
lndividualisering, secularisatie, ontzuiling, open (baar)heid en in

ternationalisering zijn niet alleen bedreigingen maar bieden het 

CDA ook kansen voor een nieuwe, getuigende christelijke poli

tiek. Wil het CDA het jaar 2001 en verder halen, dan moeten au

de en vertrouwde vormen losgelaten worden en moet er gezocht 

worden naar frisse kanalen voor oude waarden en normen. 

W
ill gcheurt er 111 het 

ecns zo macht1ge 

maJbchJrrell)ke mld

denvcld waann het 

CDA zo krJcht1g gcworteld wJs" Het 

omrocrhe<,tc\ dreigt te exrloderen a\., 

de STFR-rec!Jmetrckkcrs 

Veronica en de TROS het 

nrct n1ccr dragcn. I-1ct gc~ 

vJneerdc middenveld van 

\vcrkgcvcr~organi...,atic~ im-

rlodecrt met 

wnrven rcchten, Villl zon- dag is rust

dag tot Algemcne Ouderdormwet 

(AOWl Zij trekken zich Jchter de ci

gen voordeur tcrug or de vicrkJnte 

centimeter vJn hct individuelc eigenbc

lang Daarbij lijkt gemeen<;charszin een 

woord uit de oude dcJOs, 

dnod dll', 

I::n de rnlitieke kamrinen 

van het middenveld, het 

CDA kon op 3 mei 1994 

onvoldoende kiezers er

vJn overtuigen dJt zijn 

koer<, de ju"te was en 

vcrloor ruim ccndcrde van 

zijn ovcrigens ietwat gc

fbttecrde JJntJ! van 54 

Tweede Kamerzctek De 

Fedcratievorming tusscn 

de christelijkc en algeme

ne IJmlhouwurgJni'>Jties 

'dn:igt'. Len nieuwe win

kelsluitlng'>wct dreigt de 

zondJgsrust definiticf te 

vcrstoren. De seculari<,atie i\1r .I Wi\1 l'illl Cc11l vcranderingcn van de 

houdt nict or hi) de COil<;tJtering dJt 

nnkerkelitkheid in de laatste vijkntwin

tig jaar n1ct 25(Yr) j-, toegcnorncn. I )ic 

trend litkt zo door te zettcn dJt in 201 (I 

nog rnaar 25(!1> van de n1cn~cn in 

1'-icderland 'kerks zal zijn. Vee\ mensen 

in Nederland vnelcn zich bedreigd in 

hun oudc vertrouwde waJrdcn en ver-

laatste jJren lijken gecn verheteringen, 

en zeker nict voor de positie van het 

CDA. 

[en kort woord over veranderingen. 

Vcranderingen worden vJJk ervaren als 

hedreigingen 1\taJr wie dictcert om 

dJt wij verandcringcn ook Jls hedrei-
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gingcn n1octcn crv.JtTn~ Waaron1 zou

dcn wij de vaak autonomc krachtcn van 

dczc vcrandcringcn n1ct crkcnncn en 

ml·t de -.troonl mccgaJn~ Fn kan dczc 

qroom naar gonic Ncdcrland'c trad1tic 

n1ct in gocdc hancn worden gclcid c.q 

gebnall'cTrd' Ze1den de Crieken niet 

reed"· fldHid 1/n'(' l·:n \\'J<.., hct nict ingc

nicur \X, I )tk dtc vortg jaar ccn lczing 

l11eld onder de \Telzeggende titcl 'I k 

cntgc Lon..,tantc ,..., de vcrandcring'' 

Tcrw11l de men' 'nakt naar zekcrhcid. 

ru-.t en vcdighc!(J Ztlll vcrJnc.kring, vcr

JtHJcnng en nog ccn<.., vcrandcring zijn 

dee I ( lntkennen ol tcgenhouden va11 

dczc nJtllllr\\TtmJttghctd hcclt gccn 

:=tn en ,.., vcT..,ptlling \'Jll cnc-rgtc J)c 

J',;edcrlamlcr kan lcren van de lapame 

tudo-ollcrworp die gchru1k maakt van 

de kracht van de legen,lander mccge

\'l'Jl om tc kunncn ovcnvlllncn 

Er z11n vitllundamentek verandenngen 

d1e de uaditi<Jilek polit1eke fl<"llle van 

het (I),\ hedre1gen Het antwoord 

h1cropmoet niet delc1Nel zip1, flJ' dan 

,,·ordcn VLTJtHJcnngcn l·cht hcdrctgtn

gen I kt goede antwoord op d1e 'he

dre1g1ngen ligl namel11k 111 de kracht 

\'Jil die verJmknngell zcll ZoaJ, 

i'Jult" ,chreel in z11n hr1e\Til aan de 

l'htl1ppemen 'In Llw zwJkheid l1gl uw 

kracht, en 111 uw kracht l1gl ltevem I uw 

Z\\ akhe1d' I k \'Ill hedre1g1ngen' ZIJ!l 

l!ldlvlduJI"cr"lg, 'eutlarl'atic ontzui

!tng opcn 1 hJJrillctd en intcrnJtionJit

..,cnng I )czc vtd 'hcdrcigtngcn' her

bergen 11.1\lr nlljll n1cning tcvcn'-> de 

kan..,cn op po..,itll'Ve ver<Jndcnng, du.., 

V()<mlitgang. ""k voo1 het CllA 

lndividualisering 
llc Verl1chtlllg en de I ranc,e Revolut1e 

hehhen de aanzetten gegeven lot de 

hevritdlllg van de 'uloyc11 en hct indlvl

du till de klauwen van <lllwctemlheid 

v<Jn de nla..,..,a en van de overhccr-,ing 

d()OI de elite Lchter, Ill de nieuwc in-

du,triecl-kapi tal isti,chc 'amcnleving 

die daarop onl,taat, rocpen nicuwc eli

te' en uithuiting hun eigen, inhercntc 

tcgcnkrachtcn op. Rond hct begin van 

de twintig")te ceuw ontstaat er ccn 

krachtige hchodtc aan cmancipatie. De 

"'cialc kwe,llc ic, gchorcn. De door het 

kapitaal en de kapltJii,ten ovcrhcer,te 

hurgerc, kcren zich tcgen het idee van 

'Lih\CZ J11rc /<ii\\cZ fl<i<\CI-' Wcrknemcrs 

worden ont-mcmeliikt lot produktic

'lactorcn', naa't kaJ'itaal en grondstot

kn. De burger'> vercnigen zich, vooral 

lang'> lcvcmhc'chouweliJkc lip1cn 

Chrl'tclitke normcn en waarden zijn 

hct antwoord op 'ociJle cllendc en m"

,tande11. die ollhprotcn zip1 aan het hu

weiiJk van indmtriali,atlc en kapitaal 

Nederland zoekt z1jn kracht in vcrzud

dc orgonJ..,otlc.., en vcrzuilt in zijn cnlan

cipJliC D1c 'kracht' " tham zijn 

zwakheid. Tc lang volgehouden vcrzui

llllg lcidt tot verqarring 

J',;aar de mate waarin de individualisc

ring zich vcrdcr doorzcl, komen de in

hcrentc tcgenkracht opzctten, die van 

gcn1een..,c. hap-,zin en tnedcvcrantwoor

dclitkheld lmmcr,, zo waar als de mcm 

individu "· even zovcel i' hij sociaal 

wezcn: cen men' kiln nict zonder ande

re men,cn. lui't hedcn ten dage, met de 

vcrliJndc 'pcciali,atic van arheid en 

kenni' 11ccmt de interdependentic toe 

De hcweging naar doorgcschotcn indi

vidual"mc rocpl zip1 eigcn tegcnhcwc

ging op· die van de unt-individua

Ji,cring, die van (hct vcrlangen naar) 

gemeenc,chap,zin, het bchorcn hij, hct 

h11dragen tot, hct (mcdc)vcrantwoorde

lijk voclcn voor Schrccl Ham Wamink 

111ct terccht in de NRC van 17 oktobcr 

I '!'!4 dat "het ik-titdpcrk zijn langstc 

titd heelt gehacl"' "Naarmate de ovcr

hcid,zorg ver,chraalt en de 'ocialc 

zorg wordt uitgchold, nccmt de bctc

keni' van lnetwerkcn vanl tamilieban-
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den, hurcnhulr, vricndcn en collega\ 

toe", aldu., de .,chriJver Hoe lang gaal 

het durcn voordat gemeenscharszin 

en daarmee de 'ofllwd' van het CDA

wccr aan kracht henvint: 

Te constatercn valt dat, mcde door de 

cxponenticlc groei van de technologic, 

de dynamick van vcrandcnng op veran

dcring <,teeds groter wordt. We zullen 

du'> nict zo lang op de volgendc fasc 

hocven te wachtcn als dat voorheen het 

geval was. Fen C:DA dat met zqn tiJd 

mc't'gaat, betekent een appcl or de 

kicm van verandcring die de individu

alisering 111 zich draagt. 

LliJ [ongeren valt die vern1euwde wen

ding naar inzct voor de naa.,te a\ waar 

tc nemen. Daarom zullen de traditione

lc christelijke normen en waarden. die 

',;cfocu\1' zijn op hevordcring van het 

wclzijn van de naaste mens I slcchts 

daardoor worden wij hier en in hct 

hiemamaal., gelukkig I, Jllist in ecn gdn

dividuali.,ccrdc samcnleving door mid

del van de natuurwctmatigheid van 

vcrandering hun waarde hervinden. 

(I lV 2 'l5 

Daar hoeven christcncn niet 'predik

achtig' over tc doen; dat roept maar 

weerstandcn op 

Secularisatie 
De recentc studie van het Sociaal en 

Culturecl Planburcau (SCP) <,chat dat 

in 2010 zo'n 75'){, van de Nedcrlandse 

hcvolking buitenkerkclijk zal zijn. 

Onder 'kcrkscn' worden diegencn vcr

<,taan die (no g) rcgelmatig ter kerke 

gaan. In 1960 was de vcrhouding nog 

omgckecrd Die ontkcrkcliJking, zo 

stclt de '>tudie, zou wei ccns als gcvolg 

kunncn hchben dat er over zo'n I 5-20 

jaar geen hchoelte meer hc<,taat aan 

chri'>tcl ijk-maatschappel iJke orgalma

tie'> Op aile maatschappelijke terreinen 

is in de onderzochte reriode 1966-

1991 de voorkeur onder kerklcden voor 

vcrzuilde organisatie'> met vele tiental

len proccnten teruggclopen. 

Kcrkgang is nict gelijk te <,tcllen met 

chri<;telijk Ieven. Bovcndicn is er ook 

weer een hewcging naar authentieke 

helcving van het christelijk gelool waar 

fr::~~-1~ 
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tc ncmcn, dwar'-> door vcrwarring en 

dogmat"me heen. Daarhi1 telt niet de 

kwant1tell maar de kwalite1t van de hc

k·vtng AZingckon1cn op de drcn1pcl van 

het dcrde millennium zou het goed zqn 

voor kcrk. pol1tieke parti) en 1nd1vidu

clc \\'C...,tcrltng om nog ccn.., de oor

,pmnkel11ke heteken1' en z1ngeving 

va11 <lllZe ludae.l\che· Romeln,-Criek,c/ 

vnJeg-Chnqelqke wortel, in ovcrwe

glng te nemen. f kelt de Ulnuete helc

vtng en uttwcrktng van de chri"tclijkc 

relig1e gedurende de laat\te 21100 jaren 

per ,aldo mecr elknde dan goed, ver

oorzaakt' Het aamtaande zeltondcr

Z<lek al, aangekond1gd door de l'au' zal 

het leren j, de he"_having van het 

Wnten 1ndercbad vooruitge,chreden, 

al leek het 'om' mecr op een Lchter

nach-proce\\le' Ln wat waren de e.,-,en

ttCi<: clcmcntcn vJn die voorungang~ 

Voor hen die op ee11 po,iticve man1er 

in de toekom't 'geloven'. de cultuurop

ttmt-..tcn, mogcn de grond...,\Jgcn vZtn 

De individuele, 

moderne christen 

zal zich niet meer 

achter een namens 

hem '(s) prekende' 

zuil kunnen 

verschuilen. 

"nze chnqeliik-weqcr,e \a-

mcnlcvtng aJnlciding zijn de 

fleer op de kn1ec'n' te dan

ken T"t zo vcr hehhen deze 

chmteiiJk-we,tcr\e gnmd,IJ

gcn on.., gchracht! Waar til 

lchn1Jr1 '!'!5 onheil,prolcten 

en d<lempreker' bnd en \lad 

onvcdtg 111JJktcn en hct ci n

de der tqden aankomligden, 

lqkt tham een zekcr optimi'

me over het lot van onze he-

'chavlng nil 20011 Anno 

I )<lmllll de overhand te hehhen. Fen 

hc..,LhJvtng die ntct lo-. kan worden gc

Zien van de 1n de algel<lpen 20011 1aren 

opgchouwdc VZlJk weer gcvallcn en 

even vaak weer her\lelde chri,telqke 

n<lrmen en waarden die het wed,el 

vormcn von onzc \\T...,tcr<..,c hc...,chaving 

Seculan,atlc 111 de z1n van verloren lu\1 

111 kcrkgang en kcrkelqkheid idelinitic 

van de SC:I'-,tudicl bn hicr nict aan at

doen. iu1\t hij de tocnamc van scculari

'atie zoudcn mecr dan voorheen 

andcren dan de kerken wei ecn' de taak 

kunncn hehhen cen appel te docn op 

het we,ter,-chri,telijk edgocd llijvoor

hecld ecn politieke partii al' het CDA. 

Overigem hehhen wij op dit edgoed 

n1et het monopolie 

Ontzuiling 
De ontkcrkeli)king vcrtaalt zich niet ai

leen in een tcruglopend JJntal kerkbc

zoeker' maar ook in verlie' van de 

tradit1onelc chri\leliJke invloed,fcren. 

D1e wJrcn uitgegrocid tot mJat,chap

pcll)ke machhfactoren wJar hct CDA 

wei hi) vocr 

De emancipatoire hehodte van de 

chri,tcn om zich in omroepen, -;chool

vcrcnlgingcn, wcrkgcvcr~- en wcrkne

n1cr...,vcrcniglngcn tc organi<..,ct-cn, lijkt, 

getu1gc hct lcdenverlic', dra,tl,ch at te 

r1emcn. [ harnaa't zoe ken die orgJnisa

tie' u1t hehodte aan grotcre ellicicntie 

en ellcctiviteit elkaar op en tmcren. 

Niet aileen een explo,id lcdenvcrlie'> 

maJr ook impJo,icve autonome krach

tcn Iaten het voorheen zo traai verzuil

de midclenvelcl in een ,chijnbaar maat

'chappelijke puinhoop achter. 

Het heelt weinig zin tegen dcze 'troom 

van vcranderingen op te rocien. I let zou 

ecn vcr,pilling van cncrgie zijn te prohe

ren de zuilcn ovcre111d te houden. Wie 

dat poogt zou wei een' als SJm,on door 

zip1 cigen va\lhoudendheid hct tcmpel

dak op zijn l10olcl kunncn krijgcn. 

Ook hedt het weinig zin te proheren 

de lgcfu,ecrde) zuil een vernicuwd 

chmtelijk )a,je aan tc trekken. De tijd 

van emancipatrme vcrzuiling i' ddini

tiel voorhij. 

Alternatieven zijn cr nog niet in ons 

open dorp dat wereld hect. In het we

relcldorp van hedcn en morgen waarvan 

( IJV 2 'J5 



Nederland overigem maar ecn miniem 

gcdeeltc vormt, hcerst de open en flcxi

hele communicatie. Verzuiling werkt 

per ddinitie ver<,tarring, af'>tand (tot 

een andere zuil) en derhalve gesloten

heid in de hand. Ontzuiling is het te

ken de'> tijd'> en de klok terugdraa1en 

komt <,]echb 1n '>cience fiction voor. 

Lmlaten dus. [\ \aar wat dan7 De vraag 

<,tellen is haar hcantwoordcn. 

Waarom zouden de chri'>telijke normen 

en waardcn in1n1er-; nit:t gcwoonwcg in 

het maatschappeliJke gedrag van de in

dividuclc chmtenmens, in de daden 

van de mdiv1duelc hc'>tuurder, de indi

viduelc midclcnvelder, de individuele 

werkgever en werknemer, tot uitdruk

king kunnen komen7 Waarom zouden 

die norn1cn en \VLJ.ardcn, zo cigcn aan 

de gemcen<,chappelijke Wcsterse he

<,chaving, andcren die uit dezellde he

~chaving-;gc.;;chiedcnis z1jn gcborcn, 

met aan<,prcken' Wa., hct dit misschien 

wat Bolkestein onlang'> hedoelde toen 

hij, )J hij, het had over de hcrintroduc

tie van normen en waarden. omdat an

dcr'> om I politick) handelen \vaarde( n)

loo-,' drcigl tc worden' 

De men'> zal zich, al is het aileen maar 

omdat hij ten diepste cen -;ociaal wezen 

i'>, hliJvcn (re-)urganiseren in vcrhan

den en verenigingen. Om zelfbe'>tem

nling in dialoog n1ct andcren en n1ct 

een ovcrheid te kunnen hli)ven verwe

zcnlijkcn Ln waarom zou in die ver

handcn de <,tem van de chri'>ten in zijn 

handclcn onvoldoende doorklinken' 

Wcderom Paulu'>: ",\1cn zal rnq hcrken

nen aan mijn daden" Wei zal hct CDA 

ecn appcl moetcn doen op die indivi

duelc christen orn hinnen het algemene 

maatschappeliJke be'>telmcer hcwu'>t te 

maken wat de ichri'>telijke! motivatic 1'> 

van zi)ll dadcn. De individuelc, moder

ne chri'>tcn zal zich niet mecr achter 

ccn namcn<, hem '( s )prekendc' zuil kun-

( llV } 'JS 

nen vcr'>chuilen. Het zal eigentijdse in

dividuelc moed en hewust-zijn vergen 

om als christen en CDA-cr hinnen or

ganisaties bepaalde kcuzes te maken en 

te verantwoorden. Verzuiling nee: be

zieling ja. Ook het rapport-Cardeniers 

zct daartoe onze volkwertegenwoordi-

gcrs aan. 

Open(baar )heid 
In dit tijdperk van informatie(technolo

giel, persvrijheid en instant-informatic 

hecrst er een algeheel rookvcrbod in de 

voormalige achterkamertjes van de po

litiek. Voor hen die geloof hechten aan 

de kracht van de sterren(beclden) het 

Aquarius-tijdperk van de openheid is 

aangchroken. De mondige burger eist 

volledige openheid van zakcn en af

doende verantwoording van getoond 

gedrag en 111genomen -,tandpuntcn. 

Bedreigend7 Ja. voor diegcnen die gc

woon waren on1 vanuit ccn decennia

lang opgehouwde machtspmitie mel 

regentenmentaliteit zaken voor ande

ren, en daarmee voor zichzelt. te bedis

selcn. Ja. ook voor hen die van achter 

cen zuil van schijnhaar voor zich spl-e

kende normcn en waarden roepcn het 

betcr voor een andcr te wctcn 

Nee, voor hen die als verantwoordelij

ke en volwassen bestuurder<, handelcnd 

naar gerechtigheid, hct gezag te lccn 

hehhen gckregen om voor het algc

meen belang zaken te regelen Nee. 

ook voor die volkwertegenwoordigcr<, 

die zich bewust zijn van de veranderdc 

tijden en norn1cn, en het at\eggcn van 

voile verantwoording aan de medcmens 

voor hun daden en standpunten a]<, 

vanzclfsprckend beschouwen. Dit sluit 

stillc diplomatic I '>Dill'> vereist om tot 

cen bcpaald resultaat tc geraken) of 

compromi<,<,en (wic heeft voor I 00')1, 

gelijk7J niet uit. Het ,]uit wei uit dat 

over de hoofden van de direct hetrok-
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ken burger hecn, dcliniticvc hc<;\uJtcn 

worden gcnomcn En wJt i' 'gocldcliJ

kcr' dJn de Jndcrc men' in zip1 Jndcr<;

ZIJ!l tc JT<;peucrcn. 1n de gclcgcnhcid 

tc qcllcn om 1n vriJhcid te bc,\i"cn om 

ilndcr<; te wdlcn. zc\1, Jl, dit tcgcn ci

gen hc,twd l11kt 1n tc gililn~ \<; dJt n1ct 

de vnd1e1d' d1c de men<; vJn de I leer 

lll'elt gekregen' \)JJrtoc i<; opcnhcid 

v·iln zilken nodig l'n lbt lcillt weer tot 

grotcrc parttupattc en Jcccptattc Nict 

voor nieh gee it hct rilpport-C ·,ilrdcnicr' 

JJll dJt lllCCr Cll open UllllJLt met de 

bJ<;J<; l'l'll ·11111'1' "voor de lliCLIWC C:l ).4-

poiJtJLll<; 

In tern a tionalisering 
llchJive het vcrlie<; VJll de emJncipJtOJ

re dridvcrcn voor mJJt<;chJppcliJkc or

gant~ttttc-., zict de chn-.tcn van de ccn

cnt\\'tllttg..,tc ccuw Z!Jll 1 tot nu toe o zo 

vertrouwdc 1 mJJt,chJppeliJkc zelfhe

'tcmming hcdrcigd door vrccmdc nor

men en 1\'JJrdcn d1e kcihJrd VJlllllt 

ondcrc culturcn en hc...,chavtngcn op 

hem illkoJnen t\1, dezc llJct zip1 hui<;

kJnll'r V'JJ de tclcvi<;ie bJnnenkonlcn 

komen zc tlJdcn<; ZIJll JTJZen door de 

,f/o!,,JI 1'11/d,/l', wei op hem Jl l:n i' ccn 

c hr"ten 1m mer' niet voortdurcnd op 

Ill' ~!celt h11 de wij,heJd in pJcht~ 

!.en hcdtTtgtng' Ziin atH.krc nict

\\'e,ter'e be,chJvingen en culturcn met 

hun ctgcn' nonncn en WJJrdcn vaak 

ntct c\Tll oud en ccrhicdwilardig, zo 

ntct oudcr dan on.., cigcn crlgocd' Ln 

bctekent kenn"mJk111g met d1c vrecm

de normen en WJJrden oltcwel hct vcr

dwJJllen vJn onze omvTtcndheJd 

daJronltrcnt, dJ.t on~., ctgcn crlgocd vcr

lorcn gaJt" lut">t de kcnni'->nlaklng met 

'vrccnH_lc' normcn en \\'Oordcn gcclt pa-. 

gocd JJ!l \\'JJr 1l' zl'l! voor <..,tJJt, w.Jar JC 

\'()()J" gJJt 

J, hct 111et zo lbt qJJI ge<;terkt worllt 

door het te ondcrwerpen JJll heproc-

vingen met intrin,ick vrccmdc clemen

tcn a\, wJtcr en vuur~ lui<;t de voort

durcndc confrontJtic met hoc Jndcrcn 

hun cigcn gcdrag en dot von degencn 

n1et wie ZIJ <.,zunenlevcn, rcgelcn en nor

meJTll, gcelt on<; a\<; chri<;telijke burger' 

de gelcgcnheid on1 onze eigcn waardcn 

tc tochcn binncn een vcrandcrendc 

wercld e11 Jldu' te \tJicn' En is hct me

rcndcel vJn de T1en Ccboden cigcnlijk 

ook gccn or<.,on1111ing van de univcr~elc 

mcn<;cnrechtcn~ \lc<;tJat cr ook niet 

zo1ch a\<; univcr<;clc waarden en nor

men WJJraan de gehelc <;chepping zich, 

uitgc,prokcn en onuitgc<;prokcn, con

I ormecrt~ 

Kortom. de vijl grote bedreigingen 

voor het Cl )A z1jn cvcnzovcel grote 

kan..,cn voor ecn nicuwc, getuigcnde, 

chmteliJkc politick die mccgJJt met de 

vcrJndcringcn en ei<;cn van zijn t1jd. F.n 

dat burger' zich daJrtoc 1n ccn politie

kc partij J\<; het C:DA vcrzJmclcn en 

z1ch en clkJar <;\crk maken, " gcen 

<;chJnde lntcgcndccl "zockt clkandcr 

open rcikt clbar de hand" 

\)Jt hct C DA hct jJJr 2000 zJI halen 

met VJ<;thouden aan vcrlorcn zuilen, i' 

nwgeli1k Wil hct CI)A cchtcr 200 I en 

verdcr halcn. dan bctekcnt dat lmlatcn 

van oudc en vcrtrouwck vormcn en 

zocken llJJr lri"c kanJicn voor nude 

waardcn en norn1cn 

1111 I Wi\ I. Pdil C:c111 ( 1'1) is ScJJIOt' hdcids111c

,/crpnkn hiJ /Jet ,/irnlor<J<II-!Jcncr<Jcil Poor hui

il'lri<Jndst' ['II ClOIIOIIIill/JC /Jc/rckbllc}CII llilll /oct 
A 1nu~lcrtc Pill! flOilOIIli.;;l he Z11kcn. 

Noot 
I )It ,lltlkL·I I" ondc1 lllcL·r gd1d..,ccrd op thcmzt

IHII111lll"l \,\11 ( [)V \',\1"\ L.<lll1CI ]<J()..j. 1\ct (J)-'\ 

lll"l" en pci'>pccllcl" [)cit 11111111\ll"l hcvcltlc ccn 

(Jjl["(ll"P \'001 VCidCTC di<,LU'-,'-,Il" \\'clcl\l(Jl" hit . .'l" CCI1 

hiJdiZigt_ 
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