
ONKERKELIJKHEID

één televisienet was. In confessionele kringen had men het luisteren naar
de radio veelal beperkt tot die ene zender waarop de programma's van
KRO en NCRV werden uitgezonden, maar het zoveel indringender
medium van de televisie bood acht jaar lang geen enkele keuze-moge-
lijkheid, waardoor de 'verzuiling' op een wezenlijk punt werd doorbro-
ken.

Er bleven groepen, met name de gereformeerden die zich in '44 van
de Gereformeerde Kerken hadden losgemaakt, en een deel van de meer
rechtzinnige hervormden, die in het belijden van het geloof en het
vasthouden aan een traditioneel levenspatroon eerder werden versterkt
dan verzwakt, maar binnen de drie grootste kerkgenootschappen: de
Rooms-Katholieke Kerk, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gere-
formeerde Kerken kwam het tot geloofsafval op grote schaal. Pogingen
tot aanpassing (het Episcopaat trok in '65 het mandement van '54 in en
verklaarde vijfjaar later bij de opheffing van de Katholieke Werkgemeen-
schap in de PvdA dat katholieken op politiek gebied vrij waren in hun
keuze) baatten niet - de kerkelijke leiders van de drie genoemde geloofs-
richtingen verloren met name hun greep op de jeugd. De kerkdiensten
werden steeds slechter bezocht (in '66 ging 52 % van de Nederlanders
regelmatig ter kerke, in '79 nog maar 29 %), kloosters stroomden leeg,
katholieke studenten vielen van het ene uiterste in het andere - in het
begin van de jaren '70 werd Marx voor vele studenten aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen en de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg
de nieuwe Verlosser. Van '60 tot '70 vertoonde het percentage onkerke-
lijken voor het eerst een snelle stijging (1930: 14>4%, 1947: 17 %, 1960:
18,3 %, 1970: 23,6%) - een stijging die nadien werd voortgezet maar
waaromtrent geen officieel cijfer bekend is doordat de nogal wijdver-
breide tegen het overheidsgezag gerichte stemming in den lande die
mede elke vorm van registratie afwees (verwijzingen naar het persoons-
bewijs in de jaren '41-'45 speelden daarbij een grote rol), het de regering
onmogelijk maakte, in het decennium-jaar '80 de gebruikelijke volkstel-
ling te houden.'

Er is anno '85 sprake van enig herstel van de behoudende krachten
maar de publieke moraal is gewijzigd en de ontzuiling is een feit.

I Het CBS schat dat van de bevolking van achttien jaar en ouder in '84 bijna 35 %
niet bij een kerkgenootschap is aangesloten - er zijn aanwijzingen dat die schatting
te laag is. In '86 komt een door Yvette Bommeljé en Peter Dooren onder veertigdui-
zend volwassenen uitgevoerd onderzoek tot de conclusie dat bijna de helft van de
bevolking buitenkerkelijk is.
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