
Perestrojka en de 
Praagse Breznjew-boys 
Commentaar uit het Wetenschappelijk ln
stituut 

Onlangs bezochten vier Nederlanders 
van uiteenlopende politieke richting offi
ciele instanties en officieuze groepen in 
Tsjecho-Siowakije. Sch rijver dezes was de 
christen-democraat in het gezelschap. Zo
lets gebeurt wei meer. Parlementaire dele
gaties. bezoeken vanuit kerkelijke en uni
versltaire steer, zij orienteren zich of ko
men gewoon om de Tsjechen een hart on
der de riem te steken. Wij kunnen ons niet 
voorstellen hoezeer de afsluiting van infor
matie (televisie, kranten, tijdschriften, boe
ken) een gevoel van isolatie bij de Midden
europese volken oproept. Een venster op 
het Westen is voor hen heel belangrijk. 
Voor de onderdrukte mensen omdat zulke 
contacten veiligheid en perspectieven 
bieden, voor de officiele instanties omdat 
bezoeken uit het Westen een zekere er
kenning verstrekken. Het viertal Nederlan
ders bezocht be ide 'kam pen': de officiele 
Tsjechische Vredesraad enerzijds en an
derzijds kardinaal Toma~ek, Charta 77 en 
professor Ondra van de protestantse 
theologische faculteit in Praag. 

De officii:Hen 
Zo n officiele Vredesraad is een eigenaar
dig verschijnsel voor Nederlandse begrip
pen. In de USSR en in de socialistische 
staten zijn deze raden onderdeel van de 
staatsbureaucratie. Oat is voor die Ianden 
niets bijzonders want de communistische 
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ideologie kan het bestaan van instellingen 
die onafhankelijk zijn van partij en rege
ring niet of nauwelijks verdragen. Vandaar 
dat zulke Vredesraden enerZ1jds de 'vre
delievende poltiek' van hun regering en
thousiast uitdragen en tegelijkertijd de, in 
de regel oppositionele, Westerse vredes
bewegingen toejuichen. Leidende figuren 
van Westerse oppositionele vredesgroe
pen worden in de watten gelegd. Zo raken 
die niet in de verleiding om enigerlei vij
andsbeeld te ontwikkelen, behalve dan 
ten opzichte van Westerse regeringen. 
Zolang bezoeken aan socialistische staten 
beperkt blijven tot gesprekken met offi
ciele Vredesraden ontstaat bij Westerse 
activisten geen twijfel over de uitnemende 
bedoelingen van de door die raden verte
genwoordigde overheden. Sinds het be
gin van de jaren tachtig zoeken bijvoor
beeld Pax Christi en IKV echter ook alter
natieve groepen op en dat verandert het 
beeld. Conflicten met de Midden- en Oost
europese Vredesraden blijven dan ook 
niet uit. Dit heeft inmiddels in hoge mate 
het optreden van Pax Christi en IKV 1n Ne
derland be'invloed. 

De afhankelijke positie van de Tsjechische 
Vredesraad, maar bijvoorbeeld ook die 
van de Sowjet Vredesraad heeft tot gevolg 
dat deze organen niet tot de koplopers 
kunnen behoren van perestrojka en glas-
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nost. Pas als het beleid op hoog politiek ni
veau veranderd is kunnen de Vredesra
den volgen. Elke nieuwigheid kan door de 
controlerende 'presidia', waarin allerlei re
geringsafhankelijke organisaties en uiter
aard de partij vertegenwoordigd zijn, met 
een veto getroffen worden en dat gebeurt 
dan ook. Daarom moeten gesprekken 
met zulke organen in stappen worden ge
voerd. In de tussentijd kunnen zij rugge
spraak houden met de partijleiding. Oat 
geeft aan de discussie een schimmig ka
rakter. Daarbij komt dat eigenlijk nooit kan 
worden gezegd wat de officiele vredes
raadheren zelf denken. Wie weet zijn het 
overtuigde communisten, wie weet zijn ze 
dat helemaal niet en vervullen ze slechts 
een rol. Oost Europa-experts wijzen er 
reeds lang op dat het communisme in de 
socialistische Ianden niet veel meer is dan 
een fa<;ade. Het geloof in de ideologie 

Voosheid en cynisme 
drijven de mensen tot 
materialisme, in zichzelf 
gekeerdheid en soms tot 
authentiek geloof. 

wordt nog slechts voorgewend. De voos
heid en het cynisme drijven de mensen tot 
materialisme, in zichzelf gekeerdheid en 
soms tot een zoektocht naar authentieke 
godsdienst. 

Aan de basis 
Oat horen we in de kring van Charta 77, 
een los en ongeorganiseerd gezelschap 
van voormalige communisten, Dubcek
aanhangers, personen van diverse poli
tieke pluimage en ook katholieke en pro-
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testantse christenen. De mensen van 
Charta zijn door het leed gelouterde men
sen, niet rancuneus, gematigd in hun 
doelstelling. Zij hebben een zekere vrij
heid, omdat ze niets meer te verliezen 
hebben. Onder hen de oud-minister van 
Buitenlandse Zaken Jiri Hajek, de priester 
Waclav Mali, de intellectueel Jiri Dienst
bier, de oud-vakbondsman Jan Stern en 
anderen. Nu werkzaam als kolensjouwer, 
magazijnmeester, schoonmaker, portier 
en dergelijke functies. Tsjecho-Siowakije, 
zo zegt men, heeft de hoogst ontwikkelde 
taxi-chauffeurs ter wereld. Aan de handen 
van deze mensen ziet men dat zij zware li
chamelijke arbeid verrichten. Ze praten 
openhartig over de politieke situatie. De 
hoop is gevestigd op verzoening tussen 
de boven- en onderliggende groepen in 
hun land. De ontwikkelingen in de Sowjet 
Unie worden door hen met instemming 
gevolgd. Zij weten dat veranderingen 
langzaam zullen verlopen. 

Kerkelijke leiders 
Het bezoek aan de, nu 88-jarige, kardi
naal Toma~ek is een ervaring apart. Het 
bisschoppelijk paleis staat naast de zoge
naamde burcht van Praag waar de presi
dent van de republiek zetelt. Het 'paleis' 
ziet er minder verzorgd uit, aan de zijkant 
zijn de vensters gebroken. Daarvoor is 
plastic gespannen. De kardinaal ontvangt 
ons in zijn werkkamer. Hij is nog behoorlijk 
fit en is een man van weinig woorden. Ons 
viertal, drie gereformeerden en een ex-her
vormde, is niet zo gewend aan een ge
sprek met een kerkvorst. Kardinaal 
T oma~ek vertelt ons over de positie van de 
kerk en de recente protest-actie van Tsje
choslowaakse katholieken. Bezoek uit het 
buitenland waardeert hij zeer. De laatste 
jaren is hij steeds dapperder geworden in 
zijn houding tegenover de staat. Daarmee 
heeft de katholieke kerk een meer geprofi
leerde positie dan de protestantse kerken. 
Professor Ondra, die veel contacten heeft 
met Nederland (de faculteiten van Utrecht 
en van de Vrije Universiteit), tracht met de 
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Periscoop 

Van lmks naar rechts.· J1n Oienstb1er. Waclav Mall en Jiri Hajek 

officie/e instanties on speaking terms te 
blijven en intussen voldoende speelruimte 
te houden voor de kerk. 

Een breed palet 
De meningen en houdingen lopen uiteen. 
De grote meerderheid van de bevolking 
be vi ndt zich erg ens tussen de officielen en 
de oppositionelen in. Mensen passen zich 
aan of gedragen zich onopvallend, zijn 
hele en halve partijleden; wie laat het ach
terste van zijn tong zien in zo'n land? Te
genstanders van het regime vormen geen 
eenheid. Charta en de katholieken die 
door middel van petities vrijheid voor de 
kerk eisen kunnen niet onder een noemer 
worden gebracht. Wrang is de anekdote 
over de uitgeweken ex-communist de hui
dige Euro-parlementarier Jiri Pellican. Tij
dens een diner in Straatsburg prijst hij de 
kelner die de vis voor hem fileert: 'Wat 
doet u dat behendig, u zou een goed chi
rurg hebben kunnen zijn'. De kelner: 'ln
derdaad meneer, indien u mij destijds op 
politieke gronden de toegang tot de medi
sche opleiding niet ontzegd had'. 

De keerzijde van de medaille 
De geschiedenis van Tsjecho-Siowakije is 
in enkele opzichten het negatieve spiegel
beeld van die van Nederland. De 
nationale- en godsdienstvrijheid die voor 
ons door de vrede van MOnster in 1648 
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bezegeld werd, kwam voor de Tsjechen 
door diezelfde vrede tot een einde. De 
hussietische reformatie werd de kop inge
drukt. Door de contra-reformatie werd de 
katholieke kerk weer geheel in haar positie 
hersteld. De hulp van en de inlijving door 
de Oostenrijkse Habsburgers was van 
beslissende invloed. De protestantse 
broedergemeenten hebben daarna eeu
wen slechts in het verborgene bestaan. 
Pas in 1918 ontstond weer een zelfstan
dige republiek, los van Oostenrijk. Er kwa
men nieuwe kansen voor de broederge
meenten. Zelfs ontstond uit protest een 
tendens weg van de katholieke kerk. Twin
tig vrije jaren volgden. Daarna kochten de 
Westeuropese staten met het beruchte ak
koord van MOnchen op kosten van de 
Tsjechen een schijn van peace for our 
time voor zichzelf. En in 1948 was de com
munistische machtsovername voor ons 
het signaal om de NAVO te stichten -
weer was Tsjecho-Siowakije het laatste of
fer dat wij brachten ... 

Protestant - katholiek - athe'ist 
De definitie van de nationale identiteit is, 
met name in de Tsjechische gebieden, 
een kwestie van politieke strijd. Reeds in 
1918 werden de anti-Oostenrijkse, pro
testantse stromingen en persoonlijkheden 
uit nationalistische motieven extra belicht. 

223 



De huidige communistische machtheb
bers beweren zelfs dat hun voorlopers in 
de politieke Ieiding van de religieuze refor
matie van Johannes Huss te vinden zijn. 
Zo zien we ze dan afgebeeld in Praagse 
musea: Huss, de hussietische legerleider 
Ziska, de militante Taborieten. Ook de fi
guur van Jan-Amos Comenius, de uitein
delijk naar Nederland uitgeweken bis
schop van de broedergemeenten, wordt 
als nationaal orientatiepunt in de Tsjechi
sche geschiedenis onderstreept. 

Tach zijn er weinig protestanten. Het 
land is overwegend katholiek. Vooral Slo
wakije. De katholieke kerk is belast met het 
verleden waarin kerk en Oostenrijkse mo
narchie nauw met elkaar samenwerkten. 
Een periode die in feite beleefd wordt als 
een tijd van onderdrukking van de natio
nale identiteit. Daar komt nog bij dat Slo
wakije in de Tweede Wereldoorlog een 
fascistische vazalstaat van Duitsland was, 
met een priester aan het hoofd! Oat is voor 
de katholieke kerk van nu een tragische 
positie. De communistische staat kan spe
culeren op anti-katholieke sentimenten. 
Athe'lsme is voor de Tsjechen een niet zo 
buitenissige houding tegen de achter
grond van de strijd voor nationale onaf
hankelijkheid en tegen de coalitie tussen 
Habsberg en de Rooms-katholieke kerk, 
zoals die vooral in Bohemen en Moravie 
gevoerd is. Men zegt dat de Rooms
katholieke kerk voor 1948 ongeveer een 
derde van aile land bezat. Confiscatie 
daarvan kan rekenen op bijval van velen. 
Nu nog is de nabijheid van bisschoppelijk 
paleis en presidentiele residentie in Praag 
een symbool van vroegere tijden waar
naar niet wordt terug verlangd. 

Kerk en staat 
Extra wrang is het verschijnsel dat in 
Tsjecho-Siowakije altijd van een forse 
staatsinvloed in kerkelijke benoemingen 
sprake was. De eis van de athe'lstische 
overheid van vandaag dat kerkelijke be
noemingen (onder andere die van bis
schoppen) staatsgoedkeuring behoeven 
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is historisch gezien niet eens zo vreemd. 
Pastoors en dominees ontvangen hun, ka
rige, salaris van de burgelijke overheid. 
De staat behandelt hen alsof ze in over
heidsdienst waren. Kardinaal Toma~ek 
klaagt erover dat zodoende de katholieke 
kerk als staatskerk wordt behandeld, wat 
ze niet is en niet wil zijn. In aile kerken fun
geren zogenaamde kerkelijk secretaris
sen. Zij zijn de ambtenaren van de staat 
die de gang van zaken overal in de gaten 
houden. Zodoende zorgen zij voor de ver
kiezing van de aan de overheid gehoorza
men kerkelijke \eiders. Omdat de katho
lieke kerk die niet aanvaardt ziJn er nu 
slechts drie van de twintig bisschopszetels 
bezet. Een ware prestigeslag tussen kerk 
en staat. Met onderdrukking als doe\ en 
resultaat. 

Complicerend is het bestaan van de zo
genaamde Pacem in Terris priesters, een 
groep van pastores die bij de overheid in 
het gevlij tracht te komen. Een aantal van 
hen is partijlid, anderen hebben zich aan
gesloten in de hoop meer ruimte voor het 
pastoraat te krijgen. De staat vindt dat Pa
cem in Terris priesters voor bisschopsbe
noemingen in aanmerking behoren te ko
men. De kardinaal ontkent dat dit het we
zenlijke punt is voor het conflict over de 
benoemingen. Vee\ Pacem in Terris 
priesters zijn volgens hem innerlijk wei 
trouw aan de kerk. lntussen wordt de kerk 
op een breed terrein tegengewerkt. De re
ligieuze arden en congregaties zijn verba
den. Kloosterzusters worden aileen toege
laten in de zwakzinnigenzorg. Kerkelijk 
onderricht aan de jeugd is vrijwel onmo
gelijk. In ieder geval fnuikt dee\ name daar
aan aile kans op voortgezette opleiding en 
op een beroepscarriere. De staat meent 
dat het recht op godsdienstvrijheid pas 
met ingang van de meerderjarigheid ver
kregen wordt. Radio en televisie zijn voor 
de kerk niet toegankelijk en de versprei
ding van religieuze lectuur geldt als ille
gaal. De theologische faculteiten beschik
ken soms nauwelijks over studieboeken, 
de staatsambtenaren beslissen over de 
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toelating van iedere student. Zo erg is het 
vrijwel nergens in Europa op wellicht Roe
menie en Albanie na. 

In de katholieke kerk is tegen a\ deze 
pesterijen een protestactie ontstaan rond 
een door een gewoon katholiek parochie
lid opgestelde petitie met eenendertig sim
pele vragen en vrijheden die ons stuk voor 
stuk als alledaags en doodnormaal in de 
oren k\inken. De kardinaal heeft daar zijn 
zegen aan gegeven en het aantal onderte
kenaars loopt nu naar de half miljoen. 

In de protestantse kerken is minder ver
zet, althans niet vanuit de synoden. Jaren
lang is een beleid van tactische terugtocht 
gevolgd. Zelfs de Charta-beweging is 
door de synode veroordeeld. Door de 
overheid verdreven predikanten of afge
wezen theologiestudenten krijgen nauwe
lijks of geen steun van de kerkleiding. De 
kerkelijke secretarissen hebben vrij spel. 
I ndividuele predikanten protesteren daar
tegen. Aanpassing biedt de illusie van 
'met rust gelaten worden', maar meer dan 
een illusie is dat niet. 

Catechisanten zijn in heel Praag nauwe
lijks te vinden. Kerkelijke huwelijksbevesti
ging wordt door de predikanten zelf antra
den. Natuurlijk is er ook een predikanten
tekort. Lekepredikers nemen hun plaats 
in. Het is ontroerend te constateren dat 
een oud-collega experimenteel psycho
loog een van die Praagse lekepredikers 
blijkt te zijn. Zo'n man die onder Hitler in 
het concentratiekamp en onder Stalin in 
de uraniummijnen moest werken. In 1968 
kon hij in hoogstaand wetenschappelijk 
werk Iaten zien hoe bekwaam hij in zijn vak 
was - daarna verdween hij weer uit de 
universitaire wereld. Er zijn er die geeste
lijk niet stuk te krijgen zijn! 

Ondanks de noblesse van individue\e 
personen is er geen opwekkend bee\d 
van de kerken te geven. Het is dan ook be
grijpelijk dat Charta-mensen zoals Jan 
Stern wei op de grote waarde van het chris
telijk geloof wijzen, ook voor zichzelf, maar 
geen relatie met een kerk aangaan. Ook 
oorspronkelijke athe'fsten als Jiri Hajek - in 
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eens met een christen-democraat gecon
fronteercf - pleit voor inzet vanuit christe
lijke inspiratie om de voosheid van het be
staan in een vervallen communistisch sys
teem te doorbreken en om de nieuwe ge
neratie weer zin en doe\ van het Ieven te 
doen zien. Is het een wonder dat de katho
lieke petitie niet aileen door protestanten 
maar zelfs door athe'fsten ondertekend is? 

Onzekerheid - glasnost en Breznjew
boys 
Perestrojka heeft in Praag een heel bijzon
dere klank. Voor het besef van de Tsje
chen gaat het daarbij om dezelfde zaken 
a\s waarom in 1968 door Dubcek gestre
den is. Hoe kun je nu, zonder dat de 
slaafse kameraden van Breznjew vervan
gen zijn, tot zo'n perestrojka komen? Her
inneringen aan de Praagse Lente gaan di
rect in tegen de anti-reformistische menta
liteit van de heersende elite. Wie Gorbats
jow wil navolgen ondermijnt het ideologi
sche klimaat waarin het huidige regime 
geworteld is. Een bijzonder moeilijke zaak 
omdat 1968 nag steeds sterk \eeft - het is 
een open wond in de Tsjechische maat
schappij. Daarom wordt ook zo fel op 
Charta gereageerd. Die groep wordt ge
woonlijk van anarchisme beschuldigd. De 
nieuwe minister-president pleit dan wei 
voor een 'zone van wederzijds vertrou
wen', maar die slogan is allerminst voor de 
binnenlandse verhoudingen bestemd. 
Het regime moet echter gehoorzaam zijn 
ten opzichte van de Sowjet Unie, dus wor
den enkele technocratische vernieuwin
gen doorgevoerd, een paar kleine stapjes 
gezet en vooral: vee\ schijnmanoeuvres. 
De bevolking heeft daar geen vertrouwen 
in - zeer velen zijn, evena\s in de Sowjet 
Unie, zeer sceptisch. Charta en soortge
lijke groepen in de Sowjet Unie worden 
niet zozeer om hun oppositie gewaar
deerd; veeleer ziet men hun heldhaftig
heid in hun moed om in een betere t6e
komst te geloven. Oat geloof ontbreekt in 
dena zovele jaren platgeslagen Oosteuro
pese maatschappij. Aile vooruitgang kan 
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schijn zijn, in drie dagen kan de ontwikke
ling weer omgedraaid zijn. De befaamde 
communist Slansky bleek destijds ineens 
een 'verrader' te zijn. Onderling vertrou
wen is met zulke voorbeelden voor ogen 
in een totalitaire staat gering. Je kunt niet 
op je vrienden aan. Betekenisvol is de 
Russische novelle over een zeekapitein. 
Bij vertrek uit de haven kreeg hij een pas
sagier aan boord, die gaf hem een brief 
van de autoriteiten welke pas na twee we
ken geopend mocht worden. De kapitein 
en zijn passagier werden al gauw goede 
vrienden - ze vertelden elkaar van hun Ie
ven en hun idealen, zongen samen en 
dronken een stevig glas. Na veertien da
gen opende de kapitein de geheimzinnige 
brief. De inhoud was kort en zeer duidelijk: 
'U moet de passagier binnen vierentwintig 
uur liquideren'. Wat een droefenis; de ka
pitein en zijn passagier huilden en dron
ken samen tot het Iicht werd. Toen school 
de kapitein zijn vriend dood zoals hem be
volen was. 

Dit is het sociale klimaat waarin hoopge
vende veranderingen aan de horizon (in 
de Sowjet Unie) verschijnen. Velen hech
ten geen geloof aan de gepresenteerde 

Weinigen durven hoop te 
putten uit de perspectieven 
van perestrojka. 

perspectieven. Er zijn al zoveel mooie offi
ciele woorden gehoord, zoveel idealen 
verkondigd - en er is nooit iets van te
recht gekomen. lntegendeel, na 1968 is 
het allemaal weer veel slechter geworden. 
Wat moet een Tsjech geloven als hij hoort 
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dat het regime de continu'lteit van zoveel 
waarde acht? 

Toch, zo zegt Jiri Hajek, is de gedachte 
van democratie-van-onderop vast in de 
Tsjechische cultuur verworteld. Een totali
tair bewind verlamt echter de bevolking, 
mensen verliezen hun verantwoordelijk
heid. Maar toch wordt men, vanwege de 
perestrojka, iets minder bang. De over
heid is iets onzekerder en durft niet meer 
alles tegen te houden. In zo'n situatie moet 
het Westen consequent naar democrati
sering streven. Aldus Charta. 

Het CDA en de verantwoordelijkheid 
Behalve onze, na MOnchen 1938 uitgewe
ken, Bohemer dr. Karl Hahn - oud ad
junct secretaris-generaal van de Christen 
Democratische Wereldunie en lid van de 
CDA commissie buitenland - zijn er wei
nigen binnen het CDA die zich breed over 
Midden en Oost Europa orienteren. Toch 
gaat het lot van de mensen ginds ook ons 
aan. Onze ambassadeur in Praag zou te
kort schieten als hij niets voor de mensen 
tussen wie hij woont zou doen. Nationale 
belangen zijn niet de enige zaken waar het 
om kan gaan. Christelijke verantwoorde
lijkheid is per definitie grensoverschrij
dend. Nederlandse kerken, kerkelijke 
groepen, universitaire vakgroepen, IKV, 
Pax Christi, jade Partij van de Arbeid - zij 
zijn nogal actief in contacten met de (ver
volgde) mensen in Tsjecho-Siowakije en 
soortgelijke Ianden. Het CDA heeft niet 
eens een werkgroep die zich daarop richt. 
Wei een voor de EG-Ianden, wei voor La
tijns Amerika, wei voor de andere Derde 
Wereldlanden. Als groepen of partijen uit 
die regie's op bezoek komen dan kan het 
CDA hen redelijk goed ge'fnformeerd te 
woord staan. Maar voor volken in moei
lijke omstandigheden binnen Europa heb
ben we nauwelijks een antenne. Daardoor 
worden soms grote fouten gemaakt in 
contacten met Centraal- en Oosteuropea
nen. Aan een beetje ondersteuning ko
men we niet eens toe. Hier blijkt een 
leemte in ons engagement dat dringend 
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om een voorziening vraagt. Zeker nu na 
de achteraf niet zo zinnige strijd over het 
kernwapen, de andere componenten van 
het Helsinki-proces aandacht en inzet vra
gen' Ging het ons in het verleden toch ai
leen om eigen veiligheid en eigen vrijheid? 
Of willen we ernst maken met de eis, ook 
als CDA, dat we wei terdege de hoeder 
van onze broeders moeten zijn? 

Zondagochtend in Praag 
De kerkdiensten beginnen vroeg in Praag, 
negen uur. De taal is voor een Nederlan
der volstrekt onverstaanbaar. Toch trekt 
het om met een plaatselijke gemeente 

mee te doen - als een machteloze uiting 
van solioariteit en om te zien dater overal 
mensen zijn die gewoon doorgaan met 
geloven. De meeste liederen kunnen we 
meezingen. En aan het ritme herken je het 
meegebeden Onze Vader. Een grijze pre
dikant gaat voor. In de kerk, zo zeggen 
Tsjechen, vind je nog vriendelijkheid, 
naastenliefde. Oat strekt zich ook tot de 
buitenlandse bezoekers uit. Een gemeen
telid stopt ons een briefje toe met de code 
van het gelezen Schriftgedeelte: II Kor. 
6:1-10. In het vrije Holland lijkt zoiets nau
welijks aan ons besteed maar in Praag, 
daar lees je dat zo totaal anders: 

Maar als medewerkers (Gods) vermanen wij u ook de ge
nade Gods niet tevergeefs te ontvangen, want Hij zegt: ten 
tijde des welbehagens heb lk u verhoord en ten dage des 
heils ben lk u te hulp gekomen, zie, nu is het de tijd des 
welbehagens zie nu is het de dag des heils. Wij geven in 
geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat onze bediening 
niet gesmaad worde, maar wij doen onszelf in alles kennen 
als dienaren Gods: in noden, in benauwdheden, in slagen, 
in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten 
zonder slaap, in dagen zonder eten, in reinheid, in kennis, 
in lankmoedigheid, in rechtschapenheid, in de Heilige 
Geest, in ongeveinsde liefde, in de prediking van de waar
heid, in de kracht Gods; met de wapenen der gerechtig
heid in de rechterhand en in de linkerhand; onder eer en 
smaad, in kwaad gerucht en goed gerucht; als verleiders 
en toch betrouwbaar; als niet bekend en toch wei bekend; 
als stervend en zie, wij Ieven; als getuchtigd, maar niet ten 
dode; als bedroefd, maar altijd blijde; als arm, maar velen 
rijk makend; als niets hebbend en toch alles bezittend. 

A.M.O. 

Rectificatie 
In nummer 4 (april), pagina 176 is een storende fout geslo
pen. In de linker kolom, regel17 staat: (de overheid als af
valbak van de rooms-katholieke cultuur). Dit moet zijn: (de 
overheid als afvalbak van de ik-cultuur). 
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