbij om de vraag of de term ‘verzuiling’ nog geschikt is voor de beschrijving 

van het maatschappelijk leven in Vlaanderen.  (Hooghe 1999) Huyse, wiens stellingen 

                                                 
36 door het Amsterdamse verzuilingsproject werd voor zijn op het Noorden gerichte onderzoeksprogramma een 
ruime omschrijving gehanteerd van verzuildheid, verzuiling en ontzuiling, die vrij verwant is aan de onze: 
“verzuildheid is de mate waarin mensen hun sociaal-culturele en politieke activiteiten bewust verrichten en 
kunnen verrichten in eigen levensbeschouwelijke kring. Verzuiling is dan het proces dat de verzuildheid 
vergroot, ontzuiling het proces dat de verzuildheid vermindert. En zuilen zijn, hierop aansluitend, 
bevolkingsgroepen waarvan de leden een belangrijk deel van hun sociaal-culturele en politieke activiteiten 
bewust binnen levensbeschouwelijke kring verrichten alsmede de gezamenlijke organisaties die daartoe 
mogelijkheden bieden.” Blom en Talsma 2000: 212  
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in de jaren tachtig een vinnig debat hadden veroorzaakt tussen de vooral Leuvense 

politologen en sociologen, beweert: “De automatische koppeling tussen partij, vakbond 

en ziekenfonds is, zo te zien, voor velen geen evidentie meer”. De zuilelites hanteren 

nog wel een bepaald discours om hun bestaan en dat van hun organisaties te 

rechtvaardigen, maar de ideologische betrokkenheid van de leden zou grotendeels zijn 

verdwenen.37  

 

In Strijd om de moderniteit (1990) treedt Staf Hellemans deze visie bij en poneert dat 

het dissociatieproces  de band tussen de leden en de organisaties verzwakt, evenals de  

band tussen de verschillende zuilorganisaties onderling. Dit belet hem niet de stabiliteit  

van “neo-zuilen” te onderkennen, iets wat in de richting gaat van de politieke concerns 

die Luc Huyse onderscheidt. Ook volgens Rudi Laermans  (1990) behoort het hoogtij 

van de verzuiling tot het verleden ten gevolge van de individualiseringtendens, die tot 

het uiteenvallen van de zuilen leidt. Dit individualiseringfenomeen is interessant om 

even bij stil te staan.  

 

De krisis waarin het voor de verzuiling zo kenmerkende verenigingsleven38 zich met 

zijn vermeende achteruitgang zou bevinden, wordt toegeschreven aan 

‘individualisering’, een begrip dat vrij vaag is en bijgevolg de indruk wekt dat het goed 

de maatschappelijke evoluties weergeeft, al was het maar omdat het gemakkelijk als een 

verklarende factor voor uiteenlopende verschijnselen kan worden gebruikt. Het werk 

van Ulrich Beck (1986) wordt daarbij vaak als theoretische ondersteuning gebruikt.39  

 

De individualisering op haar beurt wordt dan verantwoordelijk gesteld voor de 

dissociatieprocessen die personen, bewegingen en organisaties uit elkaar zou hebben 

gedreven in de na-oorlogse maatschappij. In de godsdienstsociologie neemt een auteur 

zelfs de term “katholicisme à la carte” in de mond40 om aan te geven dat het individu uit 

het religieuze aanbod nog slechts datgene kiest wat hem bevalt.  

 

De individualiseringstendens zou tot een terugval hebben geleid van betrokkenheid bij 

organisaties en verenigingen omdat de doelstellingen ervan de leden vreemd geworden 

                                                 
37 cf. Huyse 1987: 36; op het ontstaan van zuilelites wordt uitvoerig ingegaan in Blom en Talsma 2000: 319 
38 cf. Blom 2000: 213 en 217 
39 cf. Gibbens en Reimer 1999: 57 en Van  Schoor 2001: 14 
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waren. Hierin klinkt ook een echo door van de kloof systeemwereld versus leefwereld, 

zoals onder meer in de jaren zestig door Jürgen Habermas werd onderkend, die volgens 

hem tot een apathische houding van de burger leidde.41 De crisis van het militantisme, 

de problematische positie van de vrijwilligers en het teruglopend lidmaatschap van 

allerlei bewegingen en verenigingen wordt ermee in verband gebracht. Deze 

vaststellingen steunden evenwel vooral op verspreide indrukken (terugval deelname 1 

mei-optocht, tanende belangstelling voor processies e.d.m.) zonder empirische toetsing. 

 

Een groot aantal theoretische auteurs constateren dus het einde van de verzuiling of 

stellen dit in het verschiet. De vraag blijft of empirische gegevens het verdwijnen van 

een christelijk, socialistisch en liberaal segment in de bevolking bevestigen. Marc 

Hooghe stelt vast dat hiermee voorzichtig dient te worden omgesprongen.42  

  

1.2.2. De inbreng van de sociaal kapitaal-benadering. 

 

Het onderzoek naar de aan- of afwezigheid van verzuiling op microniveau draagt niet 

enkel bij tot een beter begrip van het verzuilingsdebat, dat – ondanks de pogingen van 

auteurs als Hellemans (1985) om het te internationaliseren tot Duitsland en Frankrijk – 

toch grotendeels beperkt blijft tot Vlaanderen en Nederland, maar het werpt ook een 

nieuw licht op de meer recente internationale discussie in de jaren negentig over 

middenveldparticipatie en sociaal kapitaal. 

 

Volgens de sociaal kapitaal-benadering, met als bekendste exponent de Amerikaanse 

auteur Robert Putnam, speelt het lidmaatschap van verenigingen een enorme rol in het 

democratisch proces en dragen ze bij tot wat hij en andere onderzoekers “sociaal 

kapitaal” noemen.43 Putnam poneerde zijn stellingen in 1993 in Making Democracy 

Work (Putnam 1993), met een nogal pessimistische visie op de toenemende 

individualisering en het afnemen van sociaal engagement. In  Tuning In, Tuning Out 

                                                                                                                                                         
40 cf. Dobbelaere 1989: 685 
41 cf. Witte 1990: 120-121 en Heysse 1995: 196-199   
42 cf. Hooghe 1999: 419 
43 voor een goede bepaling van de term sociaal-kapitaal zie o.a.“Het Putnam-denken” In: Van Gyes e.a. 2000: 
318-320; Berry, Kent en Thomson 1993; Wilson 1996 en tenslotte http://www.cpn.org/sections /tools/models 
/social_capital.html  
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(Putnam 1995) wijst hij vooral het televisiekijken44 aan als de grote schuldige voor deze 

ontwikkeling.  

 

Het wetenschappelijk debat rond sociaal kapitaal kreeg opnieuw vaart met de publicatie 

van Bowling Alone, (1995, 2000) waarin hij vrij cultuurpessimistisch de stelselmatige 

daling vaststelt van de participatie aan het verenigingsleven in de Amerikaanse 

maatschappij. De daling dus van sociaal kapitaal, dat hij er als volgt omschrijft: “In 

recent years social scientists have framed concerns about the changing character of 

American Society in terms of the concept of  “social capital.” By analogy with notions 

of physical capital and human capital  - tools and training that enhance individual 

productivity – the core idea of social capital theory is that social networks have value. 

(…) social capital refers to connections among individuals – social networks  and the 

norms of reciprocity and trustworthiness that arise from them”. (Putnam 2000: 18 en 19) 

“ Networks and the associated norms of reciprocity are generally good for those inside 

the network, but the external effects of social capital are by no means always positive 

(...) Therefore it is important to ask how the positive consequences of social capital – 

mutual support, cooperation, trust, institutional effectiveness – can be maximized and 

the negative manifestations – sectarianism, ethnocentrism, corruption – minimized. 

Toward this end, scholars have begun to distinguish many different forms of social 

capital”. (Putnam 2000: 21en 22)  

 

In het verzamelwerk Sociaal kapitaal  en democratie  (2000b) stelt inleider Marc 

Hooghe: “ De afgelopen jaren is ook binnen het Nederlandse taalgebied heel wat 

onderzoek verricht over de relatie tussen het verenigingsleven, de aanwezigheid van 

sociaal kapitaal en de sterkte van democratische cultuur. Daarbij valt echter op dat de 

Nederlandstalige onderzoekers in sterkere mate dan hun Angelsaksische  collega’s de 

nadruk leggen op de politieke aspecten van participatie en vertrouwen”. (Hooghe 

2000b: 11) In hun onderzoek komen een aantal aspecten aan bod die niet zonder belang 

zijn met betrekking tot de problematiek van verzuiling en adhesie bij  

 

                                                 
44 De stelling van Putnam over de invloed van de televisie komt op het eerste gezicht nogal karikaturaal over; 
Hooghe toont aan dat wat sociaal kapitaal betreft de basisargumentatie van Putnam over de invloed van televisie 
wel klopt, maar dat zijn veronderstelling over het causaal mechanisme dat verantwoordelijk is voor ditverband, 
niet wordt bevestigd, cf. Hooghe 2000a: 126-130 
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levensbeschouwelijk-politieke organisaties. De beoefenaars van de sociaal kapitaal-

benadering zijn divers en verschillen nogal eens van mening. Dit betekent dat de 

elementen die wij uit hun discours opnemen, uiteraard niet door alle onderzoekers 

worden onderschreven, maar toch in belangrijke mate aanwezig zijn. 

 

Zo doet het verband tussen lidmaatschap van vrijwillige verenigingen en sociaal 

kapitaal meteen reeds denken aan de verzuilingsdefinitie voor wat betreft het 

groepsgevoel van netwerken van sociale contacten, waaraan positieve effecten worden 

toegekend met betrekking tot de opbouw van sociaal kapitaal. Groepsgevoel als een 

vorm van subcultuur, die bindt en isoleert, hebben we eerder (1.2.1.) ontmoet als een 

wezenskenmerk van een zuil. 

 

Ook de tegenpool, de individualiserende tendens, die de vorming van sociaal kapitaal in 

de weg staat door zijn negatief effect op het participeren van het verenigingsleven, 

hebben we daar reeds aangestipt als een van de mogelijke verklaringen voor een 

veronderstelde afnemende verzuiling. 

 

Een ander interessant gegeven binnen de literatuur met betrekking tot sociaal kapitaal 

waarover de auteurs van mening verschillen, is het antwoord op de vraag of de notie 

sociaal kapitaal wel te verzoenen valt met de hoge graad aan pluralistische 

verscheidenheid die we vandaag de dag in de Westerse maatschappijen aantreffen: “Als 

Putnam het veralgemeend vertrouwen in anderen naar voren schuift als een van de 

belangrijkste deelaspecten van sociaal kapitaal, en hier ook een uitgesproken positieve 

connotatie aan verbindt, dan laat hij weinig ruimte voor het bestaan van fundamentele 

tegenstellingen binnen een samenleving. (…) De nadruk die door sommige auteurs 

binnen de sociaal kapitaal-benadering gelegd wordt op de noodzaak van een 

veralgemeend vertrouwen dat zich uitstrekt tot alle groepen binnen een samenleving, 

lijkt enigszins op gespannen voet te staan met het erkennen  van deze groepsidentiteiten 

en –belangen.” (Hooghe 2000b: 14-15) Zonder verder in te gaan op de specifieke 

betekenis en de soms problematische gevolgen van Putnams “trust and reciprocity” doet 

deze wat moeilijke relatie tussen het omgaan met maatschappelijke diversiteit en de 

sociaal kapitaal-benadering alweer denken aan wat we eerder bij de zuildefinitie 

vaststelden:  binding naar binnen, scheiding naar buiten. 
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Putnams optimistische stelling dat een sterk uitgebouwd verenigingsleven (‘strong 

society’) de werking van de politieke instellingen bevordert (‘strong state’) kent 

eveneens voor- en tegenstanders. Het is perfect mogelijk dat het andersom gebeurt en 

een bloeiend verenigingsleven precies mogelijk wordt gemaakt door krachtige en 

democratische politieke instellingen45. Bovendien blijft ook in Putnams optie de vraag 

hoe verenigingen dit door hem veronderstelde democratisch effect bewerkstelligen. Ze 

kunnen dit bereiken door hun interne werking, een soort leerschool die de burger 

voorbereidt en schoolt in democratisch doen en denken, of het effect kan berusten op 

hun externe werking: “individuele burgers veroveren macht door zich te verenigen, en 

kunnen daardoor de overheden dwingen meer rekening te houden met hun wensen en 

verlangens. Een politiek systeem dat geconfronteerd wordt met een veelheid aan 

drukkingsgroepen en bewegingen zal dan gedwongen worden alerter te reageren dan 

een politiek systeem dat tegenover zich alleen maar individuele, en dus machteloze 

burgers ziet.” (Hooghe 2000b: 16) Dietlind Stolle ziet dit zelfs als een van de twee 

effecten van sociaal kapitaal: “ Sociaal kapitaal wordt daarbij beschouwd als een 

hulpbron waarover een gemeenschap al dan niet beschikt, en waardoor burgers met 

elkaar verbonden worden en in staat gesteld worden hun gemeenschappelijke 

doelstellingen op een meer effectieve wijze te realiseren.” (Stolle 2000: 25-26) Ook 

hierin ligt er een treffend parallellisme met de werking van de zuilen, die erop gericht 

zijn hun doelstellingen te bereiken. 

 

Tenslotte kan ook nog worden opgemerkt dat de theoretische discussies over sociaal 

kapitaal en participatie de noodzaak aan gedegen empirisch onderzoek hebben duidelijk 

gemaakt. 

 

Belangwekkend in dit opzicht is het onderzoek dat in 1998 werd uitgevoerd door de 

Vakgroep Sociologie van de Vrije Universiteit Brussel en bekend staat als de survey 

TOR 98 (Elchardus e.a.2000). Onder het mooie motto waaraan de onderzoeksgroep 

TOR zijn naam ontleent  (tempus omnia revelat) werden 1.341 mondelinge interviews 

afgenomen die handelden over diverse aspecten van participatie aan het 

verenigingsleven, inburgering, maatschappelijke houdingen en dergelijke. (TOR 

2000/5: 4) 

                                                 
45 cf. Huysseune 2000: 72-73; 75 
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Uit dit onderzoek, dat voortbouwt op de stellingen m.b.t. sociaal kapitaal en 

middenveldparticipatie, worden conclusies getrokken inzake het belang van 

levensbeschouwing en verzuiling die verantwoorden er wat langer bij te blijven 

stilstaan.           

  

De auteurs gingen ervan uit “dat het traditionele participatie-onderzoek zich al te 

eenzijdig richt op het formele lidmaatschap van organisaties, en daardoor andere 

participatiewijzen, die nochtans net zo goed een maatschappelijk-integratieve functie 

hebben, verwaarloost” (TOR 1999/11: 1) en hebben geprobeerd dit in het onderzoek 

TOR 98 recht te zetten. Het was hun bedoeling een profiel te schetsen van het 

lidmaatschap en het vrijwilligerswerk in de Vlaamse samenleving. Meteen wordt ook de 

verdeling weergegeven over de leeftijdsgroepen, het gender en de opleidingsniveaus. 

We komen hierop terug in hoofdstuk 6.  

 

Wat ons hier interesseert, zijn hun bevindingen betreffende de verzuiling van het 

Vlaamse verenigingsleven: “Samenvattend zien we dat een groot gedeelte van de 

Vlaamse bevolking lid is van ten minste een zuilorganisatie. Vooral het lidmaatschap 

van de christelijke zuil blijkt sterk verspreid onder de Vlaamse bevolking, gevolgd door 

de socialistische en de liberale zuil. Het lidmaatschap van de christelijke zuil blijkt 

evenwichtig gespreid over de verschillende bevolkingsgroepen, terwijl de socialistische 

zuil overwegend rekruteert onder lage geschoolden. De christelijke zuil is dan weer 

afwijkend omdat ze, in tegenstelling tot de andere soorten organisaties, evenveel 

vrouwen als mannen aantrekt. Binnen de zuilen blijkt er ook een sterke congruentie te 

vinden tussen keuze van vakbond, mutualiteit en zelfs krantenkeuze. Het lidmaatschap 

van niet-verzuilde organisaties blijkt vooral geconcentreerd bij jongeren, 

hogergeschoolden en mannen.” (TOR 1999/11: 95-96) 

 

In Oorzaken en Gevolgen van middenveld participatie (TOR 2000/5) gaan de auteurs 

hierop dieper in. Naast hun voor de sociaal kapitaal-benadering bemoedigende 

observatie dat de deelname aan het verenigingsleven helemaal niet zo terugloopt als 

wordt beweerd, stellen zij uit hun onderzoeksgegevens ook vast dat levensbeschouwing 

een belangrijk effect heeft op de algemene participatie.46  De levensbeschouwing wordt 

                                                 
46 cf. TOR 2000: 8 
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door hen bevestigd in haar rol als een van de traditioneel meest belangrijke 

integratiemechanismen. 

 

Ze concluderen dan ook dat verzuiling op micro-niveau niet de negatieve effecten heeft 

die de opiniërende zuilkritiek haar toedicht.47 In zijn bijdrage  De persistentie van 

verzuiling op microniveau in Vlaanderen. Een analyse van surveydata over 

lidmaatschap, zuilintegratie, stemgedrag en maatschappelijke houdingen (1999) bouwt 

Marc Hooghe voort op de resultaten van het TOR 98 onderzoek en gaat expliciet in op 

het verzuilingsaspect. Hij komt ondubbelzinnig tot de vaststelling dat het 

verzuilingsfenomeen op micro-niveau wel degelijk nog aanwezig is en dat de 

levensbeschouwelijke breuklijn, die op het macro-niveau van de politieke instellingen 

dan wel aan belang mag hebben ingeboet, er nog steeds bestaat: “Als we het verhaal 

over de geïndividualiseerde keuzes echter doortrekken tot op het micro-niveau zou dit 

tot de conclusie moeten leiden dat de traditionele verzuiling niet meer bestaat.  In 

principe zouden we dan het fenomeen moeten kennen dat bijvoorbeeld keuze van een 

vakbond, van een mutualiteit en het hebben van een politieke overtuiging  volledig 

ontkoppeld zijn, en dat elk individu hierover op volstrekt autonome wijze beslist. Ook 

op het vlak van de houdingen en overtuigingen zou er dan in feite, geen verschil meer 

mogen optreden, tussen bijvoorbeeld de leden van socialistische en die van de 

christelijke vakbond. De weinige onderzoeken die bestaan op micro-niveau tonen echter 

aan dat dergelijke verschillen wel nog aanwezig zijn.”  (Hooghe 1999: 393) Zijn 

cijfermatige analyses van de surveygegevens bevestigen ook dat zuilintegratie een 

sterke ideologische component heeft. De correlatiefactoren uit het onderzoek tonen aan 

dat de keuze van een vakbond of een mutualiteit zich wel degelijk vertaalt in 

kiesgedrag: “Het verband tussen zuilintegratie en kiesgedrag bestaat dus nog en is 

relatief sterk, zowel bij de christelijke, de socialistische als de liberale zuil.” (Hooghe 

1999: 407)  

 

De cijfers uit TOR 98 ontkrachten bovendien de vrij verspreide mening dat vooral bij de 

jongere generaties de zuilbinding geërodeerd zou zijn: het lidmaatschap van vakbonden 

en mutualiteiten blijft een belangrijke predictor van stemgedrag. Het profiel van de 

                                                 
47 cf. TOR 2000: 26 
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zuilintegratie toont ook de dominante positie aan van de christelijke zuil in het Vlaamse 

verenigingsleven.48  

 

Als belangrijkste criterium om na te gaan of verzuiling op micro-niveau nog aanwezig 

is binnen de Vlaamse samenleving, doet Hooghe een beroep op de houdingen en 

attitudes die binnen de zuil leven. Hierbij wordt het verband onderzocht tussen 

lidmaatschap van een zuil en het aankleven van een bepaald waardencomplex. De 

auteurs die de verzuiling vanuit de christelijke hoek hebben benaderd (Dobbelaere, 

1988; Billiet 1982; Huyse, 1987) beweren nogal gemakkelijk dat de subculturele 

verschillen – die in dit geval de christelijke zuil kenmerken – niet meer beantwoorden 

aan het waardenpatroon van de leden van de zuil en zich vooral weerspiegelen in het 

discours van de zuilelite en haar opiniemakers.49 Ook Huyse zit in die hoek.  

 

De TOR 98 survey geeft hen evenwel ongelijk en stelt vast dat er wel degelijk een 

verband optreedt tussen zuillidmaatschap en het huldigen van bepaalde waarden. 

Bovendien blijkt dit geen rechtlijnig verband te zijn, maar variaties te vertonen 

afhankelijk van de concrete houding die onderzocht werd en de specifieke zuil. Dit leidt 

Hooghe tot de belangrijke conclusie dat er niet enkel invloed uitgaat van het feit lid te 

zijn van verenigingen, of van verzuilde verenigingen, maar bovendien ook nog specifiek 

van het feit lid te zijn van de christelijke, de socialistische of de liberale zuil.50  

 

In  tweede instantie tonen de gegevens echter ook aan dat er op het gebied van de 

attitudes wel degelijk verschillen optreden tussen de verschillende zuilpublieken, maar 

dat de correlaties eerder aan de zwakke kant zijn. Dit betekent dat er statistisch gezien 

geen sprake meer is van totaal gescheiden werelden met geheel aparte subculturen: 

“Voor de liberale zuil noteren we weinig opvallende effecten, terwijl de socialistische 

en de christelijke wel een duidelijk significant effect hebben, maar in een aantal 

gevallen verloopt dit in dezelfde richting. Slechts voor een beperkt aantal houdingen 

lopen de christelijke en de socialistische zuil echt uit elkaar op het vlak van de 

houdingen.” (Hooghe 1999: 416) 

 

                                                 
48 cf. Hooghe 1999: 404, 408 
49 zie Billiet en Dobbelaere 1976; Dobbelaere 1988   
50 cf. Hooghe 1999: 411 
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De sociaal kapitaal-benadering krijgt dus door dit empirisch onderzoek naar het belang 

en het aandeel van de verzuiling in de middenveldparticipatie een deuk wat betreft het 

verenigingsoptimisme dat wordt gehuldigd door een groot aantal auteurs: participatie 

versterkt de al bestaande houdingen en de ideologische opties van de vereniging bepalen 

welke houdingen precies aangewakkerd worden.  

 

De vaststellingen van de TOR 98 onderzoekers maken bovendien meteen duidelijk dat 

de berichten over het afsterven van de verzuiling in de Vlaamse samenleving op zijn 

minst enigszins voorbarig zijn.  

 

Bovenstaande bevindingen, samen met de eerder in 1.2.1 gegeven omschrijving van het 

concept verzuiling, wettigen een onderzoek naar de verzuiling in het landschap van het 

amateurtoneel in Vlaanderen op dit ogenblik en reiken tevens de criteria aan voor de 

kwantitatieve en kwalitatieve benadering ervan in de hoofdstukken 6 en 7, evenals voor 

het duiden van het historisch en maatschappelijk kader in het hiernavolgende hoofdstuk. 


