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Feministen over 
bevol ki ngsbeleid 

Sociale, economische en financiele 
vraagstukken die verbonden z1jn met be
volkingspolitiek zul/en de aandacht van de 
overheid opeisen. Men kan zich afvragen 
of de overheid dan nog wei emancipatie 
a/s belangnjkste doelstelling za/ beschou
wen. 

Het bevolkingsvraagstuk staat opnieuw in 
de belangstelling. Het aanhoudend laag 
geboortecijfer heeft het zicht op een dalen
de bevolking, die bovendien in sterke 
mate zal gaan verouderen, zo dichtbij ge
bracht, dat het onderwerp uitnodigt tot 
zeer uiteenlopende beschouwingen. Oak 
in feministische kring is inmiddels een dis
cussie over dit vraagstuk begonnen. Gelet 
op de vele raakvlakken die er tussen de 
demografische problematiek en het 
emancipatievraagstuk bestaan is dit niet 
verwonderlijk. In deze Kroniek worden de 
opvattingen van een aantal feministen be
sproken. We hebben daarvoor een drietal 
beschouwingen gekozen, die in de afgelo
pen jaren in diverse tijdschriften zijn ver
schenen. Geselecteerd werden de vol
gende bijdragen: een artikel van Niphuis
Nell gepubliceerd in Katijf, een bijdrage 
van Outshoorn opgenomen in Socialisties
Feministiese Teksten en een hoofdstuk uit 
het achtste jaarboek voor het Democra
tisch Socialisme van de hand van Lange
veld.1 
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Wat zijn de feiten? 
In vrijwel aile geYndustrialiseerde Ianden 
neemt het aantal ouderen toe en daalt het 
aantal jongeren. Dit heeft geleid tot een 
sterfte-overschot in Oostenrijk, Denemar
ken en de Bondsrepubliek Duitsland, ter
wijl in Belgie, ltalie, Noorwegen en Zwe
den en het Verenigd Koninkrijk de natuur
lijke aanwas nagenoeg nihil is of spoedig 
negatief zal worden. In Nederland wordt 
een dergelijke situatie pas omstreeks de 
eeuwwisseling verwacht. Dit is het gevolg 
van de relatief hoge geboortecijfers uit de 
jaren vijftig en zestig waardoor het effect 
van het huidige lage kindertal nag enige 
tijd wordt gecompenseerd. Slechts door 
een groat aantal migranten toe te Iaten kan 
worden bereikt dat de bevolkingsomvang 
op peil blijft. 

Behalve de genoemde verschuivingen 
in de leeftijdsopbouw zal de samenstelling 
van de bevolking ook op andere punten 
forse wijzigingen ondergaan. Door de re
gionale verschillen in geboorte, sterfte en 

Prof. drs. G.A.B. Fnnk1ng (1939) 1s hoogleraar demograf1e 
en prognosetechn1eken aan de K.U Brabant. 
1 M. Niphuis-Nell. 'Moederschap als strateg1e Het zonn1g 
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democratisch socialisme (1 987) 115-137 

Christen Democratische Verkenningen 8188 

2 

\ 

r 
E 



Soc1aal-cultureel 

migratie zijn de demografische vooruit
zichten op bijvoorbeeld gemeentelijk ni
veau zeer verschillend. Sommige ge
meenten zullen reeds op korte termijn met 
een sterke veroudering en tevens met een 
afnemende bevolkingsomvang worden 
geconfronteerd. In andere gemeenten zal 
de bevolking daarentegen nog enige tijd 
blijven toenemen. 2 Tenslotte kan worden 
gewezen op de groter wordende diversi
teit aan primaire leefvormen. Er tekent zich 
in dit opzicht een tweedeling in de samen
leving af tussen enerzijds degenen die 
voor kinderen kiezen en anderzijds dege
nen die - al dan niet vrijwillig - van 
kinderen afzien 3 

Bestaat in demografische kring (en 
daarbuiten) geen verschil van mening 
over deze feiten, minder eensluidend is 
men over de achterliggende oorzaken 
van de gesignaleerde ontwikkelingen, in 
het bijzonder over de achtergronden van 
dena 1965 ingezette geboortedaling. In 
grote lijnen - en met verwaarlozing van 
allerlei nuances - zijn verschillende oor
zaken aan te wijzen. Sommige auteurs 
achten de veranderingen in het maat
schappelijk waarden- en normensysteem 
primair verantwoordelijk voor het lage kin
dertal. Anderen leggen meer nadruk op 
1nvloed van sociaal-economische facto
ren, resulterend in een verhoging van de 
directe en indirecte kosten van kinderen, 
kosten die in de besluitvorming rondom 
kinderen een steeds belangrijke rol zijn 
gaan spelen en uiteindelijk in het afwe
gingsproces een beperkende invloed uit
oefenen4 

Een politiek probleem? 
Het onderwerp dat in de beschouwingen 
van de in dit artikel te bespreken auteurs 
een centrale plaats inneemt, heeft betrek
king op de vraag of vergrijzing en ontgroe
ning ongewenste gevolgen met zich mee 
brengen, en, zo ja, of een geboortenbe
vorderend beleid geboden is. De auteurs 
hebben hierover uiteenlopende opvattin
gen. Zo concludeert Niphuis-Nell dat 'van-
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uit het feminisme geen oordeel te formule
ren valt-aver de ernst van een veranderen
de leeftijdsopbouw en van een langdurig 
voortgaande daling van de bevolkings
omvang' .5 Outshoorn kan slechts een pro
blematisch aspect aan een dergelijk per
spectief onderkennen, namelijk een be
stuurlijk-politieke. Het gaat volgens deze 
auteur in laatste instantie 'gewoon om her
verdelingsproblemen die om een politieke 
oplossing vragen' .6 Langeveld tenslotte 
komt tot de slotsom dat uit 'ruimte-oog
punt voortzetting van het huidige lage ge
boortencijfer aileen maar is om toe te jui
chen '. 7 Ze voegt er wei aan toe: 'Dit wil niet 
zeggen dat het bevolkingsvraagstuk voile
dig vergeten kan worden. Over een jaar of 
tien zal men, als de situatie niet veranderd 
is, deze opnieuw, vanuit bevolkingspoli
tiek oogpunt, moeten bezien' 8 Hoewel op 
verschillende wijzen beargumenteerd is 
de strekking van de gegeven antwoorden 
op de vraag naar de wenselijkheid van 
een pro-natalistisch bevolkingsbeleid de
zelfde: Als al over de ernst van de demo
grafische ontwikkelingen een oordeel te 
geven valt, dan zijn de problematische 
aspecten ervan te herleiden tot verde
lingsvraagstukken die hoogstens om an
der beleid dan bevolkingsbeleid vragen. 

Een aantal kanttekeningen is hierbij te 
plaatsen. Allereerst kan worden getwijfeld 
aan het uitgangspunt dat er vanuit een 
feministische visie niets te zeggen valt 
over de (on)wenselijkheid van de ver
wachte demografische ontwikkelingen. 

Zal de gelijkwaardigheid tussen man
nen en vrouwen sneller bereikt worden in 
een situatie waarbij de samenleving zich 

2. J.G.M Assen. Gemeentelljke bevolkingsontwlkkel!ngen 
en lokaal bele1d Dissertatie, N11megen 1988. 

3. GAB. Fnnk1ng: Childlessness in Europe.· trends and 
Implications. Paper presented at the workshop 'lifestyles. 
contraception and parenthood'. Amsterdam 1986. 

4 R Lesthaeghe en D. Meekers, 'Demografische verschul· 
v1ngen en de evolut1e van waardenpatronen 1n de Europe
se Gemeenschap', Tijdschnft voor SoCiologle, 8, 2-3 
(1987) 131·200 

5 N1phu1s-Nell, op. c1t.. 6. 
6 Outshoorn, op. cit., 183. 
7. Langeveld, op. cit., 130. 
8 Langeveld, op. cit., 1 34 
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voortdurend dient aan te passen aan de 
veranderende aantalsverhoudingen die 
zich op een veelheid van terreinen zullen 
gaan voordoen? Bedacht moet worden 
dattalrijke instituties, wettelijke regelingen, 
maatschappelijke contracten vaak expli
ciet, maar niet zelden impliciet, (mede) 
gebaseerd op aantalsverhoudingen bij
voorbeeld tussen werkenden en niet-wer
kenden, ouderen en jongeren, mannen en 
vrouwen enzovoort. Veranderen deze ver
houdingen in korte tijd dan zal dit de posi
tie van de genoemde categorieen niet on
beroerd Iaten. De volgende voorbeelden 
kunnen als illustratie dienen. 

Bartlema heeft een verkenning uitge
voerd naar de toekomstige omvang en 
samenstelling van verwantschapsnetwer
ken van bejaarden, netwerken die moge
lijkerwijs een (toenemende) rol moeten 
gaan vervullen bij de verschuiving van 
formele naar informele hulpverlening aan 
ouderen. 9 De resultaten van zijn bereke
ningen wijzen niet aileen op een zekere 
verdunning van de netwerken, als gevolg 
van het huidige en toekomstige lage kin
dertal, maar duiden oak op het ontstaan 
van nieuwe netwerken tussen ex-echtge
noten en stiefkinderen waarvoor momen
teel nag geen erkende en algemeen gel
dende gedragsregels bestaan. Uitbrei
ding en intensivering van de mantelzorg, 
noodzakelijk geworden om de financiele 
lasten van een toenemend aantal ouderen 
op te vangen, lijkt dan onontkoombaar. 

Het tweede voorbeeld heeft betrekking 
op de toekomst van de AOW, waarover de 
Commissie Financiering Oudedagsvoor
ziening (Commissie-Drees) onlangs heeft 
gerapporteerd. 10 De commissie kreeg als 
taak de financiele onderbouwing van de 
AOW onder invloed van de te verwachten 
demografische ontwikkeling in beeld te 
brengen. Tot de belangrijkste bevindin
gen van de commissie behoort ongetwij
feld de conclusie dat een forse stijging van 
de AOW-premiedruk te verwachten is. Ze 
stelt: 'A Is in de toekomst duidelijk zou wor
den dat zonder verdere maatregelen de 
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Uitbreiding en intensivering 
van de mantelzorg is 
onontkoom baar. 

AOW-financiering in de eerste helft van de 
volgende eeuw in grate moeilijkheden 
dreigt te komen, dan zouden de volgende 
maatregelen overweging verdienen: ver
hoging van de premiegerechtigde leeftijd, 
verbreding van het draagvlak van de pre
mieheffing en beperking van de jaarlijkse 
indexatie van de uitkering' .11 

In beide situaties geldt dat de samenle
ving zich gesteld ziet voor het afsluiten van 
nieuwe 'maatschappelijke contracten' die 
deels van materiele en deels van immate
riele aard zijn. 

In dit verband kan men zich afvragen of de 
overheid emancipatie nag wei als een be
langrijke doelstelling zal beschouwen als 
haar aandacht tevens opgeeist zal worden 
voor sociale, economische en financiele 
vraagstukken die onlosmakelijk verbon
den zijn met bepaalde (verdelings)as
pecten van het bevolkingsvraagstuk. 
Vooral in een periode waarin de overheid 
bezig is met privatisering en deregulering 
van haar taken en bevoegdheden zal er 
weinig animo zijn om op (nieuwe) beleids
terreinen actief op te treden. Belangrijker 
dan de bestuurlijk-politieke aandacht voor 

9. J. Bartlema, Developments 1n k1nsh1p support networks 
for the aged in the Netherlands. Dtssertatie, Til burg 1987 

1 0. Gespiegeld in de tijd De AOW m de toekomst, Rapport 
van de Commisste Financiering Oudedagsvoorztentng, 
Ministene van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 's
Gravenhage 1987. 

11 Gesp1egeld in de tijd, op. cit, 157. 
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de gevolgen van demografische ontwik
kelingen, is het afwegen van de mogelijke, 
positieve dan wei negatieve consequen
ties van de verwachte bevolkingsgroei. In 
hoeverre is de toekomstige omvang en 
samenstelling van de bevolking (mede) 
bepalend voor het ontstaan van een maat
schappelijk probleem? 

Aileen Langeveld gaat hier dieper op in. 
Zij herhaalt nag eens sommige overwegin
gen en conclusies van de Staatscommis
sie Bevolkingsvraagstuk uit 1976, met 
name die ten aanzien van milieu en ruimte. 
Ondanks de sterk gewijzigde toekomst
perspectieven vindt ze nag steeds dat de 
conclusies van de commissie op deze ge
bieden een zodanige actualiteitswaarde 
bezitten dat 'daling van de bevolkings
groei nodig was en is voor behoud van 
ruimte en milieu en daarmee voor de 
handhaving van kwaliteit van het be
staan' .12 

Met de introductie van de term 'kwaliteit 
van het bestaan' wijst ze tevens op de 
betrekkelijkheid van het bevolkingspro
bleem. Mijns inziens terecht. Of zoals ze 
stelt: 'Is Nederland val en vuil door de vele 
Nederlanders of maken Nederlanders het 
land zo val en vuil door hun ongeremd 
gedrag?' 13 Gevolgen van demografische 
ontwikkelingen kunnen slechts problema
tisch worden in samenspel met het gedrag 
van mensen. Dit betekent dat de demo
grafie nooit de enige factor is die verant
woordelijk gesteld kan worden voor het 
ontstaan van maatschappelijke proble
men. Naar gelang de maatschappelijke 
context zal het belang van de demografi
sche factor sterk uiteenlopen. 

De bijdrage van demografische ontwikke
lingen aan het bereiken van beleidsdoel
stellingen, die in brede kring van de sa
menleving als wenselijk worden be
schouwd, is derhalve bepalend voor het 
belang van verdere bevolkingsgroei. Zou 
men de (verbetering van de) kwaliteit van 
het bestaan vooral willen afmeten aan 'het 
creeren van de nieuwe landschappen en 
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het verkrijgen van individuele leefruimte' 
zoals Langeveld suggereert, 14 dan dient 
men onvoorwaardelijk te streven naar een 
dalende bevolking. Zou voor elk relevant 
maatschappelijk gebied (sociale zeker
heid, maatschappelijke dienstverlening, 
onderwijs, huisvesting, enzovoort) kunnen 
worden aangetoond dat een dalende be
volking, dat wil zeggen een bevolking 
waarin het percentage ouderen uiteinde
lijk minstens 25 procent zal zijn, grate 
voordelen bezit, dan lijkt de gedachten
gang van Langeveld niet voor betwisting 
vatbaar en dient de overheid een laag 
kindertal te bevorderen. Elke maatregel 
met een pro-natalistisch effect zou dan 
zorgvuldig moeten worden voorkomen. 

Het is echter zeer de vraag of een - op 
termijn - dalende bevolking deze gunsti
ge effecten zal oproepen. De Staatscom
missie Bevolkingsvraagstuk heeft zich oak 
nooit voor een dalende bevolking uitge
sproken. Het lijkt verstandiger om, voor
alsnog, het zicht op een stationaire bevol
king niet te veel uit het oog te verliezen. AI 
gedurende bijna 20 jaar bevindt de 
vruchtbaarheid zich ruim onder het niveau 
dat vereist is voor het bereiken van een 
stationaire bevolking. Gelet op de inertie 
van het bevolkingssysteem duurt het eni
ge tijd voordat een ingeslagen koers kan 
worden omgebogen. Nag een decen
nium zal er over heen gaan voordat het 
effect van de huidige leeftijdsopbouw vol
ledig is uitgewerkt. Op dat moment (om
streeks het jaar 2000) zal, indien het huidi
ge kindertal onveranderd blijft, het aantal 
geboorten tot 150.000 zijn teruggelopen. 
Een daling van de bevolking en een 
steeds ouder wordende bevolking zullen 
dan welhaast onvermijdelijk zijn. 

Emancipatiebeleid 
Het zal duidelijk zijn dat in feministische 
kring weinig sympathie bestaat voor een 
pro-natalistisch bevolkingsbeleid 'Eerst 

12. Langeveld, op. cit, 123. 
13. Langeveld. op. Cit, 124 
14. Langeveld, op. cit. 123. 

311 



verbetering positie vrouwen, dan pas den
ken over meer kinderen' is volgens Outs
hoorn15 het meest algemene gevoelen on
der feministen. 

Ook de opvattingen van Niphuis-Nell 
komen in feite hierop neer. 'Eventueel te 
nemen pro-natalistische maatregelen zijn 
aileen dan aanvaardbaar als deze niet 
anti-emancipatoir zijn', dat wil zeggen 'ge
baseerd zijn of sturen in de richting van 
niet-traditionele sekserollen' .16 Maatrege
len voor ouderparen die op basis van de 
traditionele sekserolverdeling hun kinde
ren verzorgen zoals geboorte-uitkeringen 
voor degenen die geen aanspraak doen 
op betaald zwangerschaps- en bevallings
verlof, vinden in haar ogen geen genade. 

Een dergelijk door pragmatische over
wegingen ingenomen standpunt ontmoet 
bij Outshoorn enig wantrouwen. Het feit 
dat sommige geboortenbevorderende 
maatregelen bepaalde voordelen bieden 
voor vrouwen is voor haar niet voldoende 
om hier onvoorwaardelijk mee in te stem
men. Ze is beducht om in 'ongemakkelijke 
coalities verzeild te raken' .17 Deze coalities 
zijn vooral op Europees niveau aanwezig 
waar: 'pronatalisme in een context ge
plaatst wordt van mogelijke arbeidstekor
ten in de toekomst, een afkeer van een 
nieuwe immigratievorm, en een Europees 
nationalisme, dat zich gemakkelijk laat 
combineren tot Europa-centrisme en 
vreemdelingenhaat' .18 

Tenslotte is ook Langeveld van mening, 
weliswaar op andere gronden; dat bevol
kingsbeleid, gericht op stijging van het 
aantal geboorten, geen prioriteit verdient. 
lntegendeel, nog afgezien van de geringe 
effectiviteit van een dergelijk beleid, zijn er 
(vooralsnog) meer voordelen te verwach
ten van een dalende bevolking, dus van 
een voortzetting van het huidige geboor
tencijfer, dan van een ontwikkeling, waar
bij op termijn de samenstelling van de 
bevolking weer wat evenwichtiger wordt. 
Volgens deze auteur moet 'de volte van 
Nederland zwaar wegen, voorlopig 
zwaarder dan de angst voor een tot ver in 
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de eenentwintigste eeuw voortgezette ver
grijzing' .19 

De implicaties van deze opvattingen zijn 
nogal verstrekkend. Aangezien er volgens 
deze auteurs geen maatschappelijk be
lang in het spel is, dient het krijgen van 
kinderen als een strikt individuele zaak van 
vrouwen en mannen te worden be
schouwd. Vanuit dit uitgangspunt is dan 
de vraag relevant in hoeverre het recht op 
de vrije keuze voor het al dan niet krijgen 
van kinderen op dit moment door maat
schappelijke factoren wordt belemmerd. 
Het antwoord op deze vraag is tenslotte 
beslissend voor een mogelijke rol van de 
overheid in het verwijderen van bepaalde 
belemmeringen die de realisering van het 
recht op gezinsvorming in de weg zouden 
staan. 

Er zijn aanwijzingen datal enige tijd het 
feitelijk reproductief gedrag niet geheel 
spoort met het gewenste kindertal. Onder
zoek naar meningen en opvattingen over 
het bevolkingsvraagstuk dat in 1986 door 
het NIDI is uitgevoerd Ievert de volgende 
indicaties op. Van de respondenten die 
tijdens het onderzoek in een situatie ver
keerden waarin ze (nog) kinderen zouden 
kunnen krijgen doch die in eerste instantie 
verklaarden dat niet van plan te zijn, bleek 
36 procent bij invoering van een nieuw 
gezins- een kindvriendelijk beleid, gezins
uitbreiding opnieuw te willen overwegen. 
In 1983 bedroeg dit percentage slechts 13 
procent. Er blijkt echter een duidelijk on
derscheid naar gezinsfase. Met name zij 
die zelf niet (meer) kunnen profiteren van 
een eventueel nieuw beleid (ouder dan 35 
jaar zonder kinderen of aileen met oudere 
kinderen) stellen zich meer dan in 1983 op 
tegen een begunstigend beleid voor men
sen met kinderen. 20 Deze afnemende soli-

15. Outshoorn. op. Cit., 180. 
16. Niphuis-Nell, op cit.. 6-7. 
17. Outshoorn. op. c1t., 182. 
18. Outshoorn. op. c1t.. 183. 
19. Langeveld, op. c1t., 134. 
20. Werkverband Per1od1eke Rapportage Bevolklngs

vraagstukken, Aspecten van het bevolkingsvraagstuk 
anna 1987. Zoetermeer 1988. 
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dariteit staat tegenover een - in vergelij
king met 1983 - toegenomen behoefte 
aan een meer gezinsvriendelijk beleid bij 
die groepen waarvoor de eventuele maat
regelen van nut kunnen zijn: nog kinderlo
ze paren en mensen met jonge kinderen. 

Welk belang zou men aan dergelijk kind
vriendelijk beleid kunnen toekennen? 

In de visie van de hier besproken 
auteurs kan men hoogstens vanuit een 
emancipatoire doelstelling - en dan nog 
onder stringente voorwaarden - voor
stander zijn van maatregelen die tege
moet komen aan de wens van veel vrou
wen om het hebben van kinderen te com
bineren met de uitoefening van eigen acti
viteiten. Langeveld is geen tegenstander 
van meer kinderopvang maar hoopt (en 
verwacht) dat dergelijke maatregelen niet 
zullen leiden tot hogere geboortencij
fers.21 Niphuis-Nell is voor een dergelijk 
effect minder bevreesd. Wei heeft ze uitge
sproken opvattingen over de aard van de 
te nemen maatregelen. 22 Outshoorn stelt 
zich in het algemeen nog al wantrouwend 
op en vindt dat de positieverbetering van 
vrouwen in ieder geval voorop moet 
staan.23 

Slotopmerkingen 
Het feit dat in de feministische literatuur 
aandacht wordt besteed aan het bevol
kingsvraagstuk en bevolkingspolitiek is 
een verheugend verschijnsel. Het lijkt om 
verschillende redenen niet raadzaam als 
de vrouwenbeweging het debat over deze 
onderwerpen uit de weg zou gaan en over 
zou Iaten aan experts, ambtenaren of poli
tici. Met deze slotconclusie van Outs
hoorn24 ben ik het roerend eens. 

De standpunten van de in deze Kroniek 
besproken auteurs roepen een aantal vra-
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gen op die in een nog eventueel te voeren 
discussie meer aandacht verdienen dan 
nu geschied is. We noemen de volgende 
aandachtspunten: 
a Als gesteld wordt dat het bevolkings

vraagstuk in essentie herleid kan wor
den tot een verdelingsvraagstuk, welke 
politiek-bestuurlijke oplossingen dienen 
dan gevonden te worden? 

b Is bij benadering aan te geven bij welke 
bevolkingsgroei er meer nadelen dan 
voordelen voor de samenleving te ver
wachten zijn? 

c Krijgt het opvoeden en grootbrengen 
van kinderen wei voldoende maat
schappelijke waardering? 

Aangezien het bevolkingsvraagstuk nog 
wei enige tijd de gemoederen in beweging 
zal houden, acht ik een discussie over 
deze (en andere) uitgangspunten van 
groot belang om te ontdekken hoe de 
verschillende standpunten over doelstel
lingen en middelen van bevolkingspolitiek 
gefundeerd zijn. Een dergelijke explicite
ring van standpunten komt niet aileen ten 
goede aan de meningsvorming van des
kundigen en beleidsvoerders, maar zal 
hopelijk ook het inzicht binnen de vrou
wenbeweging over een actueel maat
schappelijk vraagstuk vergroten. 

21 Langeveld. op. c1t , 134. 
22. NiphUis-Nell. op cit. 6 
23. Outshoorn, op. cit, 182 
24 Outshoorn, op. c1t, 184 
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