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Was 1944 voor Nederland, speciaal voor het Zuiden van ons land, een
geer belangrijk jaar, het laat zich aanzien, dat 1945 belangrijker en merk-
waardiger zal zijn.
Wij, hier in het Zuiden, kregen in 1944 onze vrijheid; onze vrienden
boven de grote rivieren zal dat grote goed eerst in 1945 ten deel vallen.
Wij zijn in het Zuiden van ons land de anderen ver voor. Wij kunnen
weer vrijuit spreken en bijeenkomen. Wij hebben weer onze eigen pers en
radio. Wij behoeven geen schrik meer te hebben van de duivelse maat-
regelen welke de Duitse bezetting elke dag nam. Wij behoeven niet meer
bang te zijn voor concentratiekampen e.d
Wij hebben medelijden met dat deel van Nederland boven de grote
rivieren.
Zeker, ook hier is nog niet alles op orde en het ontbreekt ons nog aan
heel veel, maar wat betekenen die tekorten vergeleken met de herkregen
•''rijheid.
Is de vrijheid van een volk niet één van de allergrootste goederen die het
kan hebben!
Wij zijn vrij en dus gelukkig!
De vrijheid die wij thans genieten legt ons ook verplichtingen op.
Vrijheid moet gepaard gaan met gebondenheid, want is dat niet het geval,
dan ontaardt de vrijheid in bandeloosheid en van een behoorlijk geordend
maatschappelijk leven kan geen sprake meer zijn.
Gebonden vrijheid legt ons ook de verplichting op normale arbeid te ver-
richten, zeker nu in deze tijd. Ons vaderland is materieel zwaar getroffen
en alleen door flink te werken en zuinig te leven komen wij er weer
boven op.
Vervolgens willen wij meewerken aan de opbouw van 'een vernieuwde
maatschappij. In welke richting die vernieuwing moet gaan is voor ons
heel duidelijk daar wij in het verleden bij voortduring er op hebben gewe-
zen, dat b'! toepassing van de beginselen van Quadragesimo Anno de
inrichting der maatschappij zal voldoen aan de eisen door de natuur
gesteld. Is aan de natuurlijke eisen voldaan, dan is die maatschappij
bewoonbaar voor allen die een geordende maatschappij voorstaan en
bevorderen.
Hoe kunnen wij nu meewerken aan de tot standkoming van een gezond
maatschappelijk leven?
Een vernieuwde maatschappij in sociaal en economisch opzicht? (De
politieke inrichting ligt op ander werkterrein).

Daarvoor is op de eerste plaats nodig dat wij elk werkelijk gezag erken1

nen en dienovereenkomstig ook daarnaar handelen.
Dat is voor ons katholieken allereerst het gezag van de kerkelijke ovff
heid waaraan wij erkenning en gehoorzaamheid verschuldigd zijn.
Vervolgens het burgerlijk- en militair gezag van onze eigen regering et
dat van onze bondgenoten.
Verder moeten wij lust tot arbeid hebben en daadwerkelijk meehelpet
aan de opbouw van ons vaderland.
Maatschappelijke opbouw is niet het werk van de afzonderlijke personen
al valt niet te ontkennen dat bepaalde personen door hun invloed sterk
daarop inwerken, maar van de onderscheiden sociale groeperingen.
een gezond maatschappelijk leven in Nederland behoren de sociale orgo1

nisaties en dus ook de R K. Arbeidersbeweging.
Dat brengt voor alle katholieke arbeiders de verplichting mee de R.
Arbeidersbeweging zo sterk mogelijk te maken.
leder in zijn eigen organisatie!
Elke bond zo sterk mogelijk en daardoor een zo sterk mogelijk geheel,
want eerst dan kunnen de godsdienstig-zedelijke, culturele, sociaal'
economische, economische en hygiënische belangen behartigd wordefi
zoals dat behoort.
Naast eigen versterking willen wij de samenwerking met de niet-katho-
lieke organisaties der arbeiders, om daardoor met meer succes werkzaart
te kunnen zijn.
Ons organisatie-apparaat functioneert weer.
De plaatselijke afdelingen van de R. K. Werkliedenvereniging en vak'
bonden: de Bossche Diocesane Werkliedenbond en de Vakbonden. In he>
bevrijde Nederlandse gebied functioneert ook het R. K. Werklieden"
verbond, terwijl de Raad van Vakcentrales is gesticht als orgaan vfl"
samenwerking voor het N. V. V., het R. K. Werkliedenverbond en W
Christelijk Nationaal Vakverbond.
Reeds meermalen hebben wij gezegd dat de huidige toestand in onl*
Katholieke Arbeidersbeweging een tijdelijk karakter heeft en dat eers'
na de bevrijding van het gehele land onder oog zal worden gezien welk*
veranderingen dan definitief moeten worden aangebracht.
Laten wij hopen dat 1945 dat probleem aan de orde zal stellen en
ons aller medewerking ook zal worden opgelost.
19451!!
Moge het komende jaar voor u allen een jaar zijn van steeds toenemendt
materiële verbetering, van geestelijke en morele versterking en van
ononderbroken sociale activiteit.
Ook uw gezinsleden wensen wij alle goeds toe!
Moge Gods onmisbare zegen op uw en op ons werk rusten.

Namens de Katholieke Arbeidersbeweging in bevrijd Nederlands

F. J. J. HOOGERS-

1944-1945 * VAN OUD IN NIEUW
Ons klein en dapper Vaderland maakte
het afgelopen jaar een crisis door waarin
het nieuwe jaar van Vrijheid en Vrede

f sboren werd.
r is gestreden — gebeden en geleden.

De Strijd van onze soldaten — van onze
geallieerde soldaten — van de dapperen
van het ondergrondse front — de taaie
sabotage van den arbeider heeft voor ons
land de vrijheid heroverd.
Het gebed van duizende bidzielen in
onze kloosters — het gebedsoffer van
onze altaren — het psalmgebed en de
gebeden der kinderen — waren een nóg
voornamere vorm van actie voor vrede
en vrijheid.
Het lijden zonder gerucht — de stille
ileemoed van het dulden — het klacht*
loz« lijden ki onze ziekenhuizen — de
benauwende zorg van duizende moeders
— dit was het allerhoogste wat voor de
overwinning werd gedaan.
Deze Strijders — meer nog deze bidzie»
lett — nog meer deze offergeest, dat is
de totale weerkracht van het Neder»
landse volk, dat nu dankbaar voor de
vrijheid ondanks alle nood en kommer
op oudejaarsavond het Te Deum zingt en
in onwrikbaar Godsvertrouwen het
nieuwe jaar tegemoet gaat.
Tn dit drievoudig élan van actie — ge*
bod — lijden — stonden onze kleine
mensen vooraan, vooral in het god»
vruchtig gedragen leed.
Het leed en de zorg waren geen ortbe»
kenden van ons, arbeiders, de honger is
meermalen onze disgenoot geweest —
en de schaduw van verdriet veelvuldig
op de wand der arbeiderswoning.
Ia de herinnering van deze generatie lig*
gen n&g de arbeidersbuurten, die persé
achterbuurten waren, waar in kazerne»
woningen honderde mensen opeengepakt
waren — waar verwaarloosde kinderen
in drabbige steegjes speelden en arbei»
dere met teringgezichten hun afgestomp»
to zenuwen verdronken in een borrel
voor de toonbawk van het donkere
kroegje.
Leed van zwoegen en zweten, van
'• morgens vroeg tot 's avonds ktat —

nachtarbeid — vrouwen en kinderarbeid
—beloond met een handvol centen, pre*
cies genoeg voor het naakt bestaan —
arbeidsonzekerheid en afhankelijkheid
van publieke liefdadigheid.
Dit opgekropte leed deed de vuisten
ballen tot verzet.
Leed dat mensenharten tot elkaar bracht
om in nooddruft^verbondenheid op de
zolders of in schuurtjes de bonden op te
richten — ondergrondse arbeid met het
risico van uitsluiting en broodroof.
Dit Lijden was ook in de natuurlijke
orde oerkracht van nieuw leven, ook
hier was het bloed der martelaren het
zaad der overwinning.
In de pijn der verdrukking kwam het
geboorteuur van een menswaardig be»
staan.
Gelukkig die geleden heeft, wee den*
gene die heeft doen lijden, als nu ons
volk rijp is voor nieuwe sociale beginse»
len: dan wijzen wij met fierheid op de
strijd van de arbeidersbeweging.
ARBEIDERS VERGEET UW EIGEN
GESCHIEDENIS NIET.
Op oudejaarsavond kijkt men gewoon»
lijk eens om en het ligt zo voor de
hand, om in deze tijd nu er zovelen zijn
die uw bonden maar het liefst willen
uitschakelen — dat wfj nu eens verder
dan het afgelopen jaar achteruitzien.
Want er is in het lijden van onze tijd
zoveel wat herinneringen oproept aan de
tijd toen .arbeider en pauper haast het»
zelfde was.
ARBEIDER HERINNER JE:
de sloppen en de stfeg«s^
de zestien*urige werkdag;
de hongerlonen en de honger;
de vrouwen en kinderen in slavendieast;
de huisjesmelkers;
de gedwongen winkelnering;
de T.B.C, in de krotwoning.
ARBEIDER VERTEL AAN JOUW
KINDEREN:
hoe bitter en wraag de -werkelijkheid was
en dat dit allemaal is verbeterd,
DOOR JOUW STRIJD — JOUW
OFFFR — DOOR JOUW ORGANI-
SATIE.

De klassenstrijd was nooit jouw ideaal,
maar ook heeft men jou al de verworven*
heden der nieuw maatschappij nooit als
een rijpe vrucht in de schoot geworpen
— als loyaal antwoord op een dringend
verzoek.
Je hebt daarvoor gestreden.
Herinner je dit alles en zeg me dan:
durf je in deze tijd het nieuwe jaar er
daarmee een nieuwe periode ingaan met
prijs te geven jouw bond, die jouw macht
tot de evenknie maakte van het kapitaal.
Wij weten dat arbeid en kapitaal samen
moeten en zullen werken — dat is een
beginsel waarvoor WIJ, — JUIST WIJ
— niettklassesMjders, gestreden hebben
en zouden WIJ, JUIST WIJ, onze be»
weging nu in een algemene arbeidersbes
weging moeten omzetten.
Wij weten dat onze invloed de geesten
mede heeft rijp gemaakt voor de ge»
daohte van corporatie.
Moeten wij nu bij de voltooiing van
deze arbeid de vlag strijken en de ge»
weren breken?
Wij vochten 25 jaar geleden voor de
vrijheid.
Wij vochten in deze oorlog voor de
vrijheid.
Het KAPITALISME en het NATIO»
NAALsSOCIALISME verloren de slag.
Onze organisatie is meer dan een sym»
bool van de vrijheid, onze organisatie te
een waarborg voor deze vrijheid.
Deze VRIJHEID is voorwaarde voor de
VREDE.
De vrede ook in het bedrijfsleven.
De vrede ook in de vakbeweging onder»
ling.
Dat hopen wij in 1945 als vrucht TOOÏ
de verworven vrijheid in 1944.
Vertel ook aan jouw kinderen:
dat het grote volk dat gelijkgeschakeld
was, de oorlog verloor
en dat het kleine volk met alleriei gioe*
peringen de oorlog won.
Vertel ook op deze oudejaarsavond
dat de Verwalt&r die te 1940 aan het R,
K. Verbond werd toegevoegd als potte»
kijker, om de arbeiders hier tot de aa»
tionaaksocialistiscbo ideeën te brengen,

na enige tyd tot onze ideeën i* ti?
komen.
dat hij o.a. moest constateren dat <|J
T.B.C.*bestrijding in Duitsland lang ni**
die resultaten had als in ons land rn«*
zijn 256 verschillende verenigingen f*
bestrijding der T.B.C.
dat hij van de éne „Erstaunung" in d*
andere viel toen hij ons Berg en Bosc*
zag, dat wij met stuivertjes en bloernP*
jesdagen hebben opgebouwd. .
dat zijn verbazing grenzeloos was
het zien van onze schitterende woning
bouw.
Vertel als je nog een half uurtje ov«*
hebt voor twaalf uur:
dat dit kleine volk — verscheiden *
beginsel — toch te samen een welvaa^
en een cultuur kon opbouwen, o**
waarlijk tot de grootste der wereld W
horen.
dit volk bevaart alle zeeën van <•*
wereld met een der grootste handel*'
vloten der wereld.
dit volk heeft een onovertroffen spoo**
weg» en mijnbouwwezen. ^
dit volk bewoont een land dat verdrio**
als het een ogenblik niet waakza»*1

blijft en niet zou pompen. M
dit volk heeft het best georganiseerd*
koloniaal gebied ter wereld.
dit volk heeft de meeste missionarisse*'
dit volk is beroemd om zijn vrijheid^
liefde en zijn trouw aan zijn beginsel^*
dit volk met een grote reputatie op 1>£
gebied van wetenschap, kunst en
niek.
dit volk houdt niet van eeapansmaiu^
winterhulp, cultuurkamer .arbeidsffO^
en landstand.
dit volk, dat groot is in alles,
een klein volk groot kan zijn,
dit volk is één volk in verscheidenheid- ^
En als de Hok dan twaalf slaat, n1^
dan met jeaw kinderen een kruis <rp 9

drempel van het nieuwe jaar.
Dit teken zij het einde van de J
ring en het begin v«n jouw verwaci
God geve joo «en Zsfig NfeowJAsr.



Het vraagstuk eener eigen politieke groepeering
van de Nederlandsche Katholieken.

Onder dezen titel zal binnenkort ver»
'chijnen, of is misschien inmiddels reeds
Verschenen, een brochure van Mag. J.
"• Kors O.P. De vraag, welke de schrj}»
Ver daarin beantwoordt, luidt: Zijn de
huidige omstandigheden in ons vaderland
*°o, dat het voor de Katholieke staats*
burgers noodzakelijk of althaas wen»
^helijk is, zich op politiek terrein af«
zonderlijk als Katholieken te groe»
Peeren?
Daar dit een politieke kwestie is, is er
Keen aanleiding, aan het geschrift van
Pater Kors in dit orgaan bijzondere aan»
<fecht te besteden, want Herstel fa het
tijdschrift van d* R- K. Arbeidersbe'wo»
S'ng en deze ie een sociale organisatie
•» geen politieke. Toch bestaat er aHe
'«den er de belangstelling onzer arbei»
*>ers voor te vragen, niet alleen omdat
*'J ook staatsburgers zijn en uit dien
Jtoofde bij deze zaak betrokken zijn. Er
* nog een andere reden. De glasheldere
{JJteenzettingen van den schrijver, — van
«pm zijn wij niet aoder» gewend, — z$a
{"Hermate geschikt om ook op sociaal ge»
"'cd, waar overeenkomstige kwesties aan
<fe orde zfin, net juiste standpunt in t*
emen. Wfl denken Hjr. aan het zgn.

.
Jet is een ernstig euvel van onzen tfld,
«jat de problemen niet goed gesteld won»
den en dat, als gevolg daarvan en van
Jtebrek aan logische argumentatie, aller*
'«i valsche opvattingen gangbaar zon,
*eer in het bijzonder wat eenheid en sa»
Menwerking van Katholieken met «a»
"ersdenkenden betreft. Als staaltje van
^n betoog, waarin enkel te rade gegaan
*ordt bij wat is en wat waar is en sym»
Pathie noch gevoel een woordje mee»
'Preken dus als staaltje van gezond
"•edeneeren kan pater Kors' brochure een
^ilzame werking hebben ook voor roe*
Wgeen van onze arbeiders, die niet meer
*eet, waaraan hij zich te houden heeft.
^e brochure geeft houvast en dat is,
>0oral in dezen tijd van Babylonische
*ï>raak» en begripsverwarring, een buiten*
Hemeen groote verdienste.
Pe gedachtengang van Prof. Kor» komt
'o het kort hierop neer. Het gaat op
Maatschappelijk gebied om de groote

kken van het leven, zooals ver»
individu«gemeenschap, persoon»

eidswaarde, menschelijke vrijheid
et een daaraan beantwoordende rede»

•JJke gebondenheid, zedelijkheid in het
huwelijksleven en openbare levenshou»
pn.g. geboortebeperking en rasverbe»
'«ring, gezin, economie en natuurlijke
Moraal, recht en zedelijkheid, gezonde of
"ecadente cultuur, het Christendom als
8*ondslag voor een gezond volksleven,
?*aat en godsdienst. Dit maatschappelijke
^yen kan niet gezond gemaakt worden,
*'s daaraan niet een hechte principieele
pondslag gegeven wordt, wat alleen door
J°epassing van de katholieke beginselen
"eteikt kan worden. Gelijk uit de ge»
'chiedenis bewijst, dat Europa weer te»
geviel in barbaarschheid en losbandig»
jleid, toen een breuk ontstond tusschen
£erk en beschaving. De onfeilbare Open»

aring behoedt het feilbaar menschelijk
*erstand. blootgesteld als het is aan ver»
•rochelende invloeden, voor dwaling en
""ijst het den weg naar juistere begrip»
c?n. Vandaar het heilzame werk der

, welke de bewaarster der Openba*
is, voor de beschaving. Buiten de

zoekt men tevergeefs naar vast»
; bij andersdenkenden, ook al vindt
daar verschillende punten, waar»

e wfi kunnen instemmen, is een wan»
*elfoare basis1; een enkele gebeurtenis is
T**k voldoende, om hen van meening te
^>en veranderen.
y«*volgens wjjst de schrijver erop, dat
S® vraag, of de Katholieken zich als Ka»
•^olieken al of niet in e«n eigen politieke
irSanisatie moeten organiseeren, geen
*erkelijke vraag is. Zulk een organisatie,
?'fs als zou de Kerk haar dwingend aan
, geloovigen opleggen, wordt daardoor

«*en kerkelijke instelling. Kerkelijk toch
f|l zeggen, wat van de Kerk als zicht»
par instituut onmiddellijk uitgaat of
«arvan een onderdeel vormt en dat is

een politieke groepeering van Katho»
en als bedoeld evenmin het geval als

'J*, bij een R. K. gezin, waarvan nie»
*nd zal beweren, dat het een ke-rkelijke

^telling is. Zulk een gezin en zulk een
""Heke groepeering danken hun ont»

'aan jiiet aan de Kerk als zoodanig, doeh
^8r> Katholieken als uitvloeisel en eisch
, *fl hun Katholieke levensbeschoawiTjg
j* ««paalde omstandigheden.
^* derde punt stelt Prof. Kors voorop,
*t ingevolge het verwaarloozen van c;e

, „hè* eenheid&strevea,

voor velen thans warm loopen, veel meer
door de eerste eenheidsopvatting (nJL de
natie als eenheid van individuen met een
gelijke taal, godsdienst, van eenzelfde
ras enz.) dan door de tweede eenheids»
opvatting (nl. het gemeenschappelijk doel
van een nationale eenheid) geleid wordt
en daarom van bepaalde gelijkschake»
lingstendenzen niet afkeeri? is". Laat ons
toch zorgen, van vreemde smetten vrij
te blijven — waarschuwt de auteur.
Volkseenheid in den eigenlijken zin van
samenwerking tot het algemeen welzijn,
beteekent, zonder gelijkschakeling, dat
ieder dtt doet op zijn wijze, wij, Katho»
Heken, op de onze, voortvloeiende uit
onze levensbeschouwing.
Vooral in verband met de tegenwoordig
vaak gehoorde bewering: Waarom zou»
den de Katholieken m Nederland zioh
politiek im een eigen organisatie moeten
groepeeren, terwijl dat elders, bijv. in
Engeland, niet het geval is?, is hetgeen
Prof. KOTS onder punt 4 naar voren
brengt, zeer leerzaam. Zulk een groepee»
ring is een middel ter vervulling van den
pHeht, welken de Katholineken hebben
om hét zuurdeesem der wereld te zijn;
het te, als middel, uiteraard niet noodza»
kelijk of zelfs gewenscht. Maar dit mid»
del kan door de omstandigheden nood»
zakelijk of gewenscht worden; de om»
standigheden. welke niet overal dezelfde
zijn kunnen het middel van een eigen
politieke organisatie eischen. In dat geval
verpfieht ons beginsel tot toepassing van
dit middel.
In het Hc-ht van deze vier vooropgestelde
punten beantwoordt de schrijver dan de
kwestie van een eigen politieke groepee»
ring der Nederlandsche Katholieken. Uit
algemeen oogpunt: In breede kringen
leeft nog steeds de idee. dat Nederland
een „Protestantsch* natie" is en treft
men een diep gewortelde en traditioneele
afkeer van Rome aan, vaak onbewust en
zonder eenige vijandige bedoeling. Ve*»
volgens is de Nederlandsche politiek, ge»
lukkig (want het wijst erop, dat ons staats
kundig leven op een peil stond, dat boven
belangenpolitiek uitgaat), steeds beginsel»
politiek geweest. Als het dus om begin»
selen gaat, nu meer dan ooit moeten de
Katholieken zich dan niet als Katholieken
laten gelden en wel in groepsverband,
waarvan grooter kracht uitgaat dan een

eenling kan opbrengen? Ligt in het
menlijk optreden ook niet een psysholo»
gische kracht? Een eigen politieke groe»
peering van Katholieken is een openbare
getuigenis van onze levensbeschouwing
in het publieke leven en als zoodanig
niet te verwaarloozen.
Het vraagstuk wordt dan uit een meer
bijzonder oogpunt bezien: Indien een
eigen zelfstandige politieke groepeering
zou achterwege blijven, waarheen zullen
dan de velen, die in het verleden in de
R. K. Staatspartij (waarvan de fouten
grif worden erkend!) een toevlucht had»
den, zich wenden? Staan zrj dan niet
veel machteloozer voor de verleiding van
Socialisme en Liberalisme? De standsor»
ganisatie kan tegen dit afglijden niet vol»
doende waken. Niet alle Katholieken zijn
Hd van hun respectievelijke standsorga»
nisaties en de opvoedende kracht v*n
deze standorganisaties is lang niet. wat
zij zijn moest. Zoo was de R. K. Staats»
partij een gewenschte en zelfs noodzake»
lijke aanvulling, wilden velen op politiek
terrein niet op een dwaalspoor komen.
Wij hebben ook verantwoordelijkheid
voor onze zwakke broeders. En tenslotte
dient men zich bij de in discussie zijnde
kwestie ook af te vragen, wat de andere
Nederlandsche groepeeringen zullen
doen. Moeten wij. Katholieken die den
plicht hebben onze in alle opzichten eenig
juiste levensbeschouwing uit te dragen,
verstoppertje gaan sr>elen en on/e vanen
opbergen?
De brochure van Mag. Kors, die geens»
zins de bedoeling heeft het verleden terug
te roepen, zooals het was en die cntiek
oefent op de vaak al te bekrompen belan»
genpolitiek, welke gevoerd werd, is tege»
iijkertijd onmodern en modern. Met
beide betitelingen bedoelen wij waar»
deering.
Onmodern is het betoog, omdat, gelijk
wij reeds zeiden, geen oogenblik de
grondslag van de werkelijkheid wordt
verlaten en niet het gevoel, maar het
verstand als leidsman wordt gevolgd.
Dat is tegen den modernen tijdgeest.
Verder is de brochure onmodern, in
zooverre waardeering en critiek rekening
houden met alle omstandigheden en niet
op grond van een op zichzelf staand
feit gevolgtrekkingen worden gemaakt
Dat men het goede uit het verleden

STEPHANUS
In December 1936 schreef Paus Pius XI
m een brief aan kardinaal Verdier van
Parijs o.m. het volgende: „Mijn zoon, de
crisis, welke wjj beleven, is éénig in de
geschiedenis. Deze wereld moet uit een
smeltkroes, waarin op het oogenblik zoo*
vele tegengestelde krachten borrelen, te
voorschijn spatten. Laten wij, voor ons,
God alle dagen danken, dat Hij ons in
dit tijdsgewricht doet leven. Vooreerst
moeten wij er trotsch op zijn de getui»
gen, meer dan dat, de spelers te zijn in
tut treurspel, dat de wereld omverwerpt
Alle menschen van goeden wil hebben
den gebiedende plicht eraan te denken,
da,t zij een zending te vervullen hebben,
n.l. dien van alles voor elkander te zrjo
en het onmogelijke te doen, ieder binnen
de grenzea van ztfn werkzaamheid, om
het lot der menschheid te verbeteren.
Het zal, als het zijn missie verstaat, de
eer van dit geslacht zijn, in vroomheid
de wereld te hetiben geholpen bij deze
lostverbetering. Ik b«n er zeker van, dat
het na de wederwaardigheden, welke ik,
helaas, wet kan voorzien, daaruit schoo»
ner en beter aangepast aan de behoeften
van den tegCDwoordigen tijd, te voor»
scfeïja i«l trede». H'et staat niemand,
wfen dan ook, vrij, middelmatig te zijn."
Desa woovdea van den Paua, warea z«

19 eeuwen eerder gesproken, ze zouden
voor die tijd ook hun bijzondere waarde
gehad hebben, zoals ze over eeuwen nog
niets aan actualiteit zullen hebben inge»
boet. Méér dan middelmatige mensen,
daaraan heeft de mensheid steeds be*
h oef te en steeds behoefte gehad.
Zeer bijzonder wel in de eerste eeuw na
Christus' geboorte, toen de Kerk, zo
juist gesticht, vóór alles beginselvaste
mannen van node had, mannen, bezield
met een ideaal en bereid dat uit te
dragen over de wereld en te versprei»
den en tot gemeengoed te maken onder
alle volkeren, desnoods ten koste van
hun eigen leven. Mannen, niet alleen van
het woord, maar mannen vooral van de
daad.
Zulk een uitzonderlijk figuur was Stepha»
nus, die stierf in de verdediging van
zijn ideaal, die.zijn leven gaf in een con»
sequente toepassing van Christus' leer.
Van Stephanus staat geschreven, dat hij
was: „Een man vol geloof en van den
Heiligen Geest." Hij was een der zeven,
die door het volk gekozen en door de
Apostelen aangesteld werden om een van
Christus' voornaamste geboden in prak»
tijk te brengen, dat der naastenliefde.
Stephanus verrichtte grote wonderen
onder het volk en men begon van zekere
zijde tegen hem te ageren, maar Heek
tenslotte niet bestand tegen d« wijsheid

tracht te behoeden en wat oagezond en
verkeerd was, te verbeteren, is een on»
modern geluid, want in het algemeen is
men even extremistisch in zijn lofprijzing
als in zijn veroordeeling. Maar bovenal
is het geschrift onmodern, omdat het
stelling kiest tegen het bij uitstek mo»
derne éénheidsstreven, wat overigens
allerminst samenwerking uitsluit, inte*
gendeel.
Al deze „ouderwetsche" trekken zfti
voor ons echter evenzooveel goed
eigenschappen van deze brochure, waai
van wij de lezing en bestudeering aa'
onze arbeiders met alle klem aanbevelei:
Dit temeer, omdat zij ook zoo moder:;
is. Want keert Prof. Kors zich tegen de
hedendaagsche eenhektspropaganda, h';
houdt daarnaast een overtuigd en over»
tuigend pleidooi juist voor éénheid, nJ.
niet voor de vervlakkende éénheid, ma«
de éénheid in verscheidenheid. Waar»
schuwt hij eenerzijds voor den ophef
welke van nationale éénheid gemaaii
wordt, omdat zij gelijkschakelt, ander»
zijds toont hij aan, dat er een na*iona!
éénheid bereikba-ar ia van hooger orde.,
waarvoor niet de prijs van zelfstandig-
heid der afzonderlijke groepen betaald
behoeft te worden. Men wil een zoo
sterk mogelijk Nederland. Prof. Kors
wijst den weg naar dat doel, dat in
katholieke kringen niet minder levendig
is als daarbuiten. Men wil geen terug»
keer naar de politiek van belangen en
belangetjes, Prof. Kors valt deze critici
by (zij het ook, dat hij de feiten nuchter
tegenover elkander afweegt en zich niet
aan overdrijving schuldig maakt), maar
hij doet meer: Hij wijst erop, dat men
dan ook het beginsel voorop moet stel*
len, want het beginsel waarborgt een
begmselpolitiek en vormt een dam tegen
eenzijdige belangenpolitiek. Men wil
tegenwoordig.... De nauwlettende lezer
zal een reeks van uitspraken ontmoeten,
welke getuigen van den modernen geest,
welke in dit geschrift leeft. Ongetwijfeld
zal hfj, met ons, tot het besluit komen,
dat het doel, waar velen met hun één*
heidsstreven heen willen en waarvoor
zij een eigen politieke groepeering der
katholieken een beletsel achten, slechts
bereikbaar is langs den weg, welken
Mag. Kors in deze verdediging van zulk
een eigen groepeering uitgestippeld
heeft!
Menige arbeider, wien het is gaan duize*
len in den huidigen draaimolen, zal Pater
Kors dankbaar zijn voor zijn eenvoudig,
maar daarom Indrukwekkend betoog.

en den geest, waarmee hij sprak. D«»
werden er vake getuigen gezocht en het
volk en de oudsten met de schriftgel e ers
den tegen hem opgehitst.
Stephanus werd overweldigd en voor de
Hoge Raad gesleept, beschuldigd van
tegen de heilige plaats en tegen de Wet

f ssproken te hebben.
ijn zelfverdediging is magistraal, maar

als hij van beschuldigde aanklager wordt,
die de Rechters ervan beticht, verraders
en moordenaars te zijn en de Wet niet
te onderhouden, worden dezen woedend.
Zij ontnemen hem het woord, werpen
hem buiten de stad en stenigen hem. De
getuigen leggen hun mantels neer voor
de voeten van een jongen man, Saulus
geheten, die met die moord instem-de.
Deze jonge man werd later één der
grootste onder de Apostelen: Paulus.
Zelfs terwijl men hem stenigde, bad
Stephanus nog voor zijn beulen en r»p
met luider stem: „Heer, reken hun deze
zonde niet toe."
De woorden van Pius XI, boven aange»
haald, hebben ook nu nog, juist nu, een
heel bijzondere waarde. We staan imt
mer,s aan de vooravond van iets groots,
dat we gezamenlijk en met vereende
kracht tot stand gaan brengen: de op»
bouw van onze nieuwe maatschappij.
Willen wij daadwerkelijk aan die op*
bouw medewerken, dan moeten wij
trachten méér dan middelmatig te zijn,
dan moeten wij proberen uit te komen
en ons te verheffen boven het gewone
alledaagse niveau, maar dan moeten wfj
ook bereid zijn daarvoor offers te bren'
gen, indien dit van ons gevergd wordt.
Bijzondere tijden vragen bijzondere man»
nen!
Ieder van ons heeft de plicht er althans
naar te streven „een bijzondere man" te
worden.
Stephanus, de Patroon van onze goede
oude stad, de Patroon tevens van de afd.
Nür-ei'cn van het R. K. Werkliedenver»
bord, moge ons bij ons trachten zijn

7i verlenen, zijn voorbeeld moge OM
op deze moeilijke weg een lichtend spoor
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K.AJ.
Oudjaarsavond
en Nieuwjaarsgedacliten
Op dezen oudejaarsavond 1944 zullen er
wel weinig mensen zijn, die niet even
een pauze willen in het stormende, jach»
tende leven, om 'n ogenblik te denken
aan dat veel bewogen jaar dat wordt
opgesloten.
Is er voor elke mens, bij elke oude»
jaarsavoiid wel een gelegenheid om met
z'n gedachte te gaan boren in het voor»
bije jaar, de afsluiting van 1944 geeft
hiertoe wel bijzonder aanleiding.
Voor velen z«al het zijn een blijde gedach*
te, te kunnen denken aan het eind dat
een einde heeft genomen.
Ons volk in de bevrijde gebieden zal
met vreugde en dankbaarheid dit oude
jaar gedenken, waarin na het lijden het
verblijden ons deel is geworden.
BJJ hen die nog niet het geluk van de
bevrijding mogen delen, zal daarentegen
de oudjaarsavond een droeve stemming
teweegbrengen, daar de lang gehoopte en
vurig begeerde verlossing hun nog niet
ten deel viel.
Onze gedachte gaan bij het einde van dit
vreselijk oorlogsjaar vooral uit naar hen,
die reeds zolang gedrukt gaan onder de
scheiding van hunne dierbaren.
En wij denken hier vooral aan onze
vroBwea en moeders, en kinderen, wier
mannen, zonen of vaders reeds zolang
verblijven 'ui het vijandige land, om daar
gedwongen diensten te verrichten voor
onze vijanden.
Ja, wij mogen ons verheugen, wy die ia
de bevrijding mogea delen, wjj mogen
ons verheugen dat 1944 ons verloste van
druk en siavenjacht.
Het ia niet onbehoorlijk dit als een
blijde gedachte op oudejaarsavond in
herinnering te roepen, doch l*tea wij
hierbij niet al te luidruchtig zijn.
Naast u woont misschien een vrouw
die baar man, of een moeder die haar
zoon ver weg weet, zo lang reeds van
hier. en reeds zo lang zonder bericht.
Jonge vrienden, K,A.J.'ers, het behoeft
heus uwe oudejaarsavondvreugde niet te
vergallen, als ge 'n ogenblik wilt mede»
leven met deze mensen,
't Had ook ons deel kunnen zijn, 't had
ook uw moeder kunnen zijn, die al of
niet in het bevrijde gebied, op oude*
jaarsavond een traan wegpinkte otn jou
die ginds ver weg, wie weet , 't
moederhart denkt 't eerst «an man en
kind.
En zo zie ik in m'n geest, 'n moeder of
'n vrouw, die op oudejaarsavond hare

kinderen heeft naar bed gebracht, en na
in de stilte en de eenzaamheid, haar
oudejaarsavondged«chte richt naar haar
man, naar haar grote jongen, van wie
zij 6 of 8 maanden geleden den laatsten
brief ontving.
Hoevele portretten zullen door deze
moeders worden voor de dag gehaald
op deze oudejaarsavond, hoevele brie*
ven zullen worden herlezen, hoevele
tranen zullen worden gestort?
Er blijft een stoel leeg in de kamec, die

dachten te brengen, maar past het ons
niet, om, die het onverdiende geluk ge»
nieten op dit ogenblik niet tot de afwe*
zigen te behoren, past het ons niet op
dit plechtig ogenblik van de wisseling
der jaren, tenminste onze jonge mannen
en daarbij zeker hunne moeders te ge*
denken.
Gij bent er toch wel met ons van over»
tuigd, dat de steeds meer ingehongerde,
vermaterialiseerde wens van „gelukkig
nieuwjaar", voor deze vrouwen en moe»

bestemd was voor hem waarnaar reeds
zolang met bange hoop is uitgezien.
Is er wel een teerder plekje te vinden in
Gods schone schepping, dan het moeder»
hart?
Zou er, bij al de ellende die door deze
verschrikkelijke oorlog over het mens»
dom kwam, wel iets of iemand zwaar»
der geleden hetbben, dan de harten van
duizenden, neen, van millioenen vrou»
wen en moeders, die geslagen werden
door de ware scheiding van mannen en
kinderen.
Mannen en jongens aan de fronten, ia
concentratiekampen, ondergedoken, we>jj«
gevoerd naar een vijandig land, om sla»
vendiensten te verrichten of als krijgs»
gevangenen.
Jong vrienden, het is niet om U op
deze oudejaarsavond tot sombere ge»

ders een steek is in het hart.
Daarom, «an al deze bekende en onbe»
kende heldinnen, die meer te lijden kre»
gen voor het Vaderland dan vele hoog»
geroemde helden, aan al deze vrouwen
en moeders zeggen wij, moge Onze Lieve
Heer ze geven een Zalig, een Vredig,
een gezegend nieuwjaar.
Op deze avond, en vooral op nieuw»
jaarsmorgen onder de H, Mis, bidden wij
voor onze afwezige broeders, waar zij
zich ook mogen bevinden, maar ook
voor de vaders en moeders van hen, die
hun mannen en kinderen veraf weten in
vele grote gevaren naar ziel en lichaam.
En op deze nieuwjaarsdag 1ÏH5 maken
wij, naast vele anderen, ook dit voorne»
men, dat wij onze kameraden in de
vreemden, maar ook htm ouders niet
willen vergeten.

Er zijn. zovele mogelijkheden door
jaar om ons medeleven te doen
en onze plicht aan deze mensen te
doen.
Een eenvoudig bezoek en een vriendem*
wel gemeend woord kan wonderen v*fl
troost brengen.
Laten wy op gedenkwaardige dagen
verjaardagen, feestdagen, oud* en
jaarsdag, deze vrouwen of ouders ni*1

met hun gedachte •alleen.
Zijn er geen kleine, huiselijke karweit}^
op te knappen, die een vrouw of moeder
niet liggen en waar zij ds afwezigheid
van haar man of grote jongen zo deerlij*
voelt.
Er is altijd medeleven en medevoeien
tonen, en geen hart is hiervoor n*
ontvanklijker dan het moederhart.
Boven alles, wij kunnen altijd bid
voor deze vrouwen en voor hun dierbsw
afwezige.
Jonge vrienden K.AJ.»ecs, er is voor *B
ook nog het terrein van u-v werk in d* IS
K.A.J.
Weet het wel, dat de moeders van ora>tt
J.W.'ers die in Duitsland zijn of elde*l
in de vreemden, er een troost in vinde"
als de beweging waar haar jongen *>
actief voor was, als die beweging
bloei en wasdom komt.
Dan weet zij, dat haar jongen een .-.
die kerels was met karakter, met moe"
en durf, met kracht in de moeilijkhedeB'
en als zijn kameraden hier groot *"
moeilijk werk tot bloei kunnen brengeB.
dan zal ook haar jongen in de gevare"
en moeilijkheden waarin hij verkeert
sterk staan en zij zal haar jongen terug'
zien zoals zij hem thans op deze oud*
jaarsavond in haar gedachte terugroep1-
Dit is een ernstige gedachte op de*'
vooravond van het nieuwe jaar 1945. ee"
ged-achte waarin wij vooral uw aandacb'
en uw eerbied wilden vragen voor ve«'
leed, maar ook voor veel zielengrootheW
waarvan jammer aenoee zich v>»in iö b*'
wust zijn.
Geve onzen Koning Christus, aat in b*'
nieuwe jaar, de vurig verwachte en *''
gebeden vrede ons deel mogen worde"1

en daarmee ook de harten van vele vro"'
wen en moeders, in een blij weerzie"
de vrede mogen vinden.
Dat zal ons volk, onze gezinnen en
vaderland, maar daarmee ook onze
bare K.A.J. ten goede komen.
Aan u allen onze vrienden, ook aan
in de vreemden, een oprecht en h:
lijk Zalig Nieuwjaar, niet het minst aalj
onze vrienden in het nog bezet
van ons vaderland.
Wij bidden dat God ons door Zijn Se'
nade, in dit Zalig Nieuwjaar ook
vrede zal willen besluiten.

<*

de wens van Thomasvaer en Pieternel.

Pieternel: Zeg Thomasvaer zou jij bij al die ernstige gezichten
wel een grapje tot de mensen durven richten
Thornasvaer: Och het heengaan van dit jaar is heus geen droeve aangelegenheid
De- mensheid rs dit rampjaar liever kwijt dim rijk
Pieternel: En met het komen van het nieuwe jaar
is alle reden tot optimisme Thomasvaer
Thomasvaer: Een woord van stille hulde moeten wij eerst dan spreken
een woord dat van ontroering haast in de keel blijft steken
Pieiternel: Oprechte hulde aan de trouwe zonen van ons dierbaar tand
gesneuveld of vermoord door laffe en wrede moffenhand
Thomasvaer: W'at was hier fel het ondergronds verzet
wat werd gesaboteerd haast iedere moffenwet
Pieternel: De fabrikant en arbeider die samen saboteerden
de kleinste puk van de H.B.S. die zijn duitse les niet teerde
Thomasvaer: De rooie haan die op het bevolkingsregister vlamde
de onverschrokken knaap die een gwangenis openrermde
Pieternel: En in dees grootse strijd stond onverzettelijk pal
hef Nederlands episcopaat onwrikbaar bovenal

Thomasvaer: Onze vrome wensen gaan ook uit naar de Vrouw
die ons een voorbeeld was van Nederlandsche trouw
Pieternel: Die sterk en doelbewust het stuur hield van dg staat
en met onwankelbaar geloof temidden van de branding staat
T'honvasvaer: Wij zingen vurig Domine salvum fac in onze kerken
Gods zegen moge haar dit nieuwe jaar versterken
Pieternel: De strijd in ons land is razend fel geweest
de laatste stuip van het liederlijk moffen beest
Thomasvaer: De brand gestoken in het moeizaam opgebouwde winkelpand
van de sobere altijd nijvere Nederlandse Middenstand
Pieternel: Verwoest de torenspits van tientallen van kerken
vernietigd allerwege de aller schoonste werken
Thomasvaer: Dit boerenland verkracht gelouterd en geschonden
bloedt nog uit nooit te helen wonden
Pieternel: Maar erger haast dan deze rampen
hebben wij met innerlijke strijd te kampen
Thomasvaer: Ja onder de leuze te streven naar de eenheid
heeft men ons volk m&t nog een partijtje meer verblijd
Pieternel: Het is zo jammer dat dees eerlijke idealisten
nu in de kaart gaan spelen der gehaaide communisten
Thomasvaer: Ik twijfel ook niet aan het ideaal o nee
der redactie van je maintiendrai
Pieternel: Maar al hebben we geen haast we hebben ook geen lijd
voor het dartel experiment ener late puberteit
Thomasvaer: Die eenheids gedachte van de nazit georven
heeft ons leven al vier jaar lang bedorven
Pieternel: Met dit nationaal socialistische idee
staat Je Maintiendrai au profond négligé
Thomasvaer: De ondergrondse actie had enorme waarde
maar waarom komt ze nog niet boven aarde
Pieternel: De echte helden niet te na gesproken
geloof ik niet meer aan griezelige spoken
Tliomasvaer: die nog over onze landen blijven zwerven
omdat ze het zo jammer vinden illegaal te sterven
Pieternel: Toch merk ik op bij al wat wij hier ondeugend zeiden
dat wij deze werkers toch graag mogen lijden
Thormsvaer: En ik spreek de wens uit in het belang van ons land
de verschillende groepen reiken elkaar de broederhand
Pieternel: A!s de een wS samenwerking en de ander de eenheid
zij het resultaat niet: hopeloze strijd
Thornasvaer: In deze geest willen wij onze lezers en alle mensen
een samenwerking maar ock een sterk beginsel
kortom, een ZALIG NIEUWJAAR wensen.
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