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„en Satan pijpt en pijpt . . . . . en Adam gaat voorop



DE
SCHULDVRAAG

Wij gaven elkander, tijdens de bezetting, het raadseltje op: „Wat staat
tegenover kuituur? Het antwoord daarop was: „Kultur". En inderdaad,
wat de Duitsehers onder kuituur, de hooggeroemde, unieke Duitsehe
kuituur, verstonden en nog verstaan, heeft niets te maken met wat
kuituur of beschaving volgens den gewonen zin beteekent. Integendeel,
Jiet zijn twee tegengestelde begrippen. Denkt men bjj kuituur aan
beschaafde uiterlijke manieren, aan waarheidsliefde, trouw aan het
gegeven woord, eerbied voor het recht, gaafheid van karakter e.d., de
Duitsche „Kultur" beteekent vrijwel het tegenovergestelde van dit alles.
Waar de Duitsche „boven"-mensch zijn in plompe laarzen gestoken voet
zet, daar wordt het natuurlijke vertreden en de beschaving verstikt.
„Kultur" is de beschaving van den Germaanschen „onder"-mensch, die
zich boven alle andere volkeren verheven acht, maar in werkelijkheid
de vijand is van de menschheid en de beschaving.
Wij laten de vraag rusten, in hoeverre het Duitsche volk vóór het
opkomen van het Nationaal-Socialisme eigenlijk al Nationaal-Socialistisch
dacht en handelde en dus vóórdat de profeet van Berchtesgaden gespro-
ken had, al door den geest van Hitler, wat de geest van wanbeschaving
is, besmet is geweest. Op dit oogenblik is het, afgezien van een betrek-
kelijk klein percentage, dat steeds gezondere ideeën heeft gehad en van
de groep, welke onder invloed van de naderende militaire nederlaag
anders begint te denken, een volk, dat macht in plaats van recht, leugen
in plaats van waarheid en succes in plaats van idealen stelt. Werkelijk,
tegenover kuituur staat Kultur.
Dit Nationaal-Socialistische Duitschland heeft zich als de voorvechter
tegen het Communisme opgeworpen, maar het eerste signaal, waarmede
die strijd werd ingezet, n.l. de Rijksdagbrand van 1933, door de Na-
tionaal-Socialisten aangestoken en aan de Communisten toegeschreven,
liet reeds duidelijk zien, hoe hier bedrog met bedrog, sluwheid met
sluwheid, intrige met intrige werd bestreden. Niet omdat de Nationaal-
Socialist de principieele tegenstander van den Communist is, keert hij
zich tegen dezen en maakt hij van zijn anti-Communisme zulk een ophef.
Het Nationaal-Socialisme zoekt de vernietiging van het Communisme,
zooals het Communisme den ondergang wil van het Nationaal-Socialis-
me, omdat beide wereldbeschouwingen zoo nauw verwant zijn. Het is
een concurrentiestrijd op het gebied der ideeën; de eene concurrent
staat den anderen, juist omdat zij concurrenten en in dezelfde branche
werkzaam zijn, naar het leven, want evenmin als de Nationaal-Socialist
acht de Communist zich aan hoogere normen van waarheid en zedelijk-
heid gebonden. Aan beide zijden heerscht dezelfde geest van losbandig-
heid, materialisme en immoraliteit. De Nationaal-Socialistische „Kultur"
verschilt in wezen niet van de Communistische wankultuur. Het Duizend-
jarig Rijk is een adere. Nationaal-Socialistische benaming voor het
aardsche paradijs, dat de Communisten beoogen en het Historisch Ma-
terialisme, dat den grondslag van de laatsten vormt, is vrucht van
dezelfde dwaling, waaruit de rassenleer der Nazis is voortgekomen. Wie
zoo verstandig is om zich niet door woorden te laten misleiden, maar op
de kern der dingen Ingaat, constateert, hoe Nationaal-Socialist en Com-
munist slechts verschillen door de kleur van hun hemd en door de wijze
van groeten.
Den strijd tusscJieu beide wereldbeschouwingen vergeleken wij met dien
tusschen conrurrenten. Wanneer men van een ongebreidelde concurrentie
hoort, denkt men onmiddellijk en terecht aan het Liberalisme, dat, uit-
gaande van de idee eener losbandige vrijheid, den strijd van allen tegen
allen heeft gepredikt en het leven heeft voorgesteld als een groot oorlogs-
terrein, waarop geen pardon wordt gegeven en de sterkste overblijft. In
dit verband is er een reden te meer, om aan die harde machtsleer der
Liberalen te denken, want Nationaal-Socialisme en Communisme zijn
niet alleen na het Liberalisme gekomen, maar er ook uit voortgekomen.
Het eerste moge nog zoo fel gekant zijn tegen den zgn. demo-liberalen
staat en de plutocratie en het tweede moge zich al voordoen als de
doodsvijand van het kapitaal, het feit kan niet worden geloochend, dat
Nationaal-Socialisme en Communisme kinderen van denzelfden vader
zijn, n.l. van het Liberalisme. Hun onderlinge strijd is niets anders dan
de strijd om de erfenis van het Liberalisme en begrijpelijk, dat hij fel is,
want twisten tusschen erfgenamen plegen de meest onvcrwikkelijfce en
scherpe en tevens de meest onredelijke te zijn.
Onze tijd biedt het schouwspel van kinderen, — de volgelingen van het
l lakenkruis en van sikkel en hamer, —- die in opstand zijn tegen hun
vader, -— het Liberalisme - wiens ideeën zij hebben overgenomen. Zij
keeren zich tegen iets, wat zij zelf aanhangen en zoo zijn zij vijanden
van zichzelf. Is dat een bewijs van de chaotische verwarring, waarin de
menschheid van heden verkeert, daar komt nog bij, dat die kinderen,
oelijk wij reeds opmerkten, onderling twisten en elk hunner beweert, de
waarheid te bezitten, terwijl zij allen het slachtoffer zijn van dezelfde
dwaling en van dezelfde principieele verkrachting der vrijheid.
Doch hieremede is het warbeeld onzer dagen nog niet volledig geteekend.
De toestand is nog chaotischer. Wanneer het Liberalisme de vader is
van de huidige stroomingen en aan de besmetting met de Liberale leer
van losbandige vrijheid geweten moet worden, dat op alle terrein wan-
orde heerscht, dan volgt daaruit, dat ook in de kringen van degenen, die
vijandig staan tegenover het Nationaal-Socialisme en Communisme,
valsche denkbeelden worden gehuldigd. Het Liberalisme immers heeft
niet enkel invloed gehad op bepaalde groepen, maar is bovendien in
dezen zin een algemeen verschijnsel geweest, dat het vat heeft gehad en
nog heeft op onzen geheelen tijd en ook den geest van de zgn. demo-
craten heeft besmet. De leuze der ongebonden vrijheid heeft niet enkel

f cpassing gevonden op alle gebieden van het menschelijk denken en
-axvcn, maar ook aanhangers verworven in alle klassen, bij alle volkeren

en bij de volgelingen van de verschillende godsdiensten. Zooals in
ander artikel in dit nummer wordt uiteengezet, zijn zelfs de Katholieke*
niet immuun gebleven voor de aantrekkingskracht van de Liberale vrij'
heidsidee en vindt men dus onder ons, zoowel bij de intellectueelen
bij de arbeiders, Liberale Katholieken, d.w.z. Katholieken, die in meer
mindere mate onder invloed staan van het Liberale individualisme.
Wanneer men het Europa en de wereld van onzen tijd vergelijkt met <
grooten tuin, dan ziet men in sommige hoeken ervan het onkruid va*
dwaling veel weelderiger tieren dan op andere plekken, maar een eerlijk'
toeschouwer merkt op, dat de heele tuin hoognoodig gewied moet worden-
Hier en daar blijkt de grond geschikter voor onkruid te zijn geweest
elders; sommige volkeren en sommige groepen waren ontvankelijker voof
de verlokkingen van de Liberale leer. Maar het is in strijd met de waflTi
heid te beweren, dat daarbuiten elk spoor van wanbeschaving ontbreekt
Wie de zaken zoo ziet, erkend, dat het een valsche tegenstelling i*
wanneer de democratie als de tegenpool van de dictatuur wordt voorg?
steld, d.w.z. de democratie, zooals wij die gekend hebben, n.l. de vef
worden democratie. Deze toch is al evenzeer een product geweest v<*
hetzelfde Liberalisme en van dezelfde ongezonde vrijheidsleuze, welk'
het aanschijn heeft gegeven aan de Communistische leer van de dictatuu'
van het proletariaat of aan de Nationaal-Socialistische leer van de staat*
almacht en van de tyrannieke overheersching van één volk over all'
andere. Al kan en moet men toegeven, dat de kuituur van de zoogenaamd'
democratische landen niet zoo vervallen was als de„Kultur" van de staat*
absolutistische of van de Communistische, anderzijds eischt de rechtvaaP
digheid, dat men de tegenstelling tusschen kuituur en „Kultur" toch
zoo absoluut neemt als vaak gedaan wordt.
De hervorming van de wereld, welke noodzakelijk komen moet en \
naar wij allen streven, is er niet mede gediend, wanneer wij de zake*
zien, zooals zij zijn. Al is het begrijpelijk, dat wij, die aan den Hjve

gedurende lange jaren hebben ondervonden, hoe kultuurloos het Duitsch'
volk is, de zwartste kleuren niet zwart genoeg achten om zijn degeiierati'
te teekenen, toch mogen wij daarbij niet vergeten, dat de geheele menscb'
heid schuld draagt aan de huidige catastrophe. De ergste vijanden Je'
beschaving zijn Nationaal-Socialisme en Communisme, maar het zijn ni£'
de eenige. Wij, Katholieken, willen niet de laatsten zijn om ons zelf °ï
de borst te kloppen en onze schuld te belijden, omdat wij niet zoo trou^
zijn geweest aan onze beginselen, als wij hadden moeten zijn.
grootere beginselvastheid en een radicaler Katholicisme moeten wij
maken, wat wij door slapheid misdeden. Om diezelfde redenen
wij van anderen vragen, niet te volstaan met (zooals een geestige uitdruk'
king van Dr. Poels luidt) een mea culpa te kloppen op de borst
anderen
Bij een /iekte, vcike hut gcheeie lichaam heett aangetast, ziet men
hoe zij sommige deelen in bijzondere mate besmet. Er ontstaan plaatse'
lijke gezwellen en afwijkingen, maar niettemin is toch het geheele
ziek. Op het lichaam der hedeiidaagsche wereld hebben zich de
nekkige ontstekingen van Nationaal-Socialisme en Communisme ge
doch de andere organen en weefsels kunnen daarom nog niet
genoemd worden. Wie de verklaringen leest, welke de groote gence*'
heeren van de menschheid, de pausen van Rome in de encyclieken hcbbe"
afgelegd, aandachtig bestudeert, komt tot de gevolgtrekking, dat wij *
maken hebben met een algemeene vergiftiging, welke het bloed der geheel'
menschheid heeft vertroebeld. Nationaal-Socialisme en Communisme z'J"
materialistische systemen, doch leeft het materialisme niet ook buite"
deze? Genoemde stelsels vertoonen ziekelijke afwijkingen, maar ka'
men zeggen, dat de denkbeelden, welke bij de tegenstanders ervan '.-
gezond zijn? PUJS XI heeft in zijn beide encyclieken over het Nationaal'
Socialisme en Communisme gesproken van afstootend ruw en onnrfi
schelijk; pervers, van een legio aantal dwazen, die bouwen op het waaieW
stuifzand van menschelijke normen, van weerzinwekkenden hoogrode*1

van nieuwlichters en van een uitbarsting van hartstochtelijke bevÜÉ'
gingen. Als wij een eerlijk gewetensonderzoek houden, zullen wij moete'
bekennen, dat wij allen, in meer of mindere mate, aan hetzelfde lijden.
Of kan men zeggen, dat wij in het verleden op den onwrikbaren grofl*1

der goddelijke wetten hebben gebouwd en dat in onze hervorming
plannen voor de toekomst aan de eeuwige waarheid de centrale
is ingeruimd? Bezielt niet velen onzer een onmatige zucht naar n
heden en laten wij ons niet vaak, al te vaak, leiden door gevoelsove''
wegingen inplaats van door verstandelijke motieven? Speelt niet de pass>
ook in onze kringen haar storende rol? Hoogmoed kenmerkt op ondubb^'
zinnige wijze den Nationaal-Socialist en Communist, maar de fei'
bewijzen, dat nederigheid nu niet juist de deugd is der Anti's. Zeker,
is hier een geroep om sterk gezag en men is geneigd, daaruit af te lei<$_j
dat de aanhangers van het democratisch blok bereid zijn, zich aan
sterke gezag te onderwerpen. Nochtans heeft het er vaak den schijn >
alsof de pleiters voor een sterke leiding het voorbehoud maken, dat
re\i te bepalen hebben, welke sterke leiding over hen mag regeeren *
hoever dat gezag mag gaan. Sommigen maken zelfs den indruk voor ef

krachtig bestuur te zijn, zoolang en in zooverre zij dat in handen hebb^
en het niet door anderen worden uitgeoefend. Dat is niet de
nederigheid en echte bereidheid tot onderwerping. Zeker heeft men
te twijfelen aan de waarachtigheid van het met woorden beleden
van dienstbaarheid aan de overheid, indien men constateert, dat
willekeurige wijze een onderscheid wordt gemaakt tusschen het eene c'
het andere gezag. Waarom verzetten sommigen, die opkomen voor kr«c„
tige nationale en politieke kiding, zich tegen het dwingend gezag van *
kerkelijke overheid? Het antwoord moet luiden: Omdat hoogmoed >
niet vreemd is en die is hun niet vreemd, omdat de tijdgeest ook in
leeft. a<

Nationaal-Socialisme en Communisme dragen ook in dit opzicht ^
familietrekken van het Liberalisme, dat zij de gedachte van een VÉ

lakkende éénheid jwopageeren en in praktijk wfflen brengen. De éénV'
migheid van het kerkhof kenmerkt beider leer en optreden. Maar 00*0
onze onmiddcllyke omgeving vernemen nng soortgeiyke ideeën.



De Assisiër en de Communist.
fie Assisiër! Dat is St. Franciscus, die
Vanwege zijn verzaking aan alle eigen»
dom wel eens de katholieke communist
J*'ordt geheten, ofschoon hij geestdriftig
Belijder en prediker geweest is van een
Evangelie, dat vloekt met de „blijde
boodschap!" van het communisme.
"f communist, dat is niet Jan Klaassea
*f Gerrit Adria&nsen maar dat te de
bewuste communist, die uit de Bolsje»
^istiscne beginselen leeft, gelijk de
Assisiër naar de diepste pxinciepen van

katholicisme zijn levensstijl op*
.

Tegenover den communist met zija
angstwekkende durf om zijn verderfee
«jke gronddwaliiig tot in haar meest
onmenselijke consequenties trouw te
blijven, stellen wij Franciscus van Aasv
'<ë. de redikaalste en meest consequente
belijder, belever en verkondiger TMH»
Christus Evangelie.
Ueze twee staaji tegenover elkaar als
brute stof tegenover fijne geest met «He
Verschillen die daaruit noodzakelijk
Voortvloeien.
'n dit artikel over De Communist alleen.

Et bestaat geen enkele werkelijkheid,
behalve de stof, de zichtbare, tastbare
materie.
Ook de denkende geest, de ziel van de
n»ens is niets dan wat hoger, wat fijner
ontwikkelde stof, die als hersenmassa
zichtbaar onder onze schedel ligt.
Op die grondgedachte bouwt de Comau*
*ist zijn denken op en zijn leven.
^ie zich die Communistische stelling
een ogenblik in haar consequenties be*
*ust maakt, zal zich ineens verplaatst
Voelen in een wereld, die alle bezieling
*n al de bekoring, verliest.
C>e gedachte, dat alles materie is, valt op
de mens als een plotse bittere tele.»*
'telling, zoals die ontstaat, wanneer men
ineens ontdekt, dat iemand de eigen*
•chap mist, waarom men hem of haar
Voornamelijk liefhad.
Öoor het bovenstoffelijke, het specifiek
menselijke, het geestelijke en het eeuwi«
8e, daardoor wordt de samenleving een
bron van diep en breed geluk.
Voor den communistisch«bewuste, die
alleen stof en stoffelijke werking en

. -ilwerking erkent, verliest liefde en
Meelijden, bewondering en eerbied h»ra
bekoorlijkheid, ja zelfs hun zin.

*
Alles stof en behalve stof is er niets.
Als er dus iets gediend moet -worden,
dan is het de «tof.
Vandaar dat consequente Communist
«Hes. letterlijk alles dienstbaar verklaart
en ondergeschikt beschouwt aan de ont«
yikkeling van het maatschappelijk leven
in de richting van de Communistische
Productie* en distributie»wljze.
£>e Communist is overtuigd, dat zijn
paradijs--giemeenschap onverbiddelijk
«eker eenmaal komen zal. H« meent
«öhter dat ontwikkelingsproces te kun»
Hen versnellen en «k „bewuste" zulks te
ttiöèten doen.
Want als de gemeenschap Z4öh n&tumt
noodzakelijk ontwikkelt in de richting
vati het Communistisch einddoel, dan
staat die richting dienen gelijk met het
Voloen van de enig goede orde, omdat
*ij de enig natuurlijke is, in de bete*
kenis van: beantwoordend aan het na*
tüurwettelijk verloop van het maat*
schappelijk leven.

*
C>e stof is alles en buiten de stof is er
liets; al het 'bovenstoffelijke is dut.' on*
kerkelijk, een droombeeld, een. fantasie.
Het bovenstoffelijke dienen, is dus neer»
knielen voor een illusie.
ki naam van iets bovenstoffelijks het
ttiatcrieele in zijn ontwikkeling remmen,
»s niets minder dan de werkelijkheid
dwingen voor het onwerkelijke op zij te
SiUtn.
Eisen van de zedelijke orde naar voren
brengen, om de communistische orde als
gemeen, lang, onmenselijk te brandmer*

en, geldt voor den „toowusten" Bolsje»
als een zinloze bestrijding.

Volgens hem bestaat er geen zedelfjke
orde, waaraan men in geweten gebonden
is bij de opbouw van het maatschappen
lijk leven.
Alleen dan wanneer er buiten de «tof
nog iets bestaan zou en dat buiten» en
bovenstoffelijke zou aam de stof een
bepaalde bestemming hebben gegeven,
pas dan alleen zou er sprake kunnen
we^en van een gewetensbindende zeden*
wet.
Nu er voor den Communistisdubewuste
niets buiten«stoffelij"ks bestaat, erkent
hij consequent ook geen zedelijke orde
doch alleen de onweerstaanbare met d»
sociaal»economische ontwikkeling.

*Gelijk in een heelal van materie»aüeen
van zedelijke plicht geen sprake kan
wezen, zo is da-ar evenmin plaats voor
strikte rechten.
Vandaar dat de bewuste Communist in
navolging van zijn hoogste-leiders, M»rat
en Lenin, en in volgzaamheid tegenover
de leraars, die later volgden in „de alge»
mene lijn", het recht e«n opium noe»
men, dat nog bedwelmender, nog vergif»
tigender werkt dan het godsdienst»
opium.
De godsdienst moet verdwijnen, omdat
hij een belemmering vormt voor de in=
voering van het Communistisch syste^'.i
en voor het kweken ven een Commu--
nistlsche mentaliteit. Even noodzakelijk
is het volgens den CommunistischAe»
wuste te breken met de gedachte, dat
de mens onaantastbare rechten zou
hebben.
Recht is: wat het Communistisch eind»
doel dient. Al wat daaraan niet dienst»
baar is, mist ieder bestaansrecht.
En het mist dat bestaansrecht, omdat
het niet past in de enige orde, die er
bestaat: de orde van het niet te stuiten,
natuurwettelijk verloop der maatschap*
pelijfee ontwikkeling.
De mens, die zich bewust is geworden
van de wetten, die de enig bestaande
werkelijkheid, de stof, beheersen in haar
ontwikkeling, heeft het recht, d.w.z. ver»
grijpt zich aan geen enkel recht doch
houdt vast a-an de enige orde, die er
bestaat, zo hij alle „rechten" opruimt,
wanneer deze de ontwikkeling van het
Communisme remmen.

*Vandaar dat een Communist uiteraard
de dictatuur voorstaat en de meest mee*
dogenloze overheersing en verslaving der
mensen en de radikaalste uitroeiing van
Communismesremmende krachten in
koelen bloede voltrekken kan, terwijl
hij zich dan nog of juist daarom de
waarachtige democraat durft noemen.

*Nu zijn er wellicht onder mijn lezers,
die denken: „Zó was het Communisme
eens in Rusland, maar tijdens de oorlag
is daar een opvallende kentering geko*
men."
Ons antwoord daarop is tweevoudig: wat
er in Rusland werkelijk veranderd is,
weet iemand onzer. Of daar een wij*
ziging in idee's en mentaliteit heeft
plaats gegrepen dan wel een verandering
van tactiek alleen, blijft voorlopig voor
ons allen een geheim.
Maar.... wij laten momenteel Rusland
ongemoeid en beperken ons tot Neder»
land, dat indertijd het volbloed Com*
munisme zag overgenomen door de
C. P. H.
Welnu, wat de Nederlandse Communist
is, heeft hij tijdens de bezetting neerjje*
schreven dn een ondergrondse brochure,
waarin enkele kopstukken van verschil»
lende partijen hun opvattingen weer*
geven.
In die brochure noemt de Communist
zich nog altijd de bewuste atheïst, de
godloze, die zich 't recht toekent de
godloosheid te propageren.
En het Communistisch blad „De Waar*
heid" schreef onlangs, dat het Christen*
dom voor hen heeft afgedaan, omdat het
..kapitalistisch" is geworden.
De Nederlandse Communist is mateïia*
list en atheïst gebleven en is daarom
voor Nederland, dat zijn geestelijke goe»
deren op prijs stelt, de gevaarlijkste
vijand. Iedereen, die het Communisme

steunt, pleegt verraad tegenover onze
Christelijke natie.
Maar ook iedereen, die door een
tekort aan sociaal besef, door schending
van sociale rechtvaardigheid of door
laksheid in medewerking aan een snelle
s' ;.;niUeconomische en godsdienstig^zcde
lijke heropbouw vaa bevrijd Nederland
mede oorzaak is, dat ons volk terecht
malcontent wordt, dient te weten, dat
hij de groeikansen van het Communisme
vergroot.
Wtf hebben de plicht, de uitermate
strenge pHoht een waarachtig sociale
gemeenschap op te bouwen, zo ingericht
en zo beleefd, dat iedereen beseft daarin
het zijne te krijgen ate Bd dier schep*
pende gemeenschap.
Die plicht rust op ons, omdat d« deug»
den van sociale rechtvaardigheid en
sociale liefde ons Waden in geweten.
Een reden om die plicht spoedig en
energiek en met grote offerzin te ve*»
vullen Hgt in het ïeft, dat wij anders d»
baan effenen voor het Gommöntsme.

Wij hebben te zorgen, dat «ie Com-mu»
nist niet tot ons komen kan als de ver»
dediger van rechten, die door ons daad»
werkelijk worden vertrapt of verwaar»
loosd.
Wij moeten den Communist dwingen te
komen tot ons volk, niet in onschuldige
sohaapsklederen, maar in de vacht van
den vraatzuchtigen wolf, van den ma*
terialist, die onze geestelijke goederen
roven wil, van den atheïst, die de strijd
teöen God wil aanbinden.
Wordt de Communist gedwongen zó te
komen, dan staat ons volk immuun te»
genover die mensonterende dwaling.
Maar wee ons volk, zo hij, dié princi»
pieel geen recht erkent, voor waarach»
tige geschonden rechten opkomt.
Wee ons volk, zo h^j, die principieel
geen plichten kent, zich als verdediger
v«n verwaarloosde sociale plichten fc»n
opwerpen.
Midden onder ons leeft en werkt d*

P. Paschastos, O. Cap.

DE WERELD-K.A.J.
't Is 'n drukke tijd! Direct na de be»
vrijding is dat weer begonnen met ver»
ga deringen, besprekinigen en bezoeken!
Alle dag*» per fiets na»r de afdelingen
om hersop*te*richten, om voor te üch*
ten, om behulpzaam te zijn! De Jonge
Werkman, nu de K.A.J., moet weer
herrijzen, want er is werk aan de win*
kei voor allen, zeker voor de jeugd! 't Is
dus druk en 't is kort dag! Je zou «Is
propagandist overal tegelijk moeten zijn
en onderweg halen ze je geregeld van
de fiets om iets te. vragen of 'n af*
sprankje te maken, je bent weer de
zwervende
„Dré!" — Je kijkt om. „Goede morgen,
broeder Dominicus, moet u mij hebben"
— „Ja, Dré, stap 'ns af." •— 'n Lichte
ingehouden zucht van „hoe kng zal 't
weer duren." „Wat zal 't zijn, Broe*
der?" „Ja, kijk eens, bij ons op 't novi*
ciaat „Sancta Maria" liggen een heel stel
„Tommie's" in kwartier. Mannen van de
tanks. Een van die lui schijnt leider te
zijn van de Jonge Werkman in Enge*
land en zoekt contact met leiders van
de Jonge Werkman hier in Nederland.
Er is een jonge broeder, die alle dagen
een uur of anderhalf met hem conver»
seert om de taal machtig te worden ea
daar heeft ie zijn verlangen aan te ken*
nen gegeven. Je moest 'ns een avondje
komen. Doe je 't?" — „Da's interes*
sant, ja, broeder, ik kom. We zullen
contact leggen!"
Enkele dagen daarna maken Jan en Dré
een paar uurtjes vrij om de Engelse col*
lega te bezoeken en de internationale
verbroedering tot stand te brengen. De
Jonge broeder woont het onderhoud bij
en kan tegelijk mee als tolk dienen,
want we spraken slechts gebrekkig En*
gels. 'n Flinke stenige boy stapt binnen,
geeft ons een hand, kijkt ons in de ogen
en lacht, 'n Ferme soldaat, kennelijk 'n
tanksman met vierkante schouders en
handen als nijptangen. Hij is in Juni
in Normandië aan land gezet, heeft de
strijd bij Caen en aan het AlberfcKa*
naai meegemaakt en is nu op rust in
Gisr'.nbüsch. In Frankrijk en België
heeft ie geïnformeerd en gezocht naar
contact met leiders der Jocisten, doch
van wege de vlugge doortocht is het
nergens gelukt. In Nederland heeft hij

' - i j heeft contact! Z'n ogen jjlm*
steren en hij wil weten of wij leiders
zijn van dezelfde beweging als in Frank*
rijk en België bekend is onder de naai))
J.O.C.l We antwoorden van ja en onze
vraag luidt: hoe is de naam in Enge*
land en komt die met onze beweging

overeen? De naam is; Y.C.W. (Young
Christian Worker) en de beweging is op
dezelfde leest geschoeid sis de t'ranse
J.O.C, de Belgische K.A.J. en onze
J.W.! De verbondenheid, de eenaeid
van gedachten en streven blijkt direct.
Hjj spreekt van Kanunnik Carctijn ais
van de „worldfather", zoals de Jocisten
van „Ie père mondial" en de Kajottera
van de „Wereldvader". We tonen hem
onze uitgaven en periodieken en tel-
kens als we hem iets vertalen, veert hij
op, „zo is 't ook bij ons'1, „dat doen wij
ook!" Zelf is hij voorzitter van de
afdeling Birmingham, 'n afdeling van 18
secties met gemiddeld 40 leden, dus zo
om en om 700 man. Er zijn in Enguand,
wuar slechts weinig Katholieken zim
vier verbonden. Drie in Engeland zelf
en één in Schotland. Ze staan op het
standpunt van apostolaat in eigen mi*
lieu, kennen de Katholieke Actie, en
hebben veel eigen diensten o.a. dat zij
leiders hebben, die bij eventuele klae-h»
ten over behandeling en arbeidsvoor»
waarden in de bedrijven, zelf üe zaak
komen opnemen en deze namens de
jonge arbeiders met de directie behan*
delen!! Wat is dat alles interessant!
Wat staan we dicht bij elkaar, die ka*
tholieke jonge arbeiders uit Birmings
ham en wijl Neen, dat niet alleen l Want
als we verder praten over onze eigen
arbeidersjeugdsorganisatie, dan komen
ter sprake het werehUcongres der K.A.J.
in Brussel van 1935, het Wereldcongres
der J.O.C, in L'arijs van 1938 op welke
congressen honderdduizend jonge arbei*
ders en «arbeidsters bijeen waren uit
dertie-n vessohiilende landen, Frankrijk,
België, Nederland, Engeland, Canada,
Zwitserland, Oostenrijk, Belgische Con*
go, Joego«iSlaviëe etc. Er is, in het bij»
eensmijn van ons met onze Engelse
vriend, dkect een wereld»verfaondena
heid l De Wereld=K.A.J. dient zich aan,
dringt zich aan ons op, we voelen ons
één, in die éne, grote, sterke, katholieke,
jonge, arbeidersbeweging van de gehele
wereld!
Wat praat men ons tegenwoordig toch
van éénheid, die in Nederland moet tot
stand komen tussen alle bevolkini^sgroe*
pen en van 'alle religie'*!
Wat kan een eenheid betekenen, die
gecreëerd wordt ten koste van het prins
cipe! Eendrachtig samenwerken willen
en zullen we, met alle goedwi l lende
Nederlanders, met heel de Nederlandse
jeugd in al haar schakeringen, maar
nooit ten koste van de levensovertui»
ging! En daarbij.... De arbeidersjeugd

bespeelt men de viool der „éénheid zonder verscheidenheid" met een
sordine, doch de melodie is zonder moeite te bekennen. Ook dit bewijst,
dat er een tijdgeest is, d.w.z. een geest, welke ons geheele geslacht ris
ccn wolk omhult en welke is doorgedrongen m alle kringen. Behalve het
^ationaal-Socialisme en het Communisme als bepaalde b«wegingen met
concrete programmapunten, met leiders «H volgelingen, dk tezamen een
organisatie vormen, is er nog de geest van het Natioaaal-SociaHsme en
van het Communisme, niet georganiseerd en zonder ia punten uitgewerkt
Program, maar daarom niet minder gevaarlijk, doch juist gevaarlijker.
Onzichtbaar als gas is die geest over Europa neergedaald m

het zijn werk van vernietiging.

Den strijd tegen den tijdgeest moet ieder met zichzelf uitvechten, want
het is de strijd van den modernen .mensch met zichzelf en in zich/elf.
Het is voor ons, Katholieken, de strijd tusschen den Christen in on»
tegen den gevallen mensch in ons, tusschen den geloovige, die zich
onderwerpt aan de oude, goddelijke wereldorde en den nakomeling van
bet Liberalisme, die hoogmoedig het nieuwe om het nieuwe zoekt. Het
is een kamp op leven en dood zonder mogelijkheid van een compromis.
Het wachtwoord voor de Katholieken is: „Wie niet voor Mij is, is tegen
MIJ" en die dagorder houdt in den totalen inzet van de totale Katholieke
wereld- en levensbeschouwing tegen den modernen geest van totale
ootkeoaiog van alles, wat goddelijk en menschclijk is. C



kent haar éénheid. Een eenheid, die
niet alleen Nederland en de Neder»
landse jeugd raakt, maar over de gren*
zen van ons kleine landje heen, de ge»
hele katholieke arbeidersjeugd van de
were-ld omvat! Deze eenheid, die ons
groot en sterk maakt, die ons op drie
punten samenbindt, nl. ons Jong, ons
katholiek en ons arbeidettzijn, deze
ssaheid is ook een noodzakelijke een»
heid. De arbeidersjeugd van de gehele
•wereld móét zo'n verbond hebben,
want er is ook 'n ander wereldser»..
boad van arbeiders, dat tégen ons staat,
dat ons wil overrompelen, dat de arbei*
dersjeugd geen gelukkige toekomst
brengen kan.... het wereld=commu»
nismei I
WereldsK.AJ. contra Wereldscommu»
nistneü
„De toekomst en het behoud van Frank»
ryk", sprak Kardinaal Verdier in 1938
te Parijs, „ligt in handen van de J.O.C.!"
Ala het geloof in God, in Christus en
de Kerk voor de komende geslachten
wordt veilig gesteld, dan is dat het
werk van die enthousiast werkende,
alles veroverende jeugd»apostelen, de
katholieke jonge arbeiders, die zich
geven voor het waarachtig geluk van
hun volk in geestelijk en materieel op»
zicht en die in alle werkmiddens de
ohristisvaan planten.
En dit geldt voor alle landen! De strijd,
die niet te vermijden ie, omdat het gaat
over vóór of tegen God, zal een wereld»
strijd -worden!! Opent slechts de ogen
«n beziet de geheel en gedeeltelijk be<
vrijde landen van Europa en constateer,
dat vóór dat de oorlog is beëindigd en
de vrede is getekend, de strijd om de
principes al is ontbrandt! En het gaat
hier om de massa der arbeiders, met
name om de arbeidersjeugd! Welnu,
tegenove.r de greep van het communis»
me op de arbeidersjeugd van de wereld,
voert onze Wereld*K.A.J. de werkers»
jeugd van alle landen naar een schone
toekomst! Een schone toekomst voor
zicfozelf, voor hun gezinnen, voor hun
vaderland, voor Kerk en Staat!!
Het contact met dien eenvoudigen En»
gelsen arbeidersjongen uit Birmingham,
die tot voor kort zijn land en volk dien»
de in de metaalindustrie en die nu voor
de vrijheid en de beschaving van ons
christelijk Europa strijdt, bracht mij
onze hechte, grootse, wereldverbonden»
heid, onze wereldséénheid weer m ge»
dachten en riep het beeld op, dat ons
ak een zwarte nachtmerrie achtervolgt,
de Agitatie van het wereld»communisme!
Ea tot slot van ons vriendschappelijk
onderhoud haal ik de J.W.*vlag van
mijn fiets en reik die over aan onze
nieuwe K.AJ.»vriend uit Birmingham,
die haar bevestigen zal op zijn tank en
haar als een blijvende herinnering zal
meevoeren. Door de landen, over *lle
grenzen waait de vlag der K.A.J. en in
uren van gevaar en grote nood, in uren
vwt angst, die weken lijken, wéét de
bestuurder van de „tommystank" dtt hij
verbonden is in gebed en offer met bon*
derdxluizenden jonge arbeider» over de
gehele wereld en dat zijn lidmaatschap
d«r Y.C.W., waarvan hu de vlag mee»
voert, hem deelachtig maakt aan de ver»
diensten van alle zwoegende, vechtende,
zoekende, ijverende, offerende en bid»
dende, katholieke jonge arbeiders over
4e wereld! Moge zijn J.Wxvlag, de
overwtnningsvlag •wor-'en!!

Cultuurbolsjewisme in eigen kring.

„Deze voorrang van de Kerk (be-
treffende de opvoeding) is volstrekt
niet In strijd, maar zelfs in vol-
maakte harmonie met de rechten
van het gezin en van den Staat als-
ook met de rechten van de afzon-
derlijke personen betreffende de
rechtmatige vrijheid der weten-
schap, der wetenschappelijke me-
thoden en van alle ongewijde cul-
tuur in het algemeen. Want de
bovennatuurlijke orde, waartoe de
rechten der Kerk behooren, wel
verre van de natuurlijke orde, waar-
toe de andere vermeide rechten be-
hooren, te vernietigen of te beper-
ken, verheft en vervolmaakt ze
veeleer. Beide orden verleenen el-
kander wederzijdsche hulp en vul-
len als het ware elkander aan in
evenredigheid met de natuur en
waardigheid van beide, juist omdat
beide afkomstig zijn van God, die
zich niet kan tegenspreken". (Pius
XI, in „Divini illius magistri").

In het scbaftlokaal hoor je nog wel eens
rake opmerkingen. Zo merkte myn
vriend Jansen op, toen we een gesprek
hadden over de toekomstige medezeg*
gingsehap in de bedrijven: „Ik ben erg
benieuwd of wij, arbeiders, dat straks
allemaal i^ankunnen, of we wel ontwik»
keld genoeg zijn om over de belangen
van het bedrijf mee te praten, ik bedoel
dan niet alleen de speciale arbeiders»
belangen, maar de bedrijfsbelangen, die
toch ook onze belangen zijn?"
„Ja, Jansen, ik ken nog iemand die er
zo over denkt."
„Enne?*1, vroeg Jansen.
„Wel, de Paus, man. Die zegt ook: eerst
de mensen veranderen en dan de instel*
linden. Zie je. ik geloof nooit dat, wat
we allemaal willen, zo maar als een
nieuwe wet op een goeie dag, pardoes
uit de lucht komt vallen. We zijn er
nog niet klaar voor, man."
„Ja", zei Jansen toen bedenkelijk, „d«t
i» voor mij dezelfde vraag, die ik me
wel eens stel in de bestrijding van het
Communisme, van het Nationaal»Socia»
lisnie en Liberalisme. Tenslotte allemaal
één pot nat."
„Ja, Jansen, dat ben ik met je eens. Het
komt neer op Godsontkenning, mate»
riali&me, genotzucht en egoïsme."
„Maar dan zijn wij, arbeiders, al hebben
we de mond vol van Christelijke begin»
selen, in onze levenspraktijk dikwijls
echte communisten of liberalen.1'
„Hekas ja, en dus moeten we ook
hier eerst ons zelf verbeteren en dan
pas de wereld.
We moesten in onze arbeiderswoningen
— in onze fabrieken — overal — bord»
jes hangen met: BESTRIJDT HET
BOLSJEWISME, BEGIN MET JE»
ZELF.
Je hoeft maar om je heen te kijken
naar onze gezinnen.
Worden daar de Christelijke beginselen
intens beleeft?
De opvoeding van de kinderen is
meestal gericht op „geldverdienen". Als
je groot bent betekent voor de meeste
kinderen „geld thuis brengen" en in tel
zijn. Kinderexploitatie door ouders, die
hun kinderen opofferen aan hun eigen
belang, is vast geen zeldzaamheid.
De orde en tucht in onze gezinnen laat
veel te wensen over. De gebeden, die

de glansende momenten van gemeen»
schapsgeest moeten zijn, worden ver»
waarloosd, de verantwoordelijkheid
voor opvoeding van hun kinderen wordt
door velen niet begrepen, de golfslag
van de prachtige liturgische Jaarkring
doet zelfs geen rimpeling ontstaan aan
de oppervlakte van het huiselijk leven,
het amusement is oppervlakkig en geest»
dodend, een gezin is geen gemeenschap
maar een toevallige samenleving van in»

iTen, de omgang van jonge mentsen
getuigt niet van een fijne opvatting," de
gemengde baden, de dancings enz. getui»
gen van sensuele brutaliteit, die ons
angstig maakt voor de toekomst.
De Zondag, die de dag des Heren
moest zijn, is dag van genot en sport
geworden, zonder die sfeer van ingeto»
gen vreugde, die een huiselijke zondags»
viering zou moeten kenmerken. De
Zondag is dag van voetbal en film. De
jongelui weten nauwkeurig welke afde»
lingen tegen eik-aar spelen en welke film
er draait, maar vraag eens welk evan»
geile er wordt voorgelezen?
De naastenliefde, moet bij gebrek aan
Godsliefde, verschrompelen tot een
armzalige donatie aan een liefdadig»
heidsorganisatie, die op haar beurt ook
meer een kwestie van organisatie, dan
van liefdadigheid is.
De practische liefde voor de andere
mens gaat onder in de zwarthandel, de
grofste eigenbaat, en versmoort in rod»
delen en fitterijen.
„Neen", zegt mijn vriend Jansen, , als
wjj het communisme willen bestrijden,
moeten we onze tegenstanders het wa»
pen uit de hand slaan! Jullie praat over
liefde en rechtvaardigheid, naar wat
doe je zelf? Leven jullie, zoals je zegt
dat je leeft; jullie beginselen zijn maar
een uithangbord, maar in je winkel ver»
koop je dezelfde artikelen als wij.
„Wat is er in werkelijkheid voor een
verschil van opvatting tussen de Katho»
lieken en Communisten in de verhou*
ding patroon^arbeider?
Zijn we werkelijk helemaal zuiver van
klassestrijd^allures?
Ja, het is niet prettig om dit allemaal
zo te moeten aanhoren, maar het is een
vriend, die op mijn fouten wijst.''
„En geloof jij, Jansen, als cms katholiek
volk werkelijk echt Katholiek was, dat

wij dan niet een heel wat betere invloed
hadden op onze Volkscultuur?
Wat zijn onze feesten, in gezin en in
gemeenschap armzalige gelegenheden
voor snoepen, eten en drinken, waar de
vreugde ontbreekt, waar vorm en in»
houd alles te wensen overlaten.
Onze 'arbeiders volgen de decadentie
van andere standen en maken zich be»
laohelijke nabootsers van het society»
publiek, ongelooflijk leeg en voos en
naargeestig.
Waar is het gemeenschappelijk gedragen
leed en de gemeenschappelijk beleefde
vreugde, de adel van de christelijke
stijl?
Wij voeren een hoog blazoen, wij Ka»
tholieken, wrj mannen van de arbeid.
Hoe is het mogelijk 's morgens aan de
H. Tafel te zitten of een H. Mis mee
op te dragen en 's avonds een Kitsch»
film te zien; men moet toch bewust
Katholiek zijn. Hoe kan men zijn gezel»
lige huiskamer laten ontwijden door de
rustverscheurende hotsjasz?
Onze volksdans en volkszang zijn stuk»
geslagen op de puntige bardheid van het
glimlachloze Calvanisrae en daarna zijn
ze nooit meer ontloken op de zonnige
dansweide of in de beschutting van het
gezin, maar in haar plaats kwam de in»
dividuele dans van vele darasparen, dio
wel tegelijk maar nooit tesamen dansen,
los van elkaar in tegenstelling met de
spontane rei. en krini^dans. die naar de
folklore zijn verwezen.
Onze zang werd podiumzang waar de
individuele prestatie werd gewaardeerd,
maar de vreugde van een zingende ge»
meenschap is • ̂ nVcnen.
Ons volk heeft geen stijl, ornaat het
geen vurig en intens geloof heeft.
Ons volk heeft prachtige beginselen,
ons arbeidende volk bovenal heeft daar»
bij nog prachtige mogelijkheden. ALS
ZE MAAR 'fFÏÏFDEN VOLGENS
HUN BEGINSEL.
„Ja", zegt mijn vriend Jansen, , je hebt
gelijk, laten we de wereld verbeteren.
en met ons zelf beginnen."
BESTRIJDT HET LIBERALISME,
HET NATIONAAT»SOCIATÏSME EM
HET COMMUNISME — al die corrup-
tie in de men-sermel — M A A R B K G f M
M T IKZïï.TF S

HOE
PAKKEN WIJ DAT AAN ?

Dit nummer van Herstel gaat in grote
lijnen over het „cultuur communisme"
H«t zijn voor ons, eenvoudige jonge
arbeiders, feitelijk twee geleerde woor»
den. Elders in dit nummer, waar jullie
ook gerust lezen mogen, wordt door
meer geleerde mensen de zaak meer
toegelicht en verklaard.
Lees die artikelen, vraag Uw Directeur
eens om wat je niet helemaal begrijpt,
nog eens uit te leggen, dan heb je dub*
bel profijt van het lezen van Herstel.
Maar ook «onder dat wq nu precies we»
ten wat de leer, het systeem en de
bedoeling van het communisme is, wfj
weten er wel zoveel van, dat het com»
munisme „het meest dreigende gevaar'*
is voor een christelijke samenleving.
Kijk eens, als wij katholieke jonge kerels
daar nu van overtuigd zyn, en dat fijn
wij, want niemand minder dan onze H,
Vader Paus Pius XI z.g. heeft het in
z?jn encycliek „Divini Redemptori*" dui»
delijk en met bewijzen erbij gezegd, dan
prikkelt er toch iets In je knuisten.
Dan zeg je toch in jezelf: Potverdorie
wij moeten dat varkentje eens mee gaan
wassen.
En natuurlijk, als er een huis in brand
staat, ga je toch niet met je handen in
je zakken staan.
Als een woeste kerel je moeder of je
broertjes een pak slaag wil geven, dan
ga je toch niet rustig af staan wachten,
hoe dat gevalletje af zal lopen.
En toch, feitelijk staan zo de zaken.
Een goed georganiseerde massa van ma*
terialisten, godlozen, vijanden van Chris*
tendom en beschaving, spannen hun
uiterste krachten in om je Moeder, de
Roomse Kerk, niet alleen een pak slaag
maar zoals zij zouden willen, de genade»
slag te geven.
Dat kan natuurlijk niet, want Christus
waakt ov«r Zijn Kerk, en nooit zullen
zij er in slagen onzen Koning Christus
te verslaan.
Maar het is erg genoeg als zij de lede*
maten van Christus' Kerk, en dat zijn

onze broeders en zusters, treffen.
Het is erg genoeg als zij het heilzame
werk van de Kerk benadelen en de men»
sen beïnvloeden door hun godloze en
vermaterialiseerde beginselen.
Het is erg genoeg als zij door hun sluwe
en verleidelijke methode de christelijke
beschaving vernietigen en de opbouw
van onze christelijke gemeenschap ver»
hinderen of dwarsbomen.
Het is erg genoeg als zij onze jeugd en
onze gezinnen vergiftigen met lectuur
en propaganda, met ophiteerjj en een»
heidspropaganda, met film en zedeloze
levenspraktijken.
Kijk, jonge vrienden, het wordt tijd,
dat wij hier eens positief stelling tegen
nemen.
Om het modern te zeggen, dat wy hier»
tegen front gaan maken.

Maar dan komt de practische vraag:
Hoe pakken wij dat aan?
Nu zijn er natuurlijk verschillende
methoden.
Zo zag ik In één van onze Brabantse
katholieke steden, waar een winkel dror
de communisten geopend was, dat daar
de ruiten herhaaldelijk zijn stuk gegooid,
enz. en na enkele weken is de winkel
maar weer gesloten.
Wij kunnen ons zo iets levendig
indenken.
In ons katholieke Zuiden rekenen wij
maar graag direct af met dergelijke,
opdringerige elementen.
In ons hart voelen wjj wel iets voor
dat resoluut optreden van onze JORÏL.
katholieke kerels.
Maar, als wij dat tot systeem gaan ma»
ken, zal het toch niet veel uithalen.
Dat kan en zal êéa Ji meer keer succes
hebben, maar met dat systeem weren
we het communisme niet en bestrijden
wij het nog veel minder.
Het is niet de bedoeling in dit artikeltje
alle mogelijke bestrijdingsmiddelen op
te diepen, maar wij moeten toch even
practisch zijn.

Wij, christenen, hebben nog altijd als
eerste en beste wapen: de liefde. Na»
tuurlijk kunnen wij nooit het communis»
me beminnen, maar wy moeten onder*
scheid maken tussen: communisme en
communisten.
Dus tussen de leer en de aanhangers.
Met hartgrondige haat bezield tegen de
leer kunnen wij toch en mogen wij toch
de mensen'niet haten.
Liefde, -niet omdat ze communist zijn,
maar omdat het mensen zyn, dus ook
geroepen tot het zelfde levensdoel als
wij.
Is dat moeilijk, zeg je? Toch niet!
Kijk eens:
Hadden die mensen dezelfde opvoeding
als wij?
Leerden ze ooit iets van het christen»
dom?
Hebben ze ooit onze liefdeleer onder»
vonden?
Was de samenleving tegenover hen
rechtvaardig?
Hebben ze in hun leegheid misschien
koude en honger gekend?
Was het misschien juist het onrecht efl
de liefdeloosheid die zjj ondervonden
en die hen dreef in de armen van de
valse leer?
Ongetwijfeld zijn er bewuste anarchis*
ten onder, mensen, die bewust de wereld
op zijn kop willen zetten, maar er zijn
er ongetwijfeld ook velen, die menen
dat zij iets goeds nastreven.
Of zou het mogelijk zijn, dat zovele
honderdduizenden bewust het verkeer»
de, }a het onzinnige willen?

Zou het niet mogelijk zijn de zwakke
broeders met liefde te overtuigen en
te winnen. Als wij in de fabrieken, in
de buurt, in onze parochie aan dez»
mensen metterdaad laten zien, door
^•^e houding, door ons gedrag, door
onze hulpvaardigheid, wat christelijke
liefde is?
Geef een arme bliksem een sigaret,
misschien één van je eigen boterham»
men, als hij niet genoeg heeft, een
vriendelijk woord, hulp in zijn moeilijk*
heden. Bidt een Onze Vader voor ze,
in stilte, met een liefhebbend hart.
De liefde overwint alles, en Gods gena»
de is krachtiger dan een steen die
ruiten breekt. N.
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