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Mewe

Onze tijd is vol tegenstrijdigheden.
Geen tijdvak in de geschiedenis, —
wij noemen enkele voorbeelden; zij
zijn met vele te vermeerderen, —
heeft zulk een vooruitgang in indus-
trie en techniek gekend. Onbeperkt
schijnt het voortbrengingsvermogen,
de afstanden tusschen de wereld-
deelen zijn weggevallen en toch,
millioenen leden en lijden honger en
de stof, welke overwonnen leek,
beheerscht den mensch op tiran-
nieke wijze. Wereldverkeer en toch
het grootste wereldconflict van alle
eeuwen. Onze eeuw is de eeuw van
het kind gedoopt en niettemin wordt
het kind verwaarloosd. Een massale
wetgeving en toch een niet minder
groote rechteloosheid en wetsont-
duiking. Over hoeveel mogelijkhe-
den tot ontwikkeling beschikt de
moderne mensch niet en kan men
niettegenstaande dat ontkennen, dat
cultuurloosheid en onbeschaafdheid
de overhand hebben?
Onze tijd is vol tegenstrijdigheden
ja, men moet zeggen, dat hij op
tegenstrijdigheden is opgebouwd en
dat in de tegenstelling de eigenlijke
factor wordt gezien, welke het leven
en daarvan de kern uitmaakt. Men
spreekt immers - - en met maar al
te gegronde reden! — van een
chaos, waarin wij verkeeren, zoo-
wel op geestelijk als op stoffelijk
gebied en wie den huidigen toestand
zoo ziet, erkent daarmede, dat wan-
orde de stijl onzer dagen is. Strijd
en niet vrede, spanning en niet har-
monie kenmerken het denken en
handelen'van den twintigste eeuw-
schen mensch. Het Communistisch
beginsel van den klassenstrijd, het
chauvinisme en overdreven nationa-
lisme zijn van deze opvatting wel
zeer sprekende, maar geenszins de
eenige uitingen.
Juist omdat men ov£ral op tegen-
stellingen stoot, tegenstellingen tus-
schen de verschillende standen,
tegenstellingen tusschen de volke-
ren, tegenstellingen tusschen arbeid
en kapitaal, tegenstellingen tusschen
de verschillende godsdiensten, te-
genstellingen op politiek terrein en
zoovele andere, daarom leeft in
breede lagen de behoefte aan een
grondige hervorming. Strijd is iets,
wat tegen het diepste wezen van
den mensch in gaat; wat wij overal
rondom ons, in allerlei vormen,
zien, wekt onzen afkeer en een
vurig verlangen naar een wereld,
waarin éénheid, vrede, harmonie,
eensgezindheid heerscht, bezielt
daarom talloos velen, in deze
dagen van Kerstmis sterker dan
ooit. In het „Vrede aan de menschen
van goeden wil", vindt de mensch-
heid haar diepste verlangen uitge-
drukt. Het tafereel van het Kind in
de kribbe brengt ons duidelijker tot
bewustzijn, wat wij missen en waar-
naar wij een onbluschbaar heimwee
hebben.
Onze tijd is vol tegenstrijdigheden.
Misschien is de treffendste en nood-
lottigste wel deze, dat zoovele her-
vormers de kwaal met de kwaal be-
strijden en dat menig hervormings-
plan lüdt aan dat, wat men genezen
wil. Om hiervan, alvorens in te
gaan op een nadere verklaring van
dit verschijnsel, maar aanstonds de
oorzaak aan te wijzen: Zij riemen

de Kerstboodschan niet in haar ge-
heel, hebben wel het „Vrede aan de
menschen van goeden wil" ver-
staan, maar niet het „Eere aan God
in den hooge" of, zoo zij ook daar
oor voor hebben, dan scheiden zij
niettemin beide deelen vanx dit
Kerstprogram. Dat wil zeggen, dat
zij de boodschap des vredes zonder
verband met 's menschen plicht tot
gods-dienst opvatten, blind zijn voor
de waarheid, dat op aarde slechts
vrede kan heersenen, indien aan
den Maker van die aarde de Hem
toekomende eer wordt gegeven.
Gelijk de Kerstbelofte aan clen
mensch een onverbreekbare éénheid
vormt met den plicht van den
mensch tot eerbetoon aan God, zoo
kunnen de tegenstellingen, welke
het leven van enkeling en gemeen-
schap tot een ondragelijke benau-
wenis hebben gemaakt, slechts wor-
den opgeheven door terugkeer tot
de door God gewilde wereldorde.
Omdat de mensch scheidde, wat
God had verbonden, ontstond de
chaos en bleven alle pogingen om
tot een harmonische levensorde te
komen, zonder resultaat. In allerlei
toonaarden en toegepast op alle
levensgebieden, hebben de pausen
van de laatste eeuw deze gedachten
in hun encyclieken ontwikkeld. Deze
idee vormde de stof van de eerste
encycliek van Leo XIII, ongeveer
zeventig jaar geleden verschenen
(1878) en handelend over Kerk en
beschaving. Daarin schrijft deze
paus de kwalen, waaraan het
menschdom lijdt, toe aan de verwer-
ping van het gezag der Kerk, die in
naam van God het menschdom be-
stuurt en die daarom de handhaaf-
ster en beschermster is van ieder
wettig gezag. Heeft dezelfde paus
ook niet in een andere encycliek
geschreven: „Alle volkeren, die haar
(d. i. der Ker.k) gezag aanvaardden,
hebben uitgemunt door vredelie-
vendheid, gevoel voor recht en bil-
lijkheid en roemvolle daden."? Was
dat ook niet de leidende gedachte
bij de vredesbcmoeimgen van Bene-
dictus A V tijdens en na den vori-
gen wereldoorlog? De wereldorde,
zooals God deze gewild heeft, heeft
de mensch met voeten getreden en
gepoogd daarvoor een orde van
eigen maaksel in de plaats te
stellen, — dat is het grondmotief
van de groote sociale encyclieken
Rerum Novarum en Quadragesimo
Anno. Een nieuwe maatschappij op
de oude, goddelijke wereldorde —
dat is het, wat beide encyclieken als
het eenige doeltreffende geneesmid-
del tegen de maatschappelijke ver-
warring aanbevelen. Is het huwelijk
een volslagen mislukking geworden,
voor velen een hel op aarde en voor
nog meer de grootste vergissing en
desillusie van hun leven, — in de
encyclieken van Leo XIII en Pius XI
over het huwelijk kan men lezen,
wat daarvan de oorzaak is: „Het
huwelijk is niet door menschen in-
gesteld of hersteld, maar door God"
en „Bij zeer vele menschen is de
herinnering aan dat goddelijk, her-
stel werk verloren gegaan; zij weten
ofwel in het geheel niets van de
hooge heiligheid van het Christelijk
echtverbond of ontkennen die bru-
taal, of, steunend op de valsche be-

ginselen van een nieuwe, totaal ver-
keerde moraal, treden zij die heilig-
heid allerwegen met voeten."
Kerstmis roept vóór alles gedach-
ten op aan het gezin en wanneer wij
onze klacht, dat ook menig hervor-
mer besmet is met de ziekte van
den tijdgeest der tegenstelling, moe-
ten waar maken, dan grijpen wij
daarom vanzelf naar het thema:
gezin. Wat de door ons bedoelde
hervormers over het gezin, zijn
wezen, waarde en taak beweren,
bewijst, dat ook bij hen het besef
ontbreekt, hoe slechts een nieuwe
orde, welke in den waren zin des
woords een orde en geen wanorde
is, kan worden opgebouwd, indien
de lijnen der goddelijke orde nauw-
keurig worden gevolgd. Op nauwe-
lijks eenig ander terrein tieren de
wanbegrippen echter zoo welig als
hier en zeker niet toevallig is het
dat juist in de encycliek van Pius XI
over de Christelijke opvoeding der
jeugd de beschuldiging aan het
adres van onzen tijd te lezen staat,
dat er nimmer een zoo groot gemis
aan heldere en gezonde beginselen,
ook aangaande de meest fundamen-
teele vraagstukken bestaan heeft als
thans. Nooit ook, aldus dezelfde
encycliek, heeft men zooveel over
opvoeding geredeneerd als in den
tegenwoordigen tijd, maar velen zijn
daarbij in dwaling gevallen, omdat
zij, in plaats van hun doelwit in
God, eerste begin en laatste einde
van het heelal, te zoeken, zich tot
zichzelf wenden.
Er is echter nog een ander ver-
schijnsel, dat nog duidelijker getuigt
van een miskenning van het gezin
en daardoor van een onharmonische
levensopvatting. Sterker dan wat
door sommigen over het gezin
wordt geleerd, bewijst het feit, dat
velen er in hun hervormingsplan-
nen geheel over zwijgen, hoever de
mensch nog afstaat van het ideaal,
waarnaar hij streeft en hoe dicht
hij nog altijd staat bij de werkelijk-
heid, welke hij hervormen wil.
Valt het niet op, dat talloozen uit-
sluitend aandacht schenken aan her-
vorming van maatschappij en staat?
Zij reppen met geen woord van het
gezin en meenen blijkbaar, dat de
poort naar de nieuwe orde geopend
Ican worden met een sleutel van
enkel politiek-sociale makelij. Wij
willen ons thans niet in de vraag
begeven, of, en zoo ja, welk ver-
band bestaat tusschen deze een-
zijdige beschouwing en de groote
moderne stroomingen, welke aan de
staatkunde een monopolie-positie
toekennen en daarvan de eigenlijke
en eenige levenskunst hebben ge-
maakt. Wij verdiepen ons nu ook
niet in een onderzoek, of, en zoo

ja, welk verband er gelegd kan
moet worden tusschen het hui
allerwegen gepropageerde ide
van éénheid en de geconstateei
verwaarloozing van de wezenlij
plaats en beteekenis van het -geZ
Met name zou het belangwekke'
zijn na te gaan, of het gezin, d
middel waarvan de mensch in
burgerlijke maatschappij als deel]
noot binnentreedt (Leo XIII) en j
dus de cel is, waaruit de burgerli)
maatschappij wordt opgebou!
daarom niet geteld wordt en on'
sproken blijft, omdat een éénh|
van gezinnen al te duidelijk strij
met de natuurlijke verhoudingen,
is reden zich erover te verheug'
dat men inconsequent is en de H
heidsgedachte niet ook toepast

de

die maatschappij, welke de bort
stof is voor de groote gemeenscM
pen, op het gezin. Een gelukki'
inconsequentie, want wij
meer dan vier jaren in eigen K^
leven ondervonden, hoe fataal
is, wanneer ook het gezin wo
gelijkgeschakeld en ingeschakeld^""-;™
de doodende uniformiteit van t/. &e

sociale en politieke leven. Een
consequentie nochtans is het en -,
'gevaar blijft, dat de vervlakken]
eenheidsgedachte ook de gren
van het heiligdom der familie
overschrijden.
Deze vragen laten wij echter
ten. De Kerstgedachte houdt
vast. Kerstmis is de heiliging
het gezin, van, zooals Dr. Jos.
Boer het in zijn brochure over
gezin heeft genoemd, de kern
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de volksgemeenschap. Herstel V1 ,chter
de gemeenschap moet in het
beginnen en daarom dient
alles aan een herstel van het „
en zijn beteekenis voor enkeli
maatschappij, staat en wereld
aandacht gewijd te worden. Dr.
Boer vraagt in de eerste plaats
bied voor het gezin. Van deze
ste sociale cel gaan de stichting
brieven verder terug in de gesch^n
denis, dan die van de oudste jji°°r
kende staten: haar stichting*3? r°k n
dateert van de schepping p^ts
menschheid en draagt de signaal? °1:

van God. Vooral de laatste
eeuwen heeft de erkenning van
oorkonde geweldig geleden. St*
en individu beiden behandelden
contract als één van de vele n"
schelijke instellingen, welke aan
ontwikkeling der tijden onderhe^
zijn. De menschen schrapten
willekeur in den goddelijken
en de overheid legaliseerde de
verkrachtigingen.
Kerstmis doet ons, dit jaar
meer dan voorheen, denken
het kleine vaderland.
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<Stü gaan de dagen voorbij
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Zonder een klacht-
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Zonder een klacht?
Straks gaan de wondere dingen gebeuren
„3Cettige nacht".
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IN BUCHENWALD

voor Kerstmis. Het is vinnig
- en de sneeuw ligt hoog. Het

pst. Op deze noordelijke helling
het beruchte Buchenwald is het

-d guur en grimmig. Daarom
ebben ze deze troosteloze uithoek
]atuurlijk uitgezocht Aan de
^'dkant staan de prachtige villa's

de S.S.-officieren met een schit-
ataal l ̂ nde park- en bosaanleg... maar

'er is het meest meedogenloze
lakeld P^centratiekamp van het 3e rijk.

_c, gehele inrichting is een model-
om er zo doelmatig moge-

mensen onschadelijk te maken,
ze stenen Blocks staan stram en
rloos in rijen en daartussen zijn
Noord naar Zuid en van West

ar Oost straten met puntig steen-
!*S, zo kunnen de schildwachten op
e wachttorens, die rond het kamp

liter
mdt

Jos.
over

---- ,
ging v 'taan met hun mitrailleurs geheel

|et kamp onder vuur nemen
°Ven aan de helling is de hoofd-

cern *' Port — een stuk vesting met zoek-
•stel ^ ?hten en mitrailleurs, daar zijn de
iet geWmkers" en de „Poststelle". Tus-
it vó'^U de Blocks en de „Tor" ligt een
iet ge^j^sachtig excercitieveld — waar
enkeM PK) Haf tlinge hun appèlplaats heb-
reld 3feh, waar zij door de Scharführer
i. Dr. gorden gedrild en murw gemaakt,
aats e£Caar worden ook afschrikwekkende
eze oiJfifaf oefeningen gehouden, waarvan
ichtinS' p minste is „fünf und zwanzig am
gescbi|as".

dste J;£0or die poort links een getralied
met vervaarlijke honden en

£ -««s een kooi met beren.
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:le ^i SnV!,r Buchenwald ligt nu de sneeuw[ "de puntige stenen zijn nu bedekt
v

et een blanke mildheid, en hoog en
^ over het dal tot aan de vageten
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Op die poort in brutale letters
oder Unrecht, mein Vater-

•Tand welft de strakgevroren
^ vol twinkelend sterrenleven...
Ei, ?°P n°2 even hier buiten, voor
UT-.6* fhaitsignaal ons naar binnen

... er staan hier en daar nog
in H* eenzame mannen die turen
[e

 de verte Morgen is het Kerst-
I 5 t . . . . nu zal rnijn vrouw in Hol-

1 met de kinderen het Kribje

ILLEGALE ACTIE.
j ̂  was m 1936 toen*wij, in onze

oeiders-jeugdbeweging nog vaak
^tact hadden met de Deutsche
Yei 'kjugend.
k °oral mijnwerkersjeugd uit Duis-
jU rS en omgeving kwam dikwijls
j' groepen of als enkeling bij ons'
^eren. Gewoonlijk werden zij dan
,jj onze jongens ingekwartierd en
^ een paar dagen flink eten —
£jai}t in die tijd spaarde men in
h^"tsland reeds boter voor kanon-

- gingen deze jongens met een
anti-Nazi injectie naar huis.

jongens hebben zelfs „Der
:he Weg", het bekende anti-

?i blad van Muckermann naar
gesmokkeld in de stan-

van hun fiets; het was een
dat hun de kop had kunnen
— maar bang waren ze niet.

v 'J meenden dat de aanval de beste
v

 rdediging was, en in de jaren van

§j

mogen we met trots wij-
0 ^ op de prachtige houding van
ts]fc ->onSe arbeiders, waarvan tien-

'Jcn concentratiekampen en ge-
M ^genissen dapper hebben door-

aan. S.

zetten en Kerstliedjes zingen....
ook in haar hart zal nu de smart
schroeien om deze scheiding, juist
nu . . . . Ik moet een paar keer slik-
ken. ... en houd mijn handen hoog
aan het prikkeldraad, waar poeder-
fijn de sneeuw af stuif t . . . . eindeloos
wit ligt de sneeuwvlakte, die blau-
wig wegdoezelt in de verte. . . .
zelfs de hoofdpoort kon een zoete,
afbeelding zijn op een sentimentele
Duitse Weihnachtskarte en de prik-
keldraden zijn snoeren van argeloos
witte kristallen, zo om aan de Kerst-
boom te hangen.

zitten, „kampkolder"? De volte kan
je zo irriteren, als je zo berstens vol
bent van je persoonlijk leed. . . . en
nu al maanden altijd maar in dit
zelfde stinkhol.
Omdat het Kerstavond is geeft de
radio muziek. . . . anders dient die
luidspreker alleen maar om de stem
van de Hauptscharführer te doen
schelden „Haftling X in Schweins-
galop sofort ans Tor".... en nu in
dit hok.. . . een orgel preludieert
zacht. . . . een kinderkoor zet in
„Stille Nacht, Heilige Nacht"
Een grijs, eerbiedwaardig man . . . .

Daar heel ver achter die bossen,
daar moet Holland liggen, het vrome
Holland, dat zich klaar maakt voor
de Kerstnacht... . en van hier tot
boven Holland -- ik fluister MIJN
Holland — welft dezelfde hemel en
fonkelen dezelfde sterren.
Wat een majesteit... . Gods groot-
heid. . . . deze sterrenpracht.... ik
denk aan die onbegrijpelijke en on-
peilbare wonderen van Gods schep-
pende hand.... Gods almacht en ik
fluister . . . . daar ergens op de
wereld, dat kleine stipje mens, dat
fluistert: „Mijn goede God, grote
God, almachtige God zegen. . . .
zegen mijn land en zegen mijn ge-
zin, ik aanvaard Uw wil, dit Kerst-
feest hier te vieren".
Er is iets in mij wat me troost....
de zekerheid, dat mijn vrouw deze
sterren ook zal zien. en zij ook, ge-
troost, zal weten, dat de sterren
Gods wegen gaan en dat God de
mensen leidt zoals deze sterren.. . .
De sterren geven zelfs aan dit con-
centratiekamp een feestelijke hemel.

Binnen in de kamer zitten een 70-tal
mensen bijeen, het is st i l . . . . Er zijn
maar weinig mensen die bridgen -
enige Indische jongens zitten zwij-
gend sloom op hun bank.. . . de
meesten lezen of zitten, zonder
meer, te staren.
Beste kerels, trouwe kameraden.. . .
maar toch dit is weer een van die
dagen, dat we elkaar in de weg

professor X . . . . springt op van zijn
bank — grijpt zijn klompschoeneii
en smijt ermee naar de luidspreker:
„Laat dat verdomde ding zwijgen,
dit is een ontwijding, dit lied op
deze plaats, de laagste ploertigheid"
... .een ander springt op een bankje
en trekt giftig de draad stuk. Dan
is het weer stil. . . . de spanning is
gebroken... . ergens snikt iemand....
langzaam gaan de mannen naar hun
krib..

Kerstmorgen... .
De Katholieken hebben vandaag
hun godsdienstoefening heel vroeg
n.l. om half zes, om tenminste een
kleine imitatie te hebben van Nacht-
mis; de Protestanten zullen om tien
uur hun bijeenkomst hebben.
Er zijn een honderdtal Katholieken,
in de verschillende blocks. We wek-
ken elkaar om vijf u u r . . . . de ande-
ren slapen in de kribben.... kribbe
en s t ro . . . . het brengt ineens die
andere kribbe in herinnering.
De felle kou bijt door onze versle-
ten dunne gevangeniskleren heen
wij baggeren door hoge sneeuw....
doodstil.... want de post op de
toren mag geen alarm maken.. . .
Een leegstaande zaal wordt stiekum
gebruikt voor de collegezaal en
Kerk. Vooral godsdienstoefeningen
zijn verboden: „Man macht hier
kein Sentimentalitaten"
De Pater bidt de gebeden van het
Hoogfeest van Kerstmis.... Wij

zitten hier armzalig op harde ban-
ken in onze gestreepte boevenkle-
ren; tot de laatste dag voor Kerst-
mis hebben we gehoopt „Kerstfeest
thuis", wij konden die droom niet
opgeven wij konden Kerstmis
niet losmaken van huis.. . .
Nu zijn we hier en. . . . er is een
grote rust en innige vrede over ons
allen. Wij hebben Kerstmis aanvaard
zonder thuis — ontdaan van alle
menselijke luister.
De komst van Christus, in bittere
kommer, beleven wij inniger dan
ooit — is niet het leed de kern van
ons geluk zo begon de blijde
boodschap in de stal van Bethle-
hem.
Wij zingen een meerstemmige Glo-
r ia . . . . wellicht maar matig mooi....
maar zo hebben wij nooit gezon-
gen. ... zo biddend, zo innig.... et
in terra pax hominibus.... lauda-
mus te. . . .
Het was geen H. Mis. . . . geen
H. Communie... . maar ons hele
hart stond open om het Kerstekind
in een geestelijke H. Communie te
ontmoeten.
Aan het eind van „De herdertjes
lagen bij nachte", drukten wij elkaar
ontroerd de hand.
Een vriend fluisterde me toe. . . . :
. . . . „Jó, nou weet ik waarom ik dit
hier moest vieren. . . . in Indië vier-
den we Kerstfeest in de soos...."
De Katholieken kwamen met uitge-
stoken hand en een hartelijk „Zalig
Kerstfeest" hun Protestantse en on-
gelovige kameraden tegemoet....
Het v/as een zuiver moment van
fijne feestelijkheid. De Protestanten
hadden in onze mokken al thee of
chocola gezet met sanovite, als
feestelijk Kerstontbijt en terwijl de
Protestanten nu hun feestelijke
dienst beginnen, knappen de Katho-
lieken voor hen de corvée op.
's Middags was er een gezamenlijke
bijeenkomst. Het kleine zaaltje was
mudvol, op de grond, op de banken
en tafels zaten of stonden driehon-
derd Nederlanders en luisterden
naar de bezielende en bemoedigende
woorden van minister Goseling z.g.,
de populaire figuur in ons kamp. -
De eerste violist van een stedelijk
orkest uit een provinciale stad,
speelde op zijn viool.
Armzalig jodenfiguurtje, slodderig
te wijde kleren, waar de blote knie
doorheen steekt, maar. . . . sonaten
van Bach, hemelse muziek, ingeto-
gen juichend, mediterend en vroom,
een dominé vertelde een Kerstver-
haal en samen zongen wij „Stille
Nacht, Heilige Nacht".
Buiten in de sneeuw, die hoog op-
gewaaid tegen ons block lag, staat
een Pool. . . . roerloos als een beeld
— met gevouwen handen. S.
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Gezin en Maatschappij

De huidige oorlog bracht, behalve
de ontzettende verwoestingen aan
have en goed, het afsnijden van tal-
looze jonge levens, ons bovendien
nog het ontzaglijk nadeel der ont-
wrichting van het gezin. De mobili-
satie van ontelbare huisvaders voor
het front, van gehuwde vrouwen en
jonge meisjes voor de oorlogsindus-
trie en in de bedrijven, de herhaalde
stopzetting geheel of gedeeltelijk
van het onderwijs, de evacuaties
van heele landstreken, het gemis
aan behoorlijk geleide en gezonde
ontspanning, het gebrek aan woon-
ruimte, hebben het gezinsleven een
ontzettenden slag toegebracht. En
dit is des te erger omdat het gezin
de natuurlijke en meest geëigende
vormschool is voor de komende
generatie, welke een nieuwe maat-
schappij heeft op te bouwen. Hoe
zal een verwilderde en gedemorali-
seerde jeugd kunnen bouwen aan
een betere toekomst?
De eerste eisch derhalve, welke
thans gesteld moet worden, is de
spoedige gezondmaking van het ge-
zinsleven. Alles moet gedaan wor-
den, wat maar mogelijk is, om het
gezin weer in staat te stellen zijn
zegenrijke taak te kunnen vol-
brengen.

De H. Thomas van Aquina zegt dat
het gezin is voor het kind, wat de
moederschoot is voor de vrucht. In
het gezin wordt het kind geboren,
in het gezin ook gevormd tot zelf-
standig en tegelijk tot maatschap-
pelijk mensch. Wat de gemeenschap
in het later leven van den jongen

mensch zal vragen, kan alleen het
gezin behoorlijk in hem ontwikke-
len. Een menschengemeenschap kan
alleen dragelijk zijn als zij mensche-
lijk is. Het is juist de groote en
rampzalige misvatting van staats-
en maatschappijbeschouwingen als
communisme en nationaal-socialis-
me dat zij, eenzijdig den nadruk
leggende op den socialen kant der
menschelijke natuur met volledig
voorbijzien van haar persoonlijk-
heidskarakter, een onnatuurlijken
en daarom onmenschelijken toe-
stand moeten scheppen, waarbij de
staat alles is en het individu slechts
tot een werktuig of nummer ver-
laagd wordt. Vandaar dat zij moe-
ten leiden tot terrorisme. Hetzelfde
geldt voor alle materialistische
stroomingen waarvoor stoffelijke
welvaart alles is en het heele gees-
telijke bezit van den mensch, dat
toch het hoogste is, wordt verwaar-
loosd. Wat één dezer geestelijke
goederen betreft, onze menschelijke
vrijheid, wij hebben de waarde
ervan leeren schatten, nu wij, on-
danks het verlies van zooveel stof-
felijk goed, blij zijn onze vrijheid
herwonnen te hebben. Zoo is het
eveneens met het recht. Een men-
schelijke gemeenschap kan niet
alleen steunen.op recht en rechts-
verhoudingen. Recht stelt uiteraard
partijen tegenover elkaar, terwijl
toch gemeenschapsleven samen-
leven, samenwerking eischt. Van-
daar dat zoowel Paus Leo XIII als
Pius XI den nadruk erop leggen dat
het maatschappelijk leven op twee
pijlers moet rusten: sociale recht-

vaardigheid én sociale liefde. Het
evangelie van den haat kan slechts
den ondergang der menschheid
brengen. Het is het evangelie van
Satan, die alleen haten kan wat
goed is, tegenover het evangelie der
liefde, welke alleen haten kan wat
kwaad is. Doch van wat God ge-
maakt heeft, haat Hij niets. Nihil
odisti eorum quae fecisti. Hij toch
zag alles wat Hij gemaakt had, en
het was zeer goed.
In de menschelijke gemeenschap
derhalve moet heel de menschelijke
natuur tot haar recht komen: hoofd
en. hart, verstand en gemoed, recht
en liefde, zelfstandigheid, persoon-
lijkheid en sociale dienstbaarheid.
Geen betere leerschool voor dit
alles dan het gezin. Daar werken
gezag en liefde samen om de kin-
deren, door liefde en offer gebon-
den aan deze eerste van alle ge-
meenschappen, en daarom ook vat-
baar voor de in het gezin uit liefde
en met liefde gegeven leiding, tot
een harmonieuze ontwikkeling te
brengen. Het is de school bij uit-
stek van alle maatschappelijke deug-
den: van onderlinge verdraagzaam-
heid en saamhoorigheid, dat het
egoïsme moet onderdrukken, van
eerbiedige afhankelijkheid, welke
weet te buigen voor het gestelde
gezag, van offervaardigheid, waar
het belang van allen dit vraagt, van
eerbiediging ook van onderlinge
rechten, van reinheid van zeden en
in praktijk gebracht geloofsleven.
Dit laatste vooral moet de grond-
slag van alles zijn. Zonder godsdien-
stige drijfveer, welke niet alleen
zijn normen vindt in de onfeilbare
goddelijke openbaring, doch boven-
dien haar kracht in het verantwoor-
delijkheidsbesef ten opzichte van
het Allerhoogste, God, zal het
echte, blijvende houvast ontbreken,
dat bij zulk een belangrijke taak
eerste vereischte is. Doch vooral
zonder de genadekracht van Boven.

welke noodig is tot ieder go«
werk, is deze vorming van r
schenzielen onbereikbaar.
Zóó is het gezin het fundament v!
iedere maatschappij, niet alleen 8
eerste gemeenschapsvorm, waaraf
zij haar ontstaan dankt, doch
en vooral als de blijvende bron
den waren geest van samenlevin
waardoor het maatschappelijk -levf
aldoor gevoed en in stand geho
den wordt. Geen enkele instelliJ
kan dit vervangen, en zeker de O
persoonlijke, bureaucratische <
atheïstische Staat niet, die zi.
eigen welzijn dan ook ondergraaf
naarmate hij aan de rechten vs
het gezin tornt en daardoor h
gezinsleven afbreuk doet. Het '
juist een dejr eerste plichten d'
overheid, het gezinsleven te W
schermen en den bloei ervan J
bevorderen.

Wij staan wederom voor het
denkingsfeest van de geboorte v
het menschgeworden Woord God
De Zoon Gods wilde onder oj
komen als kind van een gezin. H
wilde groeien en groot worden '
het gezin van Nazareth opdat ^
zouden begrijpen welk een hooi?
waarde juist in Gods oog het gez
leven bezit. En het gezin dat in
grot van Bethlehem geopenbaaf

werd aan de eenvoudige herde1

zoowel als aan de Wijzen uit b'
Oosten, die toch ook eenvoudig
van harte waren, is het voorbee'
bij uitstek gebleven voor ieder
zin, in 't bijzonder ten opzichte
de sociale roeping welke het te
vullen heeft. Want bij uitstek soci*
was dit gezin dat heel zijn bestaat
grond vond in. dien van Hem, vO(

wien hét gesticht was: de reddi"
der menschheid, de wedergeboof*
van het Volk Gods, van de
Dei, de Godsgemeenschap,
God alles in allen zijn zal.
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SHIPS
THAT PASS IN THE NIGHT
't Is als uit een ver verleden, maar
to-'h kennen wij ze nog: de „dwei-
ler'', de „4 textielpunten", die we
's a i onds langs de straten en in de
caiC s zagen, ginnegappend met de
moffen-soldaten; en elke oprechte
Hollander bromde dan in zijn baard,
fluisterde zacht „bah" of „moffen-
meid" en het minste wat wij hen
toewensten was een kaal-geschoren
hoofd met hakenkruis er op geknipt.
Dat was de gedachte van een
Nederlander!
Helaas hebben wij deze mening te
veel gebruikt.
In de kringen, waar wij er over
spraken, was het steeds: dat zijn nu
onze Hollandse meisjes; dat is nu
de fiere Hollandse geest, die de
eeuwen door zo geroemd is, In de
modder gesleept, vertrapt en ver-
treden.
Zeker, we hebben dikwijls overdre-
ven en. gegeneraliseerd. Gelukkig
heeft het overgrote deel van onze
Hollandse meisjes zich keurig ge-
dragen; in woelige tijden komt
altijd het schuim aan de oppervlak-
te en wordt later weggeworpen als
waardeloos. We prezen degenen,
die de Hollandse geest hooghielden.
Ik zeide, dat wij, die leiding moes-
ten geven, te veel nadruk hebben
gelegd op het on-Nederlandse van
deze houding. Het nationalisme kan
en mag niet alleen zijn het zout der
aarde, dan immers zouden we in
deze tijd onze stem niet mogen
laten horen.
Wij zijn bevrijd. Onze bondgenoten

en vrienden zijn gekomen, met har-
telijkheid en enthousiasme hebben
wij ze begroet, dankbaar, dat ze ons
verlosten van de brute overweldi-
gers van ons kleine vaderland.
We hebben hen begroet met bloe-
men en appels, en ofschoon er een
traan in onze ogen was om al het
verlorene, we waren blij, en een last
was van ons afgeschud door de hulp
van deze dappere vriendelijke sol-
daten.
Alles hadden ze verlaten, hun eigen
vaderland, hun vrouw en kinderen,
hun ouders en verloofden en som-
migen waren al jaren in de oorlog.
Het deed hen zo goed mensen te
ontmoeten, die hartelijk voor hen
waren.
Vriendschap werd gesloten, gast-
vrijheid geschonken, en de mannen
die zoveel ellende en hardheid had-
den gezien en meegemaakt hunker-
den naar die hartelijkheid, die zij
zo misten en misschien nog een tijd
moeten missen.
En de echte Hollandse vrouw of het
fijne Hollandse meisje begrijpt,
wat zo iemand verlangt. Hartelijk-
heid, een avondje aan de huiselij-
ke haard. En met de tact van een
moeder, die toch in elk meisje en
in elke vrouw schuilt, werden de
vreemdelingen ontvangen, die spoe-
dig geen vreemdelingen meer wa-
ren, maar vrienden, en werden be-
handeld als zoons en broers. De
portretten van hun ouders, van hun
vrouw en kinderen, van hun ver-
roofde prijkten cl gauw op de

schoorsteenmantels en dressoirs in
de huiskamer, waar zij hun vrijen tijd
rond den haard of kachel in den
familiekring doorbrachten. Daar
vertelden ze over hun „home"
waarover zij zo graag met iemand
willen praten, die hen begrijpt. In
hun brieven schreven ze over de
lieve Hollandse families, die tracht-
ten, zoveel mogelijk het gemis aan
eigen huis te vergoeden en in de
antwoorden daarop werden de groe-
ten gedaan van hun ouders, van
hun vrouw of verloofde. Daar
kwam hoogachting voor elkaar,
daar werd echte vriendschap gege-
ven, daar werd het christendom be-
leefd in den echten, waren zin des
woords.
Dat kwam niet voort uit nationalis-
tische begrippen, maar dat is de
vrucht van 't beleven van de naas-
tenliefde, die het geloof ons leert
De grondslag van al deze weder-
zijdse hartelijkheid is het evangelie
dat de volkeren verbindt als kinde-
ren van een Vader.
Daartegenover schrijnt het zo, als
we weer zien, hoe zovelen onzer
meisjes het verlangen van deze
jonge mannen misbruiken. Eigenlijk
past voor hen hetzelfde woord, wat
wij gaven aan de moffenmeiden
Zeker, het zijn niet de schenders
van onze vrijheid, maar degenen,
die ons de vrijheid brachten. Maar
dat geeft ons niet het recht om hen
ontrouw te maken aan hun vrouw
of verloofde. De plicht om hen har-
telijkheid en goedheid te schenken
geeft niet het recht om anderen te
ontnemen, wat hen toekomt.
De Tommies, zoals wij hen allen
noemen, zouden dan zijn „schepen,
die in de nacht voorbijvaren". De
/neisjes, die zich lenen voor her
genot,, zijn voor de Tommies niet
meer dan „meiden", die hen enkele
dagen de hardheid van den oorlog
doen vergeten, maar aan wie zij
geen enkele mooie herinnering be-

waren. Ook voor hen zijn het „$c,
pen, die in de nacht voorbijvaren
Met klem vragen wij aan alle H
landse meisjes om hun eer hoog
houden. De Tommies gaan te
naar hun vaderland, en daar zul'jj
zij alleen blijven denken aan (

goede mensen van Holland, aan "
hartelijke families, die hen gav«
wat zij konden geven: warmte,
telijkheid, huiselijkheid.
Dan zullen zij aan de familie in
vaderland met trots en eerlijkhe'
de meegebrachte foto's kunnen ]
ten zien van hun Hollandse
van hun Hollandse vrienden.
De banden van vriendschap
dan blijvend zijn.
Moge de ware geest van Holland'
hartelijkheid en gastvrijheid,
christelijke naastenliefde . de
sen dichter bij elkaar brengen. (
Wij hoeven ons niet te schaöï
over de vier'en een half jaar
houding van onze Nederland
vrouwen en meisjes, moge het •
zijn, dat niemand zich hoeft
schamen voor het gedrag ten
zichte van onze bevrijders. De f
derlandse geest was sterk genoeg °]

ons te vriiwaren van Duitse sfl1^
ten, het geloof en de genade zijn
staat om ons vrij te houden
eigen smetten.
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k zit in mijn cel, alleen te midden
"au zo velen. Een triestig hoopje
"ïens in een omwalling van beton

i staal, zo voel ik mij. Alles om
heen is, grauw en grimmig, zoals

het leven in een Duitse gevangenis
Srauw en grimmig is.
Als ik mij omwend op mijn schemel
2l« ik, hoog boven mij, een handje-
vol van God's heerlijke hemel, die
Ju ook grauw is en waaruit mono-
toon, in verdrietige cadans de
sneeuwvlokken omlaag komen
dwarrelen. Ik heb g'etracht ze te
Srijpen in hun vlucht, ze te zien
Kelten op mijn hand, ze te voelen
°P mijn gezicht en te proeven op
Jjiijn lippen. Maar het koude ijzer
"Cr grimmige staven is stug en
^(Eerbarstig en niet te vermurwen.
*Q dus zie ik de sneeuw alïeen
^aar, dezelfde sneeuw, die nu ook
puuis valt, daarginds in Nederland,
Jl Nijmegen.
'k zie de^ zo vertrouwde straten en
singels in hun witte kleed, nog wit-
ter door het vele zwart, dat er zich
ÖP aftekent: mensen als ik, maar
'tiet door een muur van steen en
staal van al dit heerlijks geschei-
den. En ik voeg mij bij hen. Ik ploe-
*er rond in die witte, ongerepte
kassa's en mijn hongerige handen
Ira-pen gretig naar de dwarrelende
y'okken; mijn vingers gaan verloren
'1 de witte wade. Ik was mijn zusje

•*ti zie haar ronde wangen gloeien
'ft een glinstering van sneeuw; ik
>&jd met mijn jongens over de
Kantjes, die zij op de speelplaats
achter de school gemaakt hebben,
e*i struikel volgens de verwachtin-
gen over de steen, die zich eenzaam
ujt het gladde oppervlak verheft,
die zij handig en sierlijk weten te
°nvz wieren, maar die ik alleen niet
*ie; ik bouw sneeuwmannen met ze
en neem nadien deel aan de be-
schieting; ik snuffel rond onder de
^rsttakkeii en de hulst op de markt
f" help bij de opbouw van het krib-
kgtje thuis, want ----
yod, morgen is het Kerstmis! En
'tieens ben ik weer terug in mijn
cel, waar alles nog even grijs en
Srauw en grimmig is, verlaten en
*roosteloos. Maar buiten dwarrelen
de sneeuwvlokken.
Kerstmis! Vannacht zal ik niet in
de Nachtmis zijn en daarna niet aan
de feestelijk versierde tafel zitten.
"lijn plaats zal leeg zijn, mijn stoel
Ol"jbezet. Maar ik weet, dat moeder
Gilletjes een traan zal wegpinken
*>s ze denkt, dat niemand het ziet;
"St vader zijn verdriet zal wegkrop-
^n achter een kwasie-opgewekt
jtezicht, maar dat ook zijn ogen zul-
'en glanzen van een heimelijk vocht.
|k weet dat, want weer staat zijn
beeld voor mij, als de moffen mij
^ornen halen en ik bij het afscheid
deze toch zo sterke, krachtige man,
Plotseling oud geworden zie en ge-
doken, als hij, moedeloos, met
a'hangende schouders zich moci-

wegsleept uit het kille kamer-
van het politiebureau, in mach-

woede zijn toorn verbijtend
een traan. Ik weet, dat mijn zus-

opgeruimd zullen doen, maar
ook haar gedachten bij mij zul-
toeven, nu zij mij wegweten,

, in een koude, eenzame cel. Ik
L^t, dat ik ondanks alles toch bij
j^n ben. Maar als ik om mij heen
*ijk is alles grijs en grauw en grim-
^ifi. En buiten dwarrelen de
sneeuwvlokken.
Hnks naast mij in zijn cel zit Henk.
fiij komt uit Rotterdam en daar is
•JM nu. Ik weet dat, omdat hij het
^Ü verteld heeft. ledere dag is hij
e.en half uurtje bij vrouw en kin-
dren. Dan spreekt hij met haar en
jPeelt en stoeit met zijn lievelingen.
*et kleinste heeft hij nauwelijks

*ezien. Het werd geboren toen hij
a| in Scheveningen „zat" en het is
Slechts aan de welwillendheid van

len

een Hollandsen bewaker te danken
geweest, dat hij zijn kindje even
heeft kunnen zien, voordat het
transport, waarbij hij ingedeeld was,
in beestenwagens naar Duitsland
vervoerd werd. Toen heeft hij het
een ogenblik mogen zien en knuf-
felen, maar sindsdien moet hij zich
tevreden stellen met zijn gedachten
en een kleine foto, die hij nu naar
zijn cel heeft kunnen smokkelen.
Nu leeft hij in voortdurende angst,
dat het portretje bij een eventuele
inspectie ontdekt zal worden. Maar,
zoals gezegd, hij is nu thuis en ik
kan hem dus voorlopig niet storen.
Met mijn ziel onder mijn arm dren-
tel ik mijn celletje op en neer, vier
pas heen en vier pas terug. Grauw
en grimmig is dat celletje van mij,
triest en troosteloos. Maar buiten
dwarrelen de sneeuwvlokken.
Mijn buurman rechts is een Tsjech.
Hij spreekt vlot Duits en we kun-
nen goed met elkander opschieten.
Maar hij is een communist en hoe

ik ook mijn best doe bij onze ge-
sprekken, die wij heimelijk voeren
door een spleetje in de muur boven
de verwarmingsbuis, steeds belan-
den we weer op het terrein van de
politiek. Hij doet wanhopige pogin-
gen mij voor zijn idealen te winnen,
want hij is een idealist. En dus ziet
hij ook niet, of wil hij niet inzien,
dat al zijn pogingen vergeefs zijn.
Niettemin mogen we elkaar graag.
Maar ook tot hem kan ik mij nu
niet wenden. Het lust mij niet nu
over politiek te praten en te debat-
teren. En zo zit ik, aan de voor-
avond van Kerstmis, moederziel
alleen in mijn cel. Om mij heen is
alles grijs en grauw en grimmig in
het nu langzaam vervloeiende dag-
licht. Maar buiten dwarrelen de
sneeuwvlokken.
Dan grijp ik naar mijn boek. Het is
de enige ontspanning die ons is
toegestaan. Maar ook hierbij gaan
de Nazis, bewust of onbewust, ge-
raffineerd te werk. Ze geven ons te
weinig frisse lucht, te weinig voed-
sel, geestelijk en lichamelijk. En dan
komen ze met hun boeken. Boeren-
romaiis zijn het meestal, waarin om
de andere bladzijde gegeten en ge-
dronken wordt, overvloedig en met

wellust. Ik kan daar niet goed
tegen, ik weet het, omdat ik het
raffinement voel dat er achter ver-
scholen zit, maar toch weer grijp
ik er iedere keer naar. Ik moet toch
wat doen! Dan weer zijn het reis-
verhalen, die je je opsluiting eens
te meer bitter doen beseffen, die je
doen haken en snakken naar de vrij-
heid, waarvan je de kostbaarheid
niet inzag, maar die je nu eerst
naar waarde leert schatten. Het
boek dat ik nu lees — een vertaling
uit 't Engels! — heet: „Die Familie
auf Jalna" en met aarzelende hand
sla ik het open. Als ik het uit heb
— dat weet ik — zal ik het ver-
foeien, maar even zo goed zal ik
daarna weer naar het volgende ver-
langen. Want als ik niet lees, dan
komen de gedachten. En ik wil nu
niet denken. Ik wil alleen zijn. En
zelfs dat wil ik niet. Ik wil vergeten
dit ellendig bestaan; dit langzaam
opteren en wegkwijnen; dit ver-
vloekte celletje met zijn kale,
naakte muren, "dit grijze, grauwige
en grimmige, dat me omzweeft en
beklemt; en de sneeuwvlokken, die
buiten omlaag dwarrelen.
Morgen is het Kerstmis.

TEN DAM.



DE
K.A.J. EN HET GEZIN

In de oorspronkelijke Voorvor-
mingscursus van de Jonge Werk-
man lezen we:
„Het eerste doel van de Jonge
Werkman is: om den jongen arbei-
der pp te voeden tot een flinken,
degelijken, door en door katholie-
ken man, die, geroepen tot de
levensstaat van het huwelijk, óók
daar leiding zal kunnen geven in
een katholiek gezin en opvoeder zal
kunnen zijn van de aan zijn zorgen
toevertrouwde kinderen."
Aan deze eerste doelstelling van de
J. W. is in onze tegenwoordige
K.A.J. niets veranderd, en wij zul-
len de vorming van den jongen
arbeider, tot een goed Jid van het
gezin waartoe hij behoort, en voor
later tot een goed huisvader, als
eerste en voornaamste doel van
onze jeugdbeweging blijven stellen.
In het normale gezinsmilieu immers
ligt voor de mens de weg naar
zijn tijdelijk en eeuwig geluk, zijn
eerste werkterrein tot apostolaat.
De liefde voor zijn gezin geeft be-
tekenis aan zijn arbeid, doet hem
rust en orde als een groot goed
waarderen.
Uit welbegrepen belang voor zijn
ge/tin, zal hij ook zijn taak als actief
lid der Katholieke arbeidersbewe-
ging beter beleven, daar immers zijn
organisatie steeds op de bres staat
voor zijn gezin dat hem dierbaar is.
In en om het gezin speelt zich ten-
slotte geheel het wereldgebeuren af.
Het gezin wordt dan ook meer-
malen genoemd de cel, de kiem der
maatschappij.
Zo de gezinnen, zo de gemeen-
schap.
Daarom, als wij willen naar een
betere samenleving, en meer chris-
telijke gemeenschap, dan is de
eerste en voornaamste, wij zouden
durven zeggen, de énige weg, het
vormen van betere, door en door
christelijke huisgezinnen.

Daaraan medewerken is de eerste
en mooiste taak van onze Katho-
lieke Jeugdprganisaties.
Uit en door onze jeugdorganisaties
worden immers de mannen ge-
kweekt, welke na enkele jaren reeds
tot het vormen van een gezin ge-
roepen worden.
Wat is het heerlijk, om als oud ge-
diende in onze J.W. te mogen ver-
toeven in de jonge gezinnen van
onze vroegere collega's en vrienden,
oud-leden en oud-leiders van onze
J.W.
Wij zijn gelukkig trots op de tast-
bare successen van ons jeugdwerk
die in deze gezinnen te bespeuren
zijn, waar eenvoud, liefde en katho-
lieke geest een sfeer scheppen van
een „hemelhuis".
Daar is kinderzegen en ouderliefde,
godsdienstzin en gezinsgeluk.
Daar kan de jonge vader zingen:

„Door mijn woning speelt een
zonnig licht,

'k Voel mij een kleine koning,
in mijn grote plicht."

K.A.J.'ers, dat mag, dat moet ook
ons ideaal zijn.
Dat is goed, God heeft het zo ge-
wild, maar daar is voor nodig vor-
ming, training, een goede voorberei-
ding.
Daarbij moet onze K.A.J. helpen,
voorlichten en doen beleven.
Het is niet genoeg, dat wij nu het
voornemen maken om straks het
gezin dat wij zelf zullen mogen
stichten tot een „hemelhuis" te
maken.
Dan bedriegen we ons zelf.
In het gezin waar wij thans deel
van uitmaken moeten wij dit nu
reeds leren toepassen, door liefde-
volle gemeenschapszin voor ouders
en huisgenoten, door dankbaarheid,
gehoorzaamheid en liefde voor onze
ouders daadwerkelijk te beleven.

Door eerbied in onze verhouding
en omgang met het meisje.
Door spaarzaamheid, en een orde-
lijk, godsdienstig leven.
Door trouwe leden te zijn der R. K.
Arbeidersbeweging (zowel dus van
de vakorganisatie als van de K.A.J.)
om daardoor de rechten en belan-
gen van het gezin van nu en later
te kunnen bevorderen en verdedi-
gen.
Dit lidmaatschap van de Katholieke
organisatie is geen bijzaak voor het
gezin, maar is zo belangrijk, dat
Paus Pius XI z.g. in zijn encycliek:
„Casti connubii" over het christe-
lijk huwelijk daarop speciaal wijst.
K.A.J.'ers, als ge in uw blij enthou-
siasme wilt medewerken aan den
opbouw van uw herrijzend Neder-
land, als ge medestrijder wilt zijn
voor het Rijk van Christus en Zijn
Kerk, zoek dan uw werk niet aller-
eerst in datgene wat open ligt voor
het grote publiek.
Niet allereerst in hulpbetoon aan
allerlei bewegingen en diensten,
zeker, dat is goed en prijzenswaar-
dig werk, maar grijp éérst en voor-
al kort om je heen, in je eigen ge-
zin, dat wordt zo gemakkelijk ver-
geten, en toch, daar wordt beslist
over de toekomst van je Kerk en j e
Vaderland
Daarom K.A.J.'ers, wij moeten prac-
tisch zijn, het heerlijke feest van

Kerstmis staat voor de deur.
Bij uitstek een gezinsfeest.
Ook de Heiland kwam eerst
het gezin en vervulde daar ZijD
eerste kinderplichten.
Als concreet punt zouden wij willefl
zeggen, probeer bij dit aanstaande
Kerstfeest eens een echte sfeer te
scheppen in uw gezin.
Knutsel met broers en zusjes een
Kerststal met eigen gemaakte
beeldjes.
Studeer met jongere broertjes e;
zusjes eens een paar Kerstliederen
Al zal de Kersttafel niet zo rij
beladen zijn als wij dat vroeger
woon waren, ook voor een eenvoü
dig ontbijt kan de tafel stemm
worden aangekleed.
Ook de herders van Bethlehen'
hadden geen gebraden haas of ko-
nijn in de eerste Kerstnacht,
toch moeten hun harten gezongen
hebben van diep beleefde vreugde-
Ja, deze tijd van eenvoud en ver-
sobering zal er toe kunnen bijdra-
gen-, dat wij dieper in ons zelf ke-
ren, dat wij ons bewust worden vaff
de bovennatuurlijke grootheid vat>
het Kerstgebeuren.
Zo kan dit Kerstfeest 1944 voor oö^1

en onze gezinsleden in de diepefe

zin van het woord een Zalig Kerst-
feest worden, wat wij U van harte
toewensen.

Jjets tantti&utie.
Zoals onze leden hebben kunnen
bemerken is er van boven af een
contributieregeling gemaakt waarbij
zoveel mogelijk de uniformiteit is
betracht.
Bij deze contributieregeling stonden
ons twee gedachten voor .de geest.
Ten eerste, de contributie moet in
overeenstemming zijn met het in-
komen dat iemand heeft, dus con-
tributie naar draagkracht.
Ten tweede, de contributie mag
geen concurrentiefactor zijn, noch
voor de katholieke organisaties on-
derling, noch- tussen de organisaties
van de verschillende richtingen.
Dat de te betalen contributie in
overeenstemming behoort te zijn
met de financiële draagkracht der
leden lijkt ons zo klaarblijkelijk dat
het niet nodig is daarvoor een be-
toog op te zetten.
Vroeger stelde elke bond zijn eigen
contributie vast, want elke bond
was volkomen zelfstandig en kon
dus naar eigen inzicht en oordeel
handelen. In feite waren er even-
veel verschillende contributies als er
vakbonden waren. Waar kwam die
grote verscheidenheid vandaan? Hoe
kwam het, dat de contributies zo
zeer uiteen liepen?
Om op deze vragen een antwoord
te geven moet men letten op de
grote verschillen die er in de onder-
scheiden organisaties waren. Deze
verschillen betroffen de bondshuis-
houding en de aard van het beroep
en de wisselwerking van beiden.
De verscheidenheid in beroep
bracht mede verschil in werkloos-
heidsrisico en dit bracht mede een
hogere financiële bijdrage voor de
werklozenkas.
Dit alles werd zeer individualistisch
bekeken en ieder droeg zijn eigen
werkloosheidsrisico, wat tot uiting
kwam in de contributie.
Was men werkzaam in pverheids-
of semi-overheidsdienst, dan had
men met geen werkloosheid te ma-
ken en bijgevolg ook geen bijdrage
voor de werklozenkas, zo dat voor
deze categorieën van mensen een
lagere contributie was vastgesteld.
Vervolgens was van invloed op de
contributie de bondshuishouding,
dus los van de verzekering tegen
werkloosheid. De kosten voor de
bondshuishouding liepen ook zeer
sterk uiteen en ook dat was een
factor die van invloed was op de
hoogte van het contributiebedrag.
Om een en ander duidelijk te ma-
ken wijzen we op het volgende.
Het bestuur .. van de Katholieke

Bouwvakarbeidersbond had in
actie de lonen en de arbeidsvoor-
waarden betreffende en meer
de naleving daarvan te maken
honderden werkgevers over het
hele land verspreid. Vervolgen5

had dezelfde bond een zeer groo'
aantal afdelingen, over het geheK
land verspreid tot zelfs in de klein-
ste plaatsen.
Het bracht mede, dat een betrek-
kelijk groot aantal gesalarieerd^
bestuurders nodig waren om de d1'
verse acties te kunnen leiden e®
om regelmatig met de afdelingen >rl

contact te komen.
In andere organisaties b.v.
Rafaël semi-overheidspersoneel
men met veel minder werkgevers
te maken en vorderde dat ook vee'
minder krachten.
Een organisatie van P.T.T. perso-
neel had practisch maar met eefl
werkgever te maken en ook da1

had een voordeliger huishouding
tot gevolg.
Bekijkt men nu de zaak meef

sociaal en minder individualistisch'
dan komt men er toe dat niet elke

arbeider zijn eigen werkloosheids'
' risico draagt, doch dat dit maat'

schappelijk, dus door allen word'
gedragen, voor zover er straks nOe
sprake zal zijn van werklooshei"
en werkloosheidsverzekering.
Het verschil in contributie was oo*
een concurrentiefactor al was o'
practische betekenis hiervan nie'
groot.
Er is alles voor te zeggen dat dc

arbeiders, werkzaam in hetzelfdc

bedrijf of behorende tot het zelfdc

beroep, voor de organisatie, waa*'
van zij lid zijn, een zelfde contf1'
butie betalen. Verschil in contribU'
tie was in het verleden wel eens

aanleiding tot grensgeschillen tu«'
sen de organisaties onderling cl1

tussen de organisaties der ondel"
scheidene richtingen.
Meer nog dan in het verleden be'
horen de arbeiders, hoofd en hand'
zich in de toekomst op principie'e
grondslag te organiseren, en wel "
die organisatie waaraan de begi11'
selen ten grondslag liggen welk'
parallel lopen met de levens- cj
wereldbeschouwing die men h*1*'
digt. Financiële redenen moèe

daarbij geen rol spelen.
Derhalve, katholieke arbeiders
een katholieke organisatie. Allec

daarin zijn al uw belangen veilig
worden behartigd in
overeenstemming met uw
piele opvatting.

6
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Vader en moeder — een troep j e
kinderen — rondom het kleine stal-
'etje met Kerstmis - - er worden
Oude Kerstliederen gezongen. Wat
een prachtige stemming als dan die
kinderen zingen: „De Herdertjes
lagen bij Nachte".
Kerstmis, feest van ingetogen hui-
selijke vreugde, feest van de een-
voudigen, die God zullen zien.
Vader en moeder, laten wij samen
even achter dit kindertroepje eens
keuvelen over onze kinderen.
Wat is het toch een mooie ge-
*oonte om met Kerstmis een kribje
te zetten. Een gewoonte, ja, daar
koeten we nu eens even over pra-
ten, want er zijn goede en ver-
keerde gewoonten.
Een gewoonte is een tweede na-
'uur, zegt men. En inderdaad, het
Srootste deel van ons leven wordt
door gewoonten beheerst, en het is
?oed om goede gewoonten aan te
'fcren, dat geeft houvast. Het is na-
tuurlijk niet het enige, maar wel
een voornaam opvoedingsmiddel.
Gewenning regelt de natuurlijke nei-
Singen reeds bij het jonge kind
voordat het verstand van het kind
ontwikkeld is, zijn wil ontwikkeld
Om over eigen daden te beslissen.

"Gewoonte, het monster, dat het denken
doodt, vaak boze geest der zeden, blijkt
8otns een engel; daar ze ook voor het
doen van schone en goede daden een
^leed, een hulsel leent, dat ons weldra
Semakkelijk zit". Shakespeare.

Oe gewoonte geeft tijd- en moeite-
°esparing - - zorgt ervoor dat vele
daden automatisch verlopen, dat is
J'Oor ons van groot belang, vooral
Mj heel kleine kinderen — een soort
dressuur is beslist nodig — ja, daar
^)TI heel wat „moderne" ouders,
"ie beslist tegen iedere vorm van
''dressuur" zijn, de producten van
Qün slappe opvoeding zijn dan ook
Navenant.
j^atuurlijk is gewoontevorming niet
5ct enige — daarover later eens.
Een goed gezin heeft vaste ge-
^oonten -- een zelfde tijd van op-
gaan en naar bed gaan — vaste tij-
den voor de maaltijden — ook een
°epaalde tijd van gezamenlijk
Sebed.
^e Zaterdagavond, als de kinderen
^wassen en in de pyama aan de
ï.vonddis zitten, dan begint de

al — dan heeft Vader een
verhaal — en is er iets extra's

°P tafe l . . . .
^e Zondag, waarbij het gezin ge-
*amenlijk ter Kerke en te Com-
lUmie gaat — een kopje koffie om
elf uur - waarbij vader in zijn
leunstoel zijn pijpje rookt, en nu
fens rustig te midden van zijn

domein, zich zelf koning

|g dan slingert door het jaar die
jachtige guirlande van Kerkelijke
eesten, waar de melodie der jaar-

Ketijden doorheen speelt en die in
P huiselijke kring zulk een heerlijk
Wisselende atmosfeer geeft, waar
j'nderhartcn in groeien kunnen.
*eder feest brengt zijn eigen stem-
^'ng, maar ook zijn eigen les mee
611 die les moet ieder jaar herhaald
r Orden — dan blijft ze in het ge-

en denk er om, het ge-
vervult hierin een voorname rol.

trekt men een vaste lijn — een
gewoonte, die een bepaalde
in de kinderziel maakt, die
er nooit meer uitkrijgt en

* aaraan het kind zijn hele leven
K°u\v zal blijven.
*

ven een grote rust, want in de op-
voeding is de eerste voorwaarde —
rust - - kalme groei, bij opvoeden
is ook geen haast, als jullie Keesje
liegt moet je hem niet laten belo-
ven „het nooit meer te doen", die
slechte gewoonte van Keesje kan
hij zo ineens niet afleren.
Geduld is een noodzakelijke op-
voedersdeugd.
Als na een jaar, regelmatig, op
Keesjes waarheidsliefde is gelet,
zult u zien dat Keesje heus wel vor-
deringen heeft gemaakt.
Ieder jaar een deugd en Keesje
wordt een Heilige.

ning? de vader en de moeder, die
een mooie twee-eenheid vormen,
en de kinderen, die de vruchten
van hun liefde zijn en in oprechte
eensgezindheid samenleven.
En zijn die ouders zich dan werke-
lijk bewust van hun grote verant-
woordelijkheid?
Vader en moeder, jullie hebben
zo'n gezin.
U hebt begrepen, dat u de verant:

woording droeg deze spruiten het
leven te schenken, maar denk er
aan, u bent ook verantwoordelijk
voor hóe ze leven! Het gaat er niet
alleen om kinderen in de wereld te

GEEF ONS HEDEN
Het brood ligt stil in de zon
en de zon' op het witte laken,
mijn stroeve handen maken ,
het kruis, dat in U begon,

over het licht Uw vrede,
de vrede van stil te zijn —
O zaligheid, hier beneden
te weten Uw kind te zijn,

Uw dagelijksch brood te eten
van het witte kleed in de zon,
zoo zeker en warm te weten
Uw genade niet te vergeten,
die zoo lang al aan ons begon,

U -te roepen met Uw teeken,
U te bidden dit goede brood
op het witte laken te breken,
nu en in onzen dood —

de dood, dien Gij hebt gebroken
met Uw teeken: dit stille kruis —
Houdt Uw goede handen geloken
over dit brood, dit huis.

GABRIEL SMIT.

is net als met een papier wat
e vouwt, je kunt het glad proberen
'T strijken, maar de plooi blijft er

jij tij d in zitten.
eze vaste regelmaat in dagorde
1 in de loop van de jaarkring ge-

Wij zeggen zo vaak: „Vroeger bij
ons thuis deden we dit zo", of
„Moeder zaliger zei altijd...."
Laten we zorgen dat onze kinderen
ook over ons zo praten. Wij moe-
ten onze goede gewoonten — tradi-
ties kun je ook zeggen - - in ons
gezin handhaven, daarvoor is het
gezin.
Maar het is helaas zo, dat om iets
tot traditie te maken, eerst datgene
aanwezig moet zijn, wat de moeite
van onze schutse waard is.
Onze arbeidersgezinnen staan er
lang niet het slechtste voor in dit
opzicht, maar toch heeft ook hier
de geest van de tijd veel verwar-
ring en misvatting gesticht.
De allereerste vraag is: vormen die
vader en moeder en kinderen tesa-
men een toevallige samenleving, of
vormen ze werkelijk een gezin. Dat
wil zeggen: is daar de goede orde-

brengen, maar nog voornamer is, die
kinderen door de wereld te
brengen.
Dus kinderen hebben is niet alleen
zorgen voor voeding, maar ook en
vooral voor opvoeding. Uw kinde-
ren te zien verhongeren, dat is het
ergste schrikbeeld van deze jaren,
maar* dat uw kind geestelijk gebrek
lijdt, dat is iets dat aan menig
ouderoog ontgaat.
In arbeidersgezinnen heerst vaak
— noodgedwongen — de opvatting:
een kind betekent tot op zekere
leeftijd een handenbinder, daarna is
het een hulp in de huishouding en
vervolgens een loontrekker, m. a. w.
de vraag wat voor nut heeft het
kind — speelt een grote rol; deze
vraag mag inderdaad een bijkom-
stige rol spelen, maar KATHO-
LIEKE ouders, deze opvatting heeft
zeer gevaarlijke kanten. Dit leidde

en leidt nog tot schandelijke kinder-
exploitatie en tot onderschatting
van de hoge waarde van de kinder-
leeftijd.
Uw kind leeft niet voor: „als het
maar groot is en mee kan verdie-
nen", of „Jantje is zo'n brave jon-
gen, wTant hij kan al zo goed bood-
schappen doen".
Ouders, onderschat uw kinderen
toch niet. Uw kind is meer.
Ouders, uw katholieke. huwelijk
vindt zijn bekroning in het kind,
doch in het GEDOOPTE kind. Uw
kind is GODS kind.
In uw kind leeft een ziel van hoge
komaf, met een hoge bestemming.
In uw kind strijden twee werelden
om het bezit van die ziel.
In uw kind leven een duivel en een
engel.
Op u rust de verantwoording, dit
kind op te voeden, te leiden naar
zijn eeuwige bestemming.
Zeker, ook het baantje is van be-
lang, maar niet van het hoogste
belang.
En iedere dag dat uw kind leeft in
staat van genade, is een dag dat
Gods rijk wordt uitgebreid.
Ouders, denkt er dus aan, u heeft
uw rechten, maar God heeft hogere
rechten.
Wat een grote verantwoording!
Maar we staan niet alleen, God is
met ons.
God in u en God in uw kind.
Geen boekenkast vol opvoedkun-
dige werken hebt u nodig, alleen
INZICHT ïN DE JUISTE VER-
HOUDING en de GOEDE WIL.
Vrede den mensen, die van goede
wil zijn, dit betekent dus voor den.
opvoeder een blijde geruststellende
boodschap. Om anderen tot de vol-
maaktheid te leiden, behoef je zelf
niet volmaakt te zijn, maar wel van
goede wil, d.w.z. opvoeder, voedt u
zelf op, blijf steeds zorgen voor
eigen vorming, voor je eigen vervol-
making, en hier is niet de vraag van
belang wat u bereikt, maar wat u
nastreeft.
VERBETER UW KINDEREN —
BEGIN MET UZELF.
Dus ouders, wij controleren ons zelf
— doen wij 's avonds ons gewetens-
onderzoek, dat is weer zo'n goede
gewoonte, die de Kerk, opvoedster
bij uitstek, ons voorhoudt.
En dan, oprecht met God spreken
over je kinderen is nog meer
waard — dan met je kinderen over
God te spreken.
Dus als dit de basis is van ons plan,
dan komt de ordening van ons ge-
zinsleven op een stevig fundament
te staan.
En nu is het met de opvoeding
vaak zo.
Het gaat er mee als met een mooie
pot geraniums, ze groeien vanzelf
en aan het eigenlijke groeiproces
kun je weinig doen. Ik bedoel, je
kunt niet de knoppen open pulken
om de bloem te voorschijn te halen,
dan zou je integendeel de boel be-
derven, de tuinman is een voorbeeld
van geduldig meeleven met de
natuur.
Wat je wel kunt, is de voorwaarde
voor de groei beter maken — water
geven — in de zon zetten — kunst-
mest-geven enz. U bent de tuinman,
van die Kindertuin.
Zo gaat het ook rnet uw kinderen,
die hebben het licht nodig en de
warmte, m. a. w. u kunt de atmos-
feer scheppen, die de groei van de
kinderziel bevordert.
Bloemen groeien niet waar steeds
mistroostige wolken hangen, de blij-
heid, die het resultaat is van de
liefde, dat is de enige atmosfeer,
die groeizaam is voor het kind.
Daarom is het Evangelie van de
liefde, de blijde boodschap, ons ge-
bracht door het gezin van Betblc-
hem.
En in de natuurlijke liefdeband tv.s-
sen ouders en de kinderen is een
vruchtbare- bodem geschapen voor
de bovennatuur.
Zo ligt in het Kerstfeest het uit-
gangspunt van een fijne Katholieke
opvoeding.



de paussfsprwkt
„De Kerk is zoowel in c'en oor-
sprong als in de uitoefening van
haar zending als opvoedster onaf-
hankelijk van iedere aardsche
macht, niet alleen met betrekking
tot het eigen voorwerp dezer zen-
ding, maar ook met betrekking tot
de middelen, die voor de vervulling
dier zending noodig of passend
kunnen zijn. Wat aangaat alle an-
dere menschelijke wetenschap of
onderwijs, die in zich beschouwd
het erfdeel van allen zijn, — eenlin-
gen en maatschappijen, heeft
derhalve de Kerk het onafhanke-
lijke recht ze te gebruiken en vooral

om erover te oordeelen, in hoeverre
zij voor de Christelijke opvoeding
bevorderlijk of schadelijk kunnen
zijn. Dit is zoo, wijl de Kerk, als
volmaakte maatschappij, een onaf-
hankelijk recht heeft op de midde-
len ter bereiking van haar doel, en
"ook, wijl ieder onderwijs zooals
iedere menschelijke handeling, in
een noodzakelijke afhankelijkheids-
verhouding staat tot het laatste
doel der menschen en daarom nie»
onttrokken kan worden aan de re-
gelen der goddelijke wet, waarvan
de Kerk de schutsvrouwe, tolk en
onfeilbare leermeesteresse is". (Pius
XI in „Divini illius magistri").

„Alles wat er dus in het mensche-
lijke op eenige wijze heilig is, alles
wat betrekking heeft op het zielen-
heil of den dienst van God, hetzij
het zoodanig zij uit de eigen natuur
der zaak, of als zoodanig moet be-
schouwd worden om het doel, waar-

heen het streeft: dat alles valt on-
der de macht en de vrije beschik-
king der Kerk. Het overige echter,
dat binnen de burgerlijke en staat-
kundige orde blijft, is met recht
onder het burgerlijk gezag gesteld,
want Jezus Christus heeft bevolen
aan den keizer te geven wat des
keizers is en aan God wat Gode
toekomt". (Leo XIII, in „Immortale
Dei").

„Het gezin heeft dus onmiddellijk
van den Schepper de taak en dus
ook het recht gekregen, om het na-
kroost op te voeden; een onver-
vreemdbaar recht, omdat het onaf-
scheidelijk verbonden is met een
strikten plicht; een recht, dat ieder
ander recht van de burgerlijke ge-
meenschap en van den Staat voor-
afgaat en dus door geen enkele
aardsche macht mag aangetast wor-
den". (Pius XI, in „Divini illius ma-
gistri").

WIJ

Men zegt haast te hebben. „Wij heb-
ben haast" is, — zoo lazen wij in
Je Maintiendrai van 25 November
1944 - - d e slagzin van een nieuwe
mentaliteit. Het is de roep naar de
daad. Het drukt uit de tegenstelling
met het verleden".
Wij zijn verwonderd over deze
leuze, niet omdat wij ons het oud-
vaderlandsche spreekwoord herin-
neren, dat haastige spoed zelden
goed is. Wij wagen ook niet de
vooronderstelling uit te spreken,
dat Je Maintiendrai het geloof mist
in zijn eigen ideaal, omdat een an-
dere volkswijsheid ons, als vrucht
van een eeuwenoude ervaring ver-
zekert, dat zij, die gelooven, zich
niet haasten. .Onze verwondering
wortelt dieper.
„De inzet, zoo houdt de redactie
ons volkomen terecht voor, is niets
meer of minder dan ons volksbe-
staan zelf. Worden de vraagstuk-
ken, welke zich thans voordoen,
niet op de juiste wijze opgelost,
waarbij ook het vinden van de juis-
te vorm een onderdeel is, dan staat
de ondergang van ons volk voor de
deur. Hierover is oud en jong het
eens".
Nu is een zaak, waarbij het over
zulk een groot belang gaat, geen
bagatel, maar een kwestie met
talloos vele kanten, met geweldige
consequenties voor heden en toe-
komst en van een enormen omvang.
Nog breeder en dieper toonen zich
de moeilijkheden, wanneer men,
wat men doen moet, het probleem,
waarmede wij, Nederlanders natio-
naal te maken hebben, ziet als een
onderdeel van de crisis, waarin de
geheele wereld verkeert. Wie dit
overdenkt en dan hoort, dat er
haast gemaakt moet worden, heeft
recht, zich te verwonderen. Want
een volk redden en een wereld her-
vormen is een groote en grootsche
taak en zulke werken hebben tijd
noodig, moeten groeien, kunnen niet
geforceerd worden. Wij gaan
trotsch op menige nationale presta-
tie; denkt bijv. aan de drooglegging
van de Zuiderzee. Maar hadden zij,
die dit werk voorbereidden, bestu-
deerden, haast gemaakt, dan voeren
er nu nog de visschersschuiten en
groeide er thans nog geen graan.
Nu is de drooglegging van de Zui-
derzee maar een peulschilletje, ver-
geleken met wat ons thans te wach-
ten staat. De oude geest, welke het
geheele leven heeft geïnundeerd,
moet worden weggemalen, opdat de
vruchtbare bodem van het gezond
verstand en van de juiste levenshou-
ding droog komt te liggen. Vooral
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aeen haast'
op geestelijk gebied, wanneer het
erom gaat een nieuwe mentaliteit te
vormen, - - en dat vormt de kern
van de hervorming, welke komen
moet, — is forceeren uit den booze.
Misschien zijn er weinig volkeren,
die daarvoor, uit hoofde van hun
karakter en aanleg, zooveel begrip
hebben als juist wij, Nederlanders.
Het was mede deze vaderlandsche
volksaard, welke sprak in de be-
slissing, welke de groote- Neder-
landsche generaal der Jesuïten, Pa-
ter Roothaan, in 1829/1830 nam, toen
op zijn orde door allerlei landen een
beroep gedaan werd.
Ongetwijfeld, zoo beschrijft pater
de Jonge in zijn leven van Roo.t-
haan de situatie dier dagen, was dit
alles zeer eervol voor de Jesuïten,
maar het had ook een eigenaardig
gfevaar. Tekort was de orde nog vrij
in haar ontwikkeling; langen tijd
was zij gedwongen geweest, haar
activiteit, in- en uitwendig, te be-
perken. Het aantal leden was onge-
veer zeshonderd, van wie de groot-
ste helft oud en afgeleefd, was in de
verste verte niet toereikend voor
het aangeboden, weldra opgedron-
gen werk. De verleiding was groot
om den noodzakelijken, langen vor-
mingstijd te bekorten met gevaar
dat de leden der orde juist al die hoe-
danigheden zouden missen, welke
hun roeping eischte en welke de
bisschoppen en staatslieden, die hen
vroegen, in hen veronderstelden. Er
was voor Roothaan maar één mid-
del: De overmatige activiteit der
orde eenige jaren inhouden om voor
alle leden de volkomen doorvoering
der regels omtrent hun geestelijke
en wetenschappelijke vorming mo-
gelijk te maken. Zoo besliste de
generaal, hoewel hij zich ervan be-
wust was, dat hij daarmede de sym-
pathie van machtige vrienden der
orde zou kunnen verliezen.
Wat Roothaan deed, was geen haast
maken; wat hij wel deed, was de
vaderlandsche spreuk trouw blijven:
Je maintiendrai. Wij bedoelen hier-
mede, dat hij, ongeacht de na^deelen,
welke ermede verbonden 'waren,
eerst het noodzakelijke deed en het
zwaarste ook het zwaarste liet we-
gen. Daarom bepaalde hij zich in
eerste instantie tot de interne ver-
sterking van zijn orde en hand-
haafde daarbij de oude beproefde
methoden van haar stichter. Hij was
vóór alles bedacht op handhaving
van het karakter der orde, op her-
stel van hetgeen in de onrustige tij-
den, welke voorafgegaan waren,
verloren ging.
En nu herhalen wij, dat hetgeen ons

thans te doen staat, oneindig veel
moeilijker te volbrengen is. Vier
eeuwen van wancultuur moeten wor-
den geliquideerd. In 1878 waar-
schuwde Leo XIII: „Onze eeuw, zoo
vol beroeringen en verwoestingen,
ijlt regelrecht een snellen ondergang
tegemoet." Wat sedert is geschied,
kan zelfs den grootsten optimist
niet hoopvoller stemmen voor wat
onzen tijd betreft. Er zal wel nie-
mand zijn, — de redactie van Je
maintiendrai daarbij niet uitgeslo-
ten —, die niet de woorden van
Pius XII in zijn eerste encycliek
(1939) onderschrijft: „Onze mo-
derne menschheid heeft bij de dwa-
lingen van het verleden nieuwe be-
denksels en valsche theorieën ge-
voegd, en die tegen alles in tot zulk
een uiterste doorgevoerd, dat er
slechts verwarring en vernietiging
uit volgen kan." Hoe klinkt daar-
naast niet als een al te simpele
waarschuwing, dat er haast gemaakt
moet worden.
Vergeet men daarbij niet, dat het
om beginselen gaat, hetgeen wil
zeggen, dat met de grootste nauw-
keurigheid de richting, waarin ge-
marcheerd moet worden, dient te
worden bepaald? Een kleine afwij-
king in het begin voert tot de
grootste afwijkingen op het eind.
Een verkeerde wisselstand valt aan-
vankelijk nog niet op; de lijnen loo-
pen nog vrijwel gelijk, maar al spoe-
dig blijkt, dat de eene naar een heel
andere plaats leidt dan de andere.
Misschien is van den verkeerden
wisselstand wel een botsing het ge-
volg. Op geestelijk terrein is zulks
niet enkel mogelijk, maar absoluut
zeker. Daar wreekt zich elke fout in
het beginsel onherroepelijk. Daar-
voor zijn het juist beginselen en
daarom is het ieders plicht, - - on-
geacht of anderen dit muggenzifterij
noemen —, de uiterste nauwkeurig-
heid bij het kiezen van zijn princi-
pieel uitgangspunt te betrachten.
Dit nu vraagt tijd. Kennis waait
iemand niet aan; het is een school-
jongensdroom, welke nog nimmer
in vervulling is gegaan, dat de in-
houd van het boek, dat onder het
hoofdkussen wordt gelegd, in het
hoofd van den slaper vaart. De re-
dactie nu van Je maintiendrai zal
ons niet tegenspreken, dat de ver-
warring van ideeën grenzenloos is
en velen niet weten, wat zij willen.
Zij willen „iets"; er moet „iets" ge-
beuren en er moet „iets" gedaan
worden. Concreter kunnen zij hun

> program niet formuleeren. Eerst zal
die onbepaaldheid en vaagheid uit
de wereld geholpen moeten worden.

Er zal bovendien, waar het hier
treft een zaak van een geheel voj
en zelfs van de geheele menschhei'i
een volksopinie en een wereldme'j
ning gevormd moeten worden «J
niet de omzetting van de mentalite
van een enkeling of van een
perkte groep. Er is tijd gemoeid ffl{

dit proces van geestelijke wedero]
standing. „Wij hebben haast", zei
men; wij zeggen: „Wij willen
solide basis".
In de uitspraak van Je maintiendrs
welke wij boven aanhaalden, wor<
„Wij hebben haast" de slagzin
noemd van een nieuwe mentalitei
het is de roep naar de daad.
mede wordt een valsche tegenstf
ling gemaakt tusschen wat wij
het eerst-noodzakelijke bepleiten ö
wat trouwens ook voor de redacti
voorop staat, n.], de mentaliteitshe1

vorming eenerzijds en de daad al
derzij ds. Het is niet zoo, dat vfl
zich met het eerste bezig houd';
geen daad stelt. Indien dat
was, zouden onderwijs en opvoedW
geen daden zijn. Wie ons volk o"
derwijst in de nieuwe denkbeelde'
welke morgen algemeen moete'
heerschcn en wie ons volk opvojSf
tot een nieuwen levensstijl, ste'
waarachtig een daad en wel e«(

daad, waaruit schier vanzelf dade'
van concrete vormgeving zullfi|1

voortvloeien.
Of wij dan bepleiten, met hervo'
mingen van zgn. practischen a£f
te wachten totdat de toestand rij
geworden is voor groote, princ1

pieele hervorming? Natuurlijk nie'
Aan bureaucratie, stroeve same"
werking tusschen verschillende
stanties, het sturen van het kastj
naar den muur en vele andere mis

toestanden kan en moet zoo spo£''
dig een einde gemaakt worden. DJ'
den van dien aard zijn nu reed*
noodig en daar mag gerust haas

mee gemaakt worden. Alles moe

gedaan worden om op korten tef'
mijn de voedselpositie te verbeter^,
en het probleem van de huisvesting
verkeer e.d. op te lossen. Dat s^e

het normale burgerlijke bestuur g^a

functioneeren, is. eveneens een _ "^
langrijk punt en ook in dit opzfc"!
moeten wij alles doen, wat in of l j
vermogen is om dit te bespoedigeI1J
Maar wij zouden Je maintiendr8]
onrecht doen, wanneer wij het tof
schreven, dat dit de hoofdschotel
van zijn hervormingsactie is. W
zouden bovendien in strijd korrw
met hetgeen door Je maintiendr'
met evenzooveel woorden omtrei1

de strekking van zijn plan is £e

schreven. Wij zouden het verder V
onrechte de naïeve meening to?
dichten, dat het voor het bereik6

van dit doel een geheel propagand9

apparaat en een eigen krant en e|
afzonderlijke beweging noodig ad1:,
Je maintiendrai heeft zijn doel™
hooger gesteld en weet zoo goed *'!
ieder ander, dat het Nederlandse!'
volk op den duur geen genoeg
neemt met bureaucratie, sleur ^
onnoodige verlenging van het
tair gezag. Het behoeft dit volk,
deze zaken betreft, heusch niet
haast maken aan te sporen.
Neen, Je maintiendrai mikt (
wat wij van harte toejuichen, l
beseft, dat het om de beginsel?1;
ja, om de beginselen van de beo1'
selen gaat, immers om ons vol*
bestaan, dat niet staat of valt m
het al of niet goed functioneel'
van de keuring der vrijwilligers e

soortgelijke dingen. Maar juist
dat de inzet van de actie zoo
breeder is, kunnen wij de leu
„Wij hebben haast" niet on
schrijven. Het verhaal gaat, dat
professor in de medicijnen, toen j!
een operatie ging verrichten, 2J
studenten zou hebben toegevoe.l
Wij haasten ons niet, want wij b?J
ben geen tijd te verliezen. In öl«j
geest zouden wij Je maïntiend«|
willen voorhouden: Haast u n^
want wij .mogen geen oogenblik ^
onzen kostbaren tijd verliezen; j1/
leven van den patiënt staat op ''
spel.
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