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Opgave 2  Kermismensen 

Bij deze opgave horen tekst 2 en tabel 1 . 

Inleiding 
Deze opgave gaat over kermismensen, mensen die de kermissen in het 
land verzorgen. 

Gebruik tekst 2 en tabel 1. 
De heilige communie is een feestelijk rooms-katholiek ritueel voor 
kinderen van ongeveer 7 jaar. In tabel 1 is secularisering te herkennen. 
Een kenmerk van rationalisering is dat de productie van kennis steeds 
meer centraal is komen te staan. 

3p 5 a Leg uit dat secularisering past bij het proces van rationalisering. 
Gebruik in je uitleg: 
– een voorbeeld uit tabel 1;
– een ander kenmerk van het proces van rationalisering.

b Leg uit of de viering van de communie zoals in tekst 2 beschreven, 
typerend is voor het proces van rationalisering. Gebruik in je uitleg 
een voorbeeld uit tekst 2. 

Gebruik tekst 2. 
2p 6 Leg uit welke functie van socialisatie te herkennen is in de viering van de 

communie. Gebruik in je uitleg: 
 een functie van socialisatie; 
 een voorbeeld uit tekst 2. 

Er zijn factoren die de sociale cohesie tussen burgers kunnen vergroten, 
zoals gedeelde waarden en normen.  

1p 7 Beredeneer op welke wijze gedeelde waarden en normen de sociale  
cohesie binnen de kermisgemeenschap kunnen vergroten. Gebruik in je 
redenering het kernconcept sociale cohesie. 
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tekst 2 

De communie is een heugelijke 
gebeurtenis in een kermisleven. (…) 
Enerzijds is er de behoefte van veel 
kermismensen om hun tradities voort 

5 te zetten. Een behoefte die, juist 
wanneer het financieel slecht gaat, 
sterker lijkt te worden. Het overgrote 
deel van de kermisexploitanten is 
katholiek. In een gemeenschap die 

10 zo klein is (…) is de behoefte aan 
deze tradities des te sterker. Het 
groots vieren van de communie is 

van oudsher iets wat wordt gedaan 
door de kermis. Om God te eren, om 

15 familie en vrienden bij elkaar te 
krijgen, en (…) misschien ook als 
bedankje voor het kind dat altijd maar 
meereist en zich aan moet passen 
aan het leven van zijn ouders. (…) 

20 Anderzijds is zo’n groot feest, zoals 
een (…) exploitant vertelt “een 
manier om eventjes te ontsnappen 
aan de harde werkelijkheid van de 
kermis”. 

bron: de Correspondent van 18 februari 2014 

tabel 1 

Ontwikkelingen in de rooms-katholieke kerk, kerncijfers 2003-2012 

sacramenten/rituelen 2003 2007 2012
inderdkinderdoop 29.190 19.680

communieommuni 36.800 27.460
vormselormsel 25.500 18.900

uwelihuwelijk 5.470 2.915
itvaaruitvaart 32.000 26.260

toetredingoet 730 530

bron: Sociaal en Cultureel Planbureau (2014) 
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