
Het secularisatieproces in ons land zet zich onverminderd voort. 

Dit bleek onder meer uit een recent groot onderzoek dat resul

teerde in het hoek 1God in Nederland 1
• Dit secularisatieproces is 

voor het CDA niet zonder gevolgen gebleven. Maar wat zijn nu 

precies die gevolgen? En welke mogelijke toekomststrategieen zijn 

er voor het CDA te ontwikkelen? Moet het CDA nu wei of niet 

het confessionele karakter handhaven? 

I
n hct begin van dczc ccuw wa'> in 

Nederbnd hct aantal huitenkcrkelij

ken vcrwaarlomhaar klein. Smd., die 

tijd nam de onkcrkclijkhcid in om land 

toe. en dit proce<, van <,eculariscring 

ver'>neldc nog cem vanal de jarcn zc

'>tig. AI <,ncl bcgonncn '>0-

gcnocmdc dric ondcrzoeken naar het 

kerkelijke Ieven in Nederland vcrgclc

kcn. De belangrijk'>te conc!u.,ie'> uit Cod 
ill Nederlalld zijn dat de betrokkenhcid 

van de Nedcrlander'> op het kerkelijke 

Ieven gcringer i'> gewordcn, dat de tra-

ditionelc chri-;telijke god'>

dicmtigheid is vcrzwakt 

en dat ook de hctckcni'> 

van de kcrkcn en de chri<;

telijkc god.,dierl'>t voor het 

Ieven en samenleven van 

de Ncderlandcr<; is afge-

nomen. 

ciologen z1ch hezig te 

houden met dit vcrschijn

'icl: uun hct hcgin van de 

jarcn dcrtig vcr'>cheen de 

ccr<,te -;tudJe over de on

kcrkclijkhcid in Neder

land' In llJ66 deed hct 

wcckhlad i\ 1£1u}rict vcr.,bg 

van het ccr'>tc grootq_ha

ligc ondcrzoek naar gcloof 

en kcrk in Ncderbnd. Dit 

onderzoek wcrd in I 'l7'J Dr. A Need 

Dat dit secularisatieproces 

niet zondcr gevolgen i'> 

gchlcvcn voor de groohtc 

christclijke politieke partij 

in Nederland hebbcn de 

hcrhaald dom journalisten van het 

weckhlad f)c Tijd, en in l'l'l6 nam de rc

dactie van RKK/KRO programma 

Krui,f>lllli-IP hct initiaticl om dit ondcr

zock nogmaal'> tc hcrhalcn. In llJlJ7 

ver<,chccn hct hock Co,/ ill Nedcrla1d 

t'IIH>-1'!')(,' In dit hock worden hoven-

rcccntc vcrkiczingen uitgewezen. Van

Lilt het CDA kwamen naar aanlciding 

van de vcrkiezingsuitslag geluidcn op 

om ccn fundamentele di.,cus-,ie te voc

ren over het karaktcr van hct CDA 1 . 

Moct het CDA zich rich ten op de mccr 

uJrl'>ervatief ingcstclde kiczcrs, deC: Ia-
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ten voor wat het is en een duidelijke 

middenpartij worden, of moet het CDA 

een principiecl-chri-,telijke partij blij

ven? In dit artikel gchruik ik de gege

vens van het onderzoek God i>J Neder

land, 199() en de Nederlandse Kiezers

onderzoeken om de gevolgcn van de 

ontkerkelijking voor het C:DA op een 

rij te zetten•. Daarna ga ik kort in op 

mogclijke <,trategieen voor de partij in 

de tockomst. 

Afname van godsdienstigheid 
en minder stemmen op het 
CDA 
Tabcl I vergeli)kt de samen<,telling van 

de hevolking naar kerkclijkc gezindte 

met de politieke-partijvoorkcur van de 

Nederlanders tu<,sen 1971 en I ')')4. 

We vinden onderaan in tabcl I het per

centage rcspondenten dat aangaf op 

hct C:DA (of zijn voorloper<,) te hebben 

gestemd'. Voor de periode voor 1977, 

waarin het C:DA nog nict bestond, i-, de 

voorkcur voor de voorlopcrs van het 

CDA (ARP, C:HU en KVI'l samcnge

voegd De groep buitenkerkeli1ken is 

uitgesplitst naar tweede generatie bui

tenkerkelijken en kerkverlaters. Kerk

verlater., zijn wei religicus opgevoed, 

maar he'>chouwen zich op hct moment 

van interview nict meer als kerklid; de 

tweede generatie buitcnkerkelijken zijn 

niet religicus en ook nict religiew, op

gevocd'•. Tahcl I laat een steed., verder 

doorzcttcnd proce'> van ontkerkeliJking 

zien, en een afnemende voorkeur voor 

hct CDA. De groep kerkverlaters is in 

vijfentwintig jaar tijd rnccr dan verduh

bcld en de groep tweede generatie bui

tenkerkelijken is gegrocid van 18 pro

cent in 1971 tot 24 proccnt in 1994. 

Tegclijkertijd zien we dat de grocp 

Nederlander-. die cen voorkcur voor 

het C:DA uitspreekt alneemt van 40 

proccnt van de Ncdcrland-;c hcvolking 

in I 'J71 tot 20 procent in I 'J'J4 

Stemmen steeds meer niet
christenen op het CDA? 
In een artikel uit de bundel \fa11 de fJos

torie naar hcl lorcnlJC. Ecn fCIIIP wlijessionclc 

politick -,chetstc W.F de Caay Fortman 

in 19'J I dat <,teed-. meer menscn die 

niet onrmddellijk met het christendom 

vcrhonden zijn op hct CDA stemmenc 

l3ij deze - veclgchoorde - uitspraak wil 

ik hier een aantal nuanceringcn plaat

scn. Ten eerstc wil ik Iaten zien in hoc

venT huitenkerkelijken cen voorkeur 

voor het C:DA uit5prckcn, en ten 

tweedc welk aandeel van de stemmen 

op het C:DA alkomstig ziJil van huiten

kcrkclijken 

TtJhcl 1 De S<I111CT1stellilli} umr de hwolking 1111111 kerkclijkc t}ezindte CIT /JCrwtl<U}e stenllnen ofr lrcl C[)!l 

lussrn 1971 e11 199-1 (m <H)) 

1')71 1')72 1'!77 1981 19H2 I 'JH(> llJWJ I'J'J-1 

Kerkelijkc gczindtc 
Rooms-katholick 39 35 37 .38 35 33 30 2!> 

Ncdcrlamk hcrvormd I'! 22 I'J I H 17 15 15 I-I 

Ccrdormccrd II 12 10 10 ') 6 'J 7 

lluitcnkcrkclqk Kcrkvcrlatcrs 13 I-I lh 17 19 25 21> 2') 

Tweede gencratie huitcnkcrkcliik 18 17 I'! 17 21 2 I 20 24 

CDA 40 33 36 34 28 33 3-l 211 



-r;,j,r/1 (/)!\ Poorkcur llddr kcrkrlijkc i}CZilldtc ill 1966, 1979 c11 1996 (in o/t1) 

1'!71 1')/2 

Knkclijkc i}cZi11dtc 

Rooms-katho!Jck 62 

Ncdcrlands- hcrvormd :15 

C~crcft>rmccrd (/) 

Bu1 ten kcrkc\, 1 k Kcrk vcrlatcrs I 

Tv./cede gcncratic huitcnkcrkcl1jk 

Tahel 2 laat overtuigcnd zien dat de 

aantrekkingskracht van het C:DA onder 

religieuzen over het algemeen sterk i'. 

algenomcn, terw1jl ook de groer hui

tenkerkelijken in I'J94 in geringere ma

te een voorkeur voor het CJ)A heeft 

dan in 1971 In I'JR6en I<JH<Jstemden 

relatiel vcel huitenkerkeli,ken or het 

CD A. I )at <;teed<; mecr men<;en die niks 

met het gelool van docn hehben een 

voorkeur voor het C:DA uitspreken. zo

al<; De Caay ~ortman beweert, komt 

dus niet zozeer omdat buitenkerkclij

kcn dat nu meer dan vroeger docn (in 

1971 srrak I()'){, van de buitcnkerkelij

ken een voorkeur voor hct CDA Lilt, in 

I 994 was dit percentage R) maar voor

namelilk door het kit dat de groer hui

tenkerkelijken veel groter is gcworden. 

Van welke groepen krijgt het 
CDA zijn stentmen? 
Flcctoraal gezien is het voor politieke 

partijen helangri1k om te weten welk 

50 

32 

(l.1 

(, 

1977 I'JHI I<JH2 I'JH6 19H9 1994 

55 55 4H 52 55 41 

'' il :l I 42 41 2') 

72 64 53 5H 57 50 

II 6 6 16 15 5 

4 7 

aandeel van de stcmmen or ecn rartij 

afkom<;tig zijn van welke groepen men

sen. Ook al <;tcmt maar il procent (in 

I'J94) van de buitenkerkelijkcn op hct 

CDA, als dezc grocp mecr dan de helft 

van de Nederlandse bevolking omvat is 

het ecn voor een politieke partij ecn 

nicl tc negeren deel van het electoraat. 

In tabcl 3 staat voor elke kerkelijkc gc

zindte welk aandeel het in ht't elccto

raat van hct C:DA uitmaakt. 

Tahel 3 laat zien dat de voorlopcrs van 

het CDA in 1971 96 proccnt van hun 

stcmmen kregen van kerkleden, terwijl 

in 1994 nog maar 81> procent van de 

CDA-stemmen alkmmtig was van kerk

leden. We kunnen dus, zoals De Caay 

Fortman beweert. stellcn dat er inder

daad steeds meer huitenkerkelijken op 

het C:DA stemmen, met de nuancering 

dat dit grotendeels te wijten is aan het 

leit dat de groep van kerkverlaters gro

ter i<; gcwordcn en niet aan het feit dat 

};7/rr/ L \11111 !Nikc kcrkc/l}kc qczindtcs krl}qt het CDA zljn slcrri111C11 111 19615, 1979 m 19Q() (in r:u)) 

1'!71 1'!72 1977 I'!HI 19H2 I'JH6 I'JWJ ICJ<J4 

Knkrlljkc <JcZiJJdtc 

Rr" lim-kat hoi ick 61 5:1 56 60 s'J 53 4'! 52 

Ncdcrlands- hcrvormd 17 21 I H II> I H 19 I H 20 

Ccrclormecrd I'J 2:l 20 19 17 II 16 17 

Bc11 tcnkcrkclJ jk Kcrkvcrlatcrs 2 II 4 12 12 

T\vccdc gcncrat1c hurtcnkcrkcl1jk 2 5 4 4 
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Tc7/Jcl 1, I )er/ Pilll de heuolkil1<} i11 1 G% dat Pill,lt ,/at de krrkc11 zich 11Jocte11 111110rekn1 oucr Jllilill-

"h<l{'f'clqkc o/ldcnPCI{'e11 (i11 

Roo mo..,- ~cckrlanck Cerci or-

bthol1ck hcrvormd mccrd 

Cchrlllk van voor-

hchocd,midclclcn 35 -B 

Homo<>ck<..,ualitcit -t4 -tH 

Echt-.chciding -[(I 51 

Ahortu<; 5.3 55 

Zclfdoding 52 52 

Euthana<..,ic 62 5'! 

I )ood<;trat 5H 6-t 

I )i-,crimmatle 71 74 

Armocdc 84 92 

buitenkerkclijkcn nu meer dan vroegcr 

een voorkcur voor het CDA hehhen. 

Merk ook hicr Ofl dat hct C:DA in de 

jaren 1986 en 1989 een rclatid groot 

dec I van zijn <,temmcn ( rc<;rectievelijk 

17 en I 6 rrocent) van de grocr van 

buitenkcrkelijken krccg, maar ook hier 

krijgt het C:DA de mecste stemmen van 

de kerkverlater<;, en niet zozeer van de 

tweede generatie buitenkerkelijken De 

aantrekkingskracht die rrcmicr Lubbers 

or de huitenkcrkelijken hedt gehad, 

moet dus voornarnelijk gezocht worden 

onder de kerkverlaters, en niet zozeer 

bij de twecde gcneratie builcnkcrkelij

ken. 

Als we onze aandacht richten or de 

tweede generatie buitenkerkelijken dan 

vallen twee zaken in het hijzonder Ofl. 

Ten eerste, deze groep voelt zich nau

welijks aangetrokkcn tot het C:DA, en 

in de afgelopcn decennia is hierin ook 

weinig verandering opgetreden. Ten 

tweede heeft het C:DA elcctoraal ge

zien ook nicls hij deze groep te halcn: 

slcchts vier procenl van de stemmen op 

het CDA i<; in 1994 afkomstig van 

~3 

GH 

6:l 

6H 

62 

76 

53 

77 

H2 

Twccdc 

gcncrat1c Cchclc 

Kuk- hu1tcn- (1);\ llcvol-

vcrlatcr<., kcrkcliik voorkcu1 k1ng 

:l~ .16 .17 F 

:l5 D l'J -[(I 

:l'J :l5 51 42 

:l'! 3'! (J(I -[(\ 

40 :l4 52 44 

44 F (,~ 51 

50 4-t 5H 53 

59 (JI 67 (J5 

R:l 76 87 H1 

tweede generat1e buitcnkerkelijken 

Ook hierin i<; door de tijd hccn nauwe

lijk<; verandering tc ontdekken. 

Wannccr 17 procent van de stemmen 

(in 1 986) op het CDA afkmmtig i'> van 

kerkverlaters, en het seculari<;atieproce<, 

zich steeds verder voorlzct, i<; cr dan 

toch iet'> voor le zeggen om het chris

telijke karakter van de partij wal mindcr 

tc benadrukken7 lk wil hicr een aantal 

argun1cntcn nocn1en tegcn hct opgcvcn 

van de christelijkc identiteit van het 

C:DA Ten cerste valt te verwachten dat 

het C:DA door een middenpartij te 

worden onder de kerkleden stemmen 

zal verliezen, een groep waarvan het 

C:DA il'l proccnt (in 1986, in 19')4 wa<; 

dit 88 procentl van zijn stemmen krijgt. 

Ten twcede heeft onderzoek Iaten zien 

dat kerkverlaters, naarmate het Ianger 

gelcden is dat zij de kerk hchhen verla

tcn, steeds mindcr gcneigd zijn om up 

het CDA te <,Iemmen' Allereerst hre

kcn zij de band met de kerk, en op ter

mip1 hreken kcrkvcrlaters ook de band 

met chmtelijke partijen. Daarnaa<,t 

moeten we bcdenken dat de kinderen 



van kcrkvcrlatcr<; tot de twccdc genera

tic huitcnkc:rkclijkcn hchorcn, en dat 

dcze groep in het gchecl gccn voorkcur 

voor hct CDA hcclt. Op de lange ter

mijn lijkcn de cx-lcdcn voor hct CDA 

du'i lllCt de mcc<;t gc<;ehiktc grocp om 

'ilemmcn hij le werven. 

De rol van kerken in de 
Nederlandse samenleving 
Tot <;lot wil ik ingaan op de mening van 

de hevolking over de rol van de kerk in 

de Ncderland'ie <;amcnleving. De on

dervraagden van hct onderzoek Cod in 

i\Jedcrltnd 19'!1' krcgen vcr<;chillcndc on

dcnvcrpcn voorgclcgd n1ct de vraag of 

de kcrken hicrovcr puhlickelijk een uit

'ipraak moeten docn. Tahel 4 laat zien 

wclk dec! van de bcvolking van mening 

i'i dat de kcrkcn zich over dczc onder-

wcrpcn moctcn uit-;preken, en welk 

dec! van de CDA-kiezers vindt dat de 

kerken zich over deze maat<;chappelijke 

prohlemen moeten uihprcken. 

We zicn in label 4 dat een helangrijk 

dec! van de Ncdcrlander-; vindt dat de 

kerken zich over actuclc maat<;chappc

lijkc problcmcn moeten uitsprekcn. 

Van de men<;en die ccn voorkcur voor 

het C:DA uit<;prckcn vindt ccn n6g gro

ter dec! dat de kcrkcn zich publiekelijk 

moeten uibprekcn over dczc prohlc

men. Wannecr we de hcvolking uit

<;p!it<;cn naar kerkelijke gczindte, valt 

op dat de tweede generatie huitenker

kclijkcn her mimt vindcn dat kerken 

zich over maat.,chappelijke onderwer

pen moeten uit<;prcken, terwijl kcrklc

den dat over het algemcen vee! mecr 

vinden. Cerclormeerden zip1 over hct 

y;,J,c/ >. Au3 1'1111 de llllsfnllkeu die kcrkeu llloctcu doni oucr '"tude lllililllchllf'flrlijkc ('rohlnHCIJ 

(111 

fcl,tschnd i11tj 

VollcLlig alwrJzcn 

V()(Jf\\'JJrc\c]rjk Jll!lVJJrclcn 

Vc>llcdrg JJilVJJ.rdcn 

Ahortus 

Vol!cdig alwijzcn 

Vt>orwaardclrJ k aanvclardcn 

Vollcdrg JJnvaardcn 

Euthonmie 
Vollcdig Jtw1jzcn 

Voorwoorclcl11k JJilVJJrclcn 

Vollcdig aanvaarclcn 

/)isui111i11olie 

Volk·dig zdwijzcn 

Vc>orwJJrdcliJk JJnvaardcn 

Vollccbg aanvaanlcn 

(I lV 7. .s 'lS 

Cchclc /Jcuolkilll} 1996 

44 

47 

17 

55 

2H 

HO 

10 

COA uoorkcur 199ii 

61 

29 

21 
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75 
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JV1oct !Jet CDA !Jet COIJjessioJJclc b1raktcr hondhoPnP ({olo ll<1115 I /ord1)k) 

algemeen hcl <;tcrbl van mening dat de 

kerk een aclicve rol hedt hij maal

-,chappelijke ondcrwerpen, hehalve 

wannccr het om zaken a\<; de dood'>tral 

en armoedc gaat. Opvallend i'> verdcr 

dat een mccrdcrheid van de hevolking 

vindt dat kerkcn zich uit moetcn -;pre

ken over zaken a\-, di<;criminalie en ar

moede" 

Welke uit<;praak de kerken dan moeten 

docn over dczc maat<;chappelijke on

derwerpcn I'> te vinden in tahel 5 In 

deze label I'> voor een aantal politick 

rclcvante onderwcrpcn aangcgevcn 

wclke uit<;praak de kcrken daarover vol

gem de gehele hevolking moeten doen 

en volgen<; de memen mel een CDA

voorkeur. 

Over het algemeen zien we dal memen 

met een Cl )A-voorkeur con<,ervaliever 

en gematigdcr zijn dan de gemiddclde 

Nedcrlandcr<; wanneer her gaal over el

hi.,che zakcn a\-, echt<;chciding, abortu'> 

en euthana<;ie, maar ook wannecr her 

gaat over soci<1le onderwerpen <1\., di<;

crimin<ltie. t\;\cmen met een CDA

voorkeur geven vakcr de voorkcur aan 

het 'voorwaardeliJk aanvaardcn' van el

hi.,che en <;ociale ondcrwerpen. 

01 cen politieke parlij a\<; hel CDA cen 

hiJdragc moct leveren aan de op\o<;<;ing 

van dezc maar-,chappell)ke prohlemen 

hli)lt de vraag. Aan de ondervra<Jgden i<; 

de vraag voorgclcgd ol de kcrken over 

deze maahchappelijke prohlemen een 

uihpraak moeten doen, en niel de 

vraag ol een politieke p<1rtij a\<; hel 

C:DA dal moet doen. De hicr gepJ-c<;en

tccrdc gcgcvcn'-J Iaten cvcnwcl ovcrtui

gend zicn dal hct C:DA gcen '>Lemmen 

hceh le verwachten van mcmen d1e 

geen cnkele hand mel de kerk hehhen· 

van de huitenkcrkelijkcn hehhen aileen 

de ex-lcdcn in gcringc n1atc ccn voor

kcur voor hcl C:DA; lweedc generalie 

huilcnkerkelijken hehhen nauwclijk-, 

een voorkcur voor her CD A. I )aar 

komt hij dat hel C:DA op de kiezcr<;-

(I JV 7 s 'IN 



markt van de huitenkerkelijken concur

recrt met een hclchoel andere partijen 

al<. de l'vdA, de VVD er1 D66 

Handhaving confessioneel 
karakter? 
,\!oct het CDA dan kiezen voor hand

having van het umte'>'>ioneel karakterc 

Cegeven het fcit dat de ontkerkelitking 

in Nederland in de toekom<;t aileen nog 

maar verder zal doorzetten 11 ', lijkt ook 

drt voor een politieke partij niet de 

mee<;t ideale manicr om <;temmen te 

werven. De groep religieuzen in Ne

derland wordt steed<; grijzer en <,teed'> 

klciner 1\har het handhaven van het 

confc<;<.ionele karakter lijkt de he<.te van 

twee kwaden: een <,lrategie waarhij het 

CDA zijn conlc<,<,ionclc karakter min

der henadrukt kan aileen maar in een 

vcrlie<. aan a;mhang onder de groep 

kerkclijken re'>ultcrcn; een groep waar 

toch mecr dan HO procenl van de stern

men op hct CDA vandaan komt. 

/)r A Need i1 al1 onderzorkcr Prrhmulcn 111111 

dr Pakr}rocfl \Ociolotjlr 171111 de K(/thollckc 

LilliPmilrll Nijlllcqcll 

No ten 
Kn111t I P! J<n~ /\-oJrl.:('lkclr,khu,lr!r ,,\,'dcrLnd 
1/.rdr r•cJ!,,cdur!} nr oorz11kcrr Pwt'l'l' crrn ..,Ollll<)id(rt'l 

r>uUd!rn,J ( ;lO!llngcP· Noordlwll 
lkkkcr, c:., ])cHart. I ~I Peter'> r J<J<J7:· (,o,l 

111 ,\1dcrlilld, r 'll1o-1 qqr, !\m<..tcrdom· ,\ntho<., 

Z1c h11voorhcl'ld At~llliC". \\:?. '1'! 1)H,i 'Hct 

(.] );-\ wc1gcrt tc klczcn, 111 !lol'olm,/ Ndnl.nrd, 

pi ::w /ll!ll 

()p hct molllCilt den d1t ctrtikcl wc1d gc<.chrc

\Til \\'JrCil cr nog gccn gcgcvcn-. lx·..,chd·Jl<J.Jr 

ovc1 de vcrkiC?:Ingen v<~.n (J llll'J J\)<)8 

[)c 111 de L<dwlicn gcprC'.l'lllCcrdc pcrcenl<tge<, 

hetJcllcn n.:..,pondentcn d1e ZO\\TI Jlll\\'oord 

gJven op de \TJ<lg 11<1<1r de kcrk<:ll]kc gczJndtc 

J[.., op de \T<l<lg tl<l<lr de poiJtJckc-pcll liiVOor

kcuJ /\llccn JT'.POIH_Icntcn dw ccn voo1keur 

voor ccn pol1t1ckc pJrltl JtlllgJvcn Ltlll 111 de 

tcdwllcn gcpr<_,..,cntccrd V<lll\\'Cgc de klernL' 

,lJiltJIIcn t.:n de lwtnogcnc '.JI1ll'll'.tcll1ng r" de 

grocp JndcH_' rcllgw' u1t de tJhclkn \H'ggcld

tcn 

() Hct komt 111 Nederland llJll\\'l'll)k.., voor dat 

llll'll'.t'll Lhe llict rc[rgiCLI'. zijll orgevocd Zllh 

later tot cen gelool bckcrcn Z1c h1crvoor hll

voorhceld I )ckkcr ( ,_ ' 1 !JH7' ( .oadinl'l en '-d

IIJCidCI'1111J uJi'ci</iii_l} lol ae <,/lltflf I'd!! ,fc ljo,f~,/Jc!J<,/Itllltl

/ol}ll Kampen Kok 

7 Ue (~aav FortmJn \Xrl- 1]<)<)] ', J)c tockom'.t 

von het ( [)A In 11 Luyb:: & H Rrghart 1 red 

\'un ,lc Jldslorlt' Jlildr ln·l lorml]c Een enw' ton_{r''llliiCir 

/Jtlliltck 1 pp 1 '51-l(J(ll Den HJag S[)Ll 
Need. :-\. 6- !\_() De CraJ[ ( l99(J 1. Tin· dldlll/1111} 

clrLillJdic o( Ltlii{C"IOIIIII/ldJitco; c{/r'll'i of '-'Ou,dt,dltoJI 

d/J,{ IJtlrdtjCII('Idli,liJd/ rc/i~}IOth mo/Jtfily Ill i/1c 1 (J liJ

!!J'l 1 dHIJO!i' T/1c Net/JcrlrmJ.' lourn.r/ ol Soddi 

Su(llu''· 2') 27---1---1-

1) I )c enqu0te I'. gchouden in de tl)d nJdJt hi'.

'.Lhop ,\ht..,ken'. puhlrekeliJk de uit'lprJak deed 

dat armcn, a[.., ze nict kunncn Ieven, ccn brood 

mogcn wcghalen utl de winkcl 

10 BcLkcr, r \V & R Vlnk 1: ! 1) 1).:\-1 SctiiLlfildliC Ill 

Ncdn/urd. l%o-10'11 RI)W/tJk· SouaJI en Cul

turccl PIJnhureau 
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