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WOORD VOORAF
"Elke jonge arbeider, elke jonge arbeidster is meer waard dan

al het goud der aarde", zo lezen we op een granieten gedenkplaat
bij het graf van kardinaal Cardijn in de kerk van Laken. In die his-
torische uitspraak, die Cardijn deed na een bezoek aan een goud-
mijn in Zuid-Afrika, ligt de grondgedachte van gans zijn kajotters-
beweging. Priester Cardijn was als het ware bezeten door het pro-
bleem van de arbeidersjeugd. Toen hij in de jaren twintig, met de
medewerking van enkele leden, de K.A.]. stichtte, was het zijn
opzet een beweging op gang te brengen met een uitgesproken
sociaal en godsdienstig karakter, speciaal gericht op de jongeren
uit de arbeidersklasse. "Onder mekaar, door mekaar, voor
mekaar" zo moesten de kajotters en de kajotsters zich inzetten
voor de verheffing van de arbeidersstand.

De wekroep van Cardijn sloeg blijkbaar aan en deed bij een
aantal jonge mensen een vlam ontbranden die niet meer zou
doven. Nadat her en der verschillende initiatieven van sociale
jeugdactie waren tot stand gekomen, gaven de Belgische bisschop-
pen op 27 juli 1925 de officiële toelating voor de uitbouwen de
verbreiding van de kajottersbeweging: K.A.]. en V.K.A.]. in
Vlaanderen, ].O.c. en ].O.C.F. in het franstalige landsgedeelte.
Overal rezen plaatselijke afdelingen uit de grond, op tal van plaat-
sen gaf de kajotterij een nieuw uitzicht aan het parochiaal leven.

In het gewest Aalst nochtans kwam de beweging van Cardijn
slechts aarzelend op dreef. In het boek van A. Dendooven over het
ontstaan en de werking van de Vlaamse K.A.]. wordt daarover
het volgende gezegd. "De twee zuidelijke arrondissementen van
Oost-Vlaanderen, Aalst en Oudenaarde, zijn steeds uitermate
moeilijke streken geweest voor elk georganiseerd jeugdvereni-
gingswerk". Volgens de statistieken die in datzelfde boek worden
gepubliceerd, telde het arrondissement Aalst in januari 1928 nog
maar een afdeling - die van Lede, met amper 12 leden - terwijl er
toen in gans het Vlaamse land reeds 182 groepen bestonden die
aangesloten waren bij het nationaal K.A.].-verbond, met in totaal
7.164 leden.

Die eerder trage start belet nochtans niet dat de geschiedenis
van een halve eeuw kajottersbeweging in het verbond Aalst, zoals
beschreven door Dirk Podevijn, een boeiend verhaal geworden is.
Hij behaalde met deze studie aan de katholieke universiteit te Leu-
ven het diploma van Licentiaat in de Geschiedenis. Deze jonge his-
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toricus vatte het schrijven van zijn verhandeling niet louter aan als
een opdracht die nu.eenmaal hoort bij het verwerven van een uni-
versitair einddiploma. Spoedig kwam hijzelf in de ban van de
sociale bewogenheid die de K.A.]. altijd had bezield. Hij werd
getroffen door het feit dat een beweging voor arbeiderskinderen,
op het getouw gezet door Jozef Cardijn, onderpastoor te Laken,
erin geslaagd was een boodschap te brengen "die duizenden man-
nen en vrouwen over de hele wereld heeft begeesterd en gemobili-
seerd om via massamanifestaties, studievergaderingen, geschriften
en moties de levensomstandigheden van de arbeidersjeugd te ver-
beteren".

Dirk Podevijn heeft ijverig na gepluisd hoe die boodschap van
Cardijn haar neerslag vond bij de werkende jongeren in de streek
van Aalst en Geraardsbergen, hoe en waar de eerste groepen van
K.A.]. en V.K.A.]. werden gesticht, wie het initiatief nam, wie
meeging met de eerste kajottersbedevaart naar Rome, en dies
meer. Feitelijk is deze geschiedenis van de (V.)K.A.].-beweging
uitgegroeid tot een stuk sociale geschiedenis in ruimere zin. Zo
vernemen we bv. dat een jonge loontrekkende in 1928 van 75 tot
130 fr. verdiende per week, een week van zes volle werkdagen. En
klinkt het niet verbazend dat Vlaamse arbeiders in de steengroe-
ven van Lessen "les tapesmouches" (de vliegenvangers) genoemd
werden, omdat ze de moed hadden vóór het eten een kruisteken te
maken?

Zeer interessant is het hoofdstuk over de activiteiten van de
kajotters en kajotsters tijdens de oorlog, en van de Ausland-K.A.].
onder de in Duitsland tewerkgestelde arbeiders uit de bezette
gebieden. Daar zit een stukje oorlogsgeschiedenis in verweven.

Dirk Podevijn heeft tal van bronnen geraadpleegd: verslag- en
kasboeken, de ledenlijsten, krantenknipsels, briefwisseling en
allerlei documenten die tot nog toe bewaard gebleven zijn. Hij
heeft ook nog verschillende personen kunnen ondervragen die in
de aanvangsperiode van het K.A.J_-gebeuren zelf een rol hebben
gespeeld. Juist op tijd. Binnen enkele jaren zal dat niet meer kun-
nen, want dan zullen die ooggetuigen verdwenen zijn. Daardoor is
deze bijdrage tot de geschiedenis van de (V.)K.A.]. in het Aals-
terse een bijzonder verdienstelijk en lezenswaardig werk gewor-
den. Onder de hopelijk talrijke lezers van deze uitgave zullen er
beslist nog velen zijn die in dit boek persoonlijke herinneringen
terugvinden uit hun kajotterstijd, uit hun kajotstersleven.

Jef Claes
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JNLEIDING
Tot welzijn van de werkersstand wil een bescheiden bijdrage

leveren tot de geschiedschrijving van de (V.)K.A.].-beweging
voor, tijdens en na de tweede wereldoorlog in de verbonden Aalst
en Geraardsbergen. Bescheiden omdat het beschikbare bronnen-
materiaal de "volledige" geschiedschrijving van het verbonds- en
afdelingsleven in deze regio, neergeschreven in een zestal hoofd-
stukken, niet toeliet.

De toestand van het jeugdwerk in Aalst tijdens de jaren twin-
tig en de stichting en verspreiding van de beweging in de Aalsterse
regio behandelen we in het eerste hoofdstuk. Vervolgens stellen
we vast hoe de beweging, met vallen en opstaan, tijdens de jaren
dertig verder werd uitgebouwd. Of de kajottérs en de kajotsters
tijdens de tweede wereldoorlog kozen voor hun kruis dan wel
voor het hakenkruis, de Vlaamse leeuw of de Duitse adelaar is de
thematiek van het derde hoofdstuk. Het vierde hoofdstuk behan-
delt de herinrichting van de naoorlogse beweging en haar mun-
diale uitstraling. Welke de invloed van de maatschappijverande-
ring op de beweging was tijdens de jaren zestig wordt in het voor-
laatste hoofdstuk onderzocht. Een selectief overzicht van de ver-
bondelijke diensten sluit deze bijdrage tot de (V.)K.A.].-
geschiedenis af.

Wegens plaatsgebrek werd de ontwikkeling van de ledental-
len in dit werk niet opgenomen. Over deze quantitatieve proble-
matiek hopen we echter in de toekomst een artikel te kunnen
publiceren.

Tenslotte wil ik mijn dankbaarheid getuigen. Deze gaat aller-
eerst uit naar mijn promotoren Prof. Dr. L. Wils en Dr. L. Vos
voor hun wijze raadgevingen en kritische bemerkingen, gegeven
naar aanleiding van deze publicatie. Eveneens bedank ik de voor-
zitter en de bestuursleden, waaronder G. van Bockstaele in het bij-
zonder, van de geschiedkundige vereniging Het Land van Aalst die
de uitgave van mijn licentiaatsthesis hebben mogelijk gemaakt.
Ook de personeelsleden van het KADOC, en vooral Luc Vints,
bedank ik voor de logistieke steun. Dank ben ik eveneens ver-
schuldigd aan diegenen die mij hun persoonlijke documenten ter
inzage meegaven: oud-minister L. Moyersoen, E.H.M. Decubber,
L. Merckx, S. Vyncke-Van Overbeke en M. Uyttersprot. Ook alle
oud-kajot(s)ters die me steeds "met open armen" ontvingen en
allen die meewerkten aan de enquête bedank ik.

Dirk Podevijn.
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HOOFDSTUK I

EEN NIEUWE BEWEGING VOOR EEN NIEUWE
.JEUGD (1920-1930)

Het arbeidersvraagstuk in het Aalsterse.
In 1924 was de nationale secretaris der christelijke sociale

werken, Louis Colens, ervan overtuigd dat de Belgische katholie-
ken, waaronder de priesters en de hogere geestelijkheid, de toe-
stand van de werklieden en van de jonge arbeiders niet kenden.
Hierover schreef hij aan Ludovic Moyersoen, student in de rech-
ten in Leuven, dat het instellen van een oprecht onderzoek naar de
toestand der jonge arbeiders op het werkhuis de grootste dienst
was welke aan de godsdienst kon bewezen worden en dat dergelijk
onderzoek zijn vruchten zou afwerpen (1) ..
Moyersoen onderzocht de toestand in Aalst en baseerde zich hier-
voor op uitgebreid.bronnenmateriaal: de statistieken van de natio-
nale spoorwegmaatschappij, persoonlijke gesprekken met sociale
bestuurders, fabrieksbazen, werklieden, priesters en jonge arbei-
ders, de inlichtingen verstrekt door de officiële arbeidsbeurs in
Aalst (2). Dit onderzoek biedt ons de mogelijkheid de organisatie
en de ontwikkeling van het jeugdwerk in Aalst te behandelen in
het stedelijk sociaal-economisch kader.

De Aalsterse naoorlogse nijverheden waren gediversifieerd en
lagen verspreid over de stad. In 1925 waren er 355 ondernemin-
gen die arbeiders in loondienst hadden. Na de devaluatie van de
Belgische frank, in 1927, waren er 588 bedrijven die met perso-
neel werkten waarvan de leeftijd schommelde tussen 18 en 55
jaar. Het sterkst vertegenwoordigd in aantal waren de landbouw-
bedrijven [95], de metaalverwerkende bedrijven [37], de brei-
werkfabrieken [36], de brouwerijen [11] en de textielfabrieken
[22]. Een belangrijke streeknijverheid, die tijdens het interbellum
opgang maakte, waren de leder- en schoenfabrieken (3).

Voor 1914 was het aantal schoenbedrijven nog gering en de
eerste fase van werkelijke industrialisatie in deze sector moeten we
na de eerste wereldoorlog situeren. Toen werd de overgang
gemaakt van manufacturen naar rneer :mechanisch uitgeruste
bedrijven hetgeen een kwaliteitsverbetering en kwantiteitstoe-

•

( 1) Brief dd. 7 oktober 1924 van Colens aan L. Moyersoen, Papieren Meyer-
soen,3.1.· .

( 2) Onderzoek nopens de toestand der jonge werklieden op het werkhuis, Papie-
ren Moyersoen, 3.4.

3) Aalst, Oostvlaams nijuerheidscentrum, p. 83.
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name tot gevolg had. De snelle economische opleving van 1918
werd door de economische crisis van 1921 tijdelijk afgeremd,
maar daarna begon een ware bloei van de schoennijverheid. Tij-
dens deze tweede fase werd de mechanisatie verder doorgedreven
hetgeen de afwerking van het product verbeterde. Er waren ook
kleinere nijverheden actief: de voedingsnijverheid, de tabakfabrie-
ken, de vervoerbedrijven, de bouwnijverheid, drukkerijen en bak-
kerijen. Deze bedrijven ondervonden de weerslag van de onstand-
vastige economische conjunctuur (4).

De wisselvalligheid van deze econemrsche conjunctuur von-
den wij terug in de cijfers van de pendel arbeid. Zo wisselde het
aantal pendelarbeiders in de lente van 1928 sterk. In maart 1928
waren er dit 4.839 en in april 6.053. Deze stijging wees onder-
meer op een bedrijfscrisis met .werkloosheid als gevolg. Uit het
onderzoek bleek dat drie kwart van de pendelaars naar Brussel
ging werken en een kwart naar Gent. Toch bleef het aantal jonge
arbeiders die pendelden zeer gering. De pendel arbeid werd ook
door de lage vervoertarieven in de hand gewerkt.

In het onderzoek werd vastgesteld dat het toezicht op de trei-
nen veel te wensen overliet omdat tijdens de reis de wagons van
elkaar afgesloten waren zodat de treinwachter slechts in één rijtuig
controle kon uitoefenen. Ook in de werkplaatsen was er weinig
toezicht: er ontstonden zedelijke wantoestanden en er werd gespot
met de kerk (5). De jonge arbeiders werden nauwelijks op hun
werk voorbereid. In deze miserabele situatie wilden de katholieke
gezagsdragers verandering brengen. Aanvankelijk richtten deze
initiatieven zich niet tot de categoriale jeugdgroepen (arbeiders,
studenten en boeren) maar wel tot de jeugd als maatschappelijke
groep (6).

Het initiatief van de katholieke associatie.

Op 9 september 1923 had op initiatief van de plaatselijke
katholieke associatie een jeugdcongres plaats in Aalst. Dit initia-
tief lag in de lijn van het unificatiestreven in het katholieke jeugd-
werk dat in België en in andere landen aanwezig was. In vele lan-
den namen clerus en overtuigde leken het initiatief tot oprichting
of uitbouw van katholieke jeugdwerken. Over de verwezenlijkin-
gen in andere landen werd in Vlaanderen regelmatig gerappor-

4) Cijfergegevens over de Aalsterse handel en nijverheid, Papieren Moyersoen,
4.6.

5) Gesprek met L. Moyersoen, 14 november 1981.
6) K. DUBOlS en L. ENGELEN, Katholieke actie voor de jeugd in Vlaanderen,

p. 9, Papieren Merckx, 10.
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teerd door Onze Jeugd. Hoofdredacteur Callewaert hield, in
januari 1922, een pleidooi voor de oprichting van de éne Vlaamse
jeugdbeweging, die niet enkel de studerende maar ook de andere
jeugd zou omvatten. Dergelijke initiatieven werden genomen door
E. Rubbens (zomer 1922), de kapucijnSebastiaan (de Katholieke
Vlaamse jeugdbeweging in Antwerpen), j. Bloquaux en j. Cardijn
(7).

Het Aalsterse jeugdcongres werd voorgezeten door ]. de
Clercq uit Ninove (8). julien van den Daelen, uit Geraardsbergen
was voorzitter van een der commissies en de jonge student ].
Ghyselen, die van 1922 tot 1924 achtereenvolgens ondervoorzit-
ter en voorzitter was van de A.K.V.S.-toneelboekerij, was er ver-
slaggever (9). De initiatiefnemers van dit congres wilden dat er iets
blijvend zou uitgroeien. Zo ontstond de Katholieke jeugdorgani-
satie (K.].O.) waarvan de statuten, ontworpen door L. Moyer-
soen, op 4 oktober 1923 werden goedgekeurd. Deze statuten
voorzagen in de oprichting van een middenraad voor heel het
arrondissement en kantonale raden voor elk kanton. Aalst organi-
seerde zich onmiddellijk (l0).

De samenstelling van deze kantonale raad' was als volgt: j.
Ghyselen werd voorzitter, L. Moyersoen werd secretaris en Bec-
kaert werd proost doch zou na enkele weken vervangen worden
door Van Reckem. De bestuursleden waren: dokter Clinckaert, j.
Verheghe en later Th. Willems. Het doel was alle bestaande jeug-
dorganisaties te groeperen: studentenbonden, patronaten, afdelin-
gen van katholiek werkende jongeren aangesloten bij de Kristene
Arbeidersjeugd (K.A.].), gilden van boerenjeugd die intussen
gebundeld waren in de boerenjeugdbond (B.].B.), katholieke
turn kringen (o.m. 'Willen is Kunnen') en missienaaikringen. De
katholieke jeugdorganisatie wilde aan deze groepen een nieuwe
bezieling geven om te kunnen aansluiten bij de katholieke actie
(K.A.).

Tussen 1923 en 1926 was deze organisatie zeer actief: er
werd deelgenomen aan de grote manifestatie van de Association
Catholique de la jeunesse Beige (A.C.j.B.) in Charleroi in 1924,
een jeugdbibliotheek werd opgericht en moderne toneelopvoerin-
gen en jeugddagen georganiseerd. Een hoogtepunt was de deel-

7) L. VOS, Bloei en ondergang van het A.K. V.S., Geschiedenis van de Katho-
lieke Vlaamse studentenbeweging 1914-1935, dl. I, p. 251-257.

8) A. DENDOOVEN, Ontstaan, structuur en werking van de Vlaamse K.A.].,
Een sociografisch overzicht, p. 118.

( 9) L. VOS, Op. cit., dl ll, p.345.
(10) De K.A.]. te Aalst, hoe ze begon? Papieren Moyersoen, 3.27.
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name aan het Eucharistisch Congres in Aalst op 31 juli, 1 en 2
augustus 1925. Het initiatief hiertoe werd genomen door bisschop
Seghers van Gent. Dit Eucharistisch Congres bestond uit een afde-
ling voor vrouwen en één voor mannen. Een jeugdafdeling verga-
derde afzonderlijk op vrijdagavond 31 juli 1925 in de grote feest-
zaal van het St. jozefcollege in aanwezigheid van bisschop Seghers
(11).

[)e spanningen tussen de categoriale jeugdorganisaties.

In Aalst en in St. Niklaas, waar in het klein-seminarie
priester-leraar Felix Vercruyssen werkzaam was als secretaris van
het actiecomité voor jeugdwerken, ervaarden de katholieke
gezagsdragers dat hogergenoemde initiatieven de bestaande span-
ningen tussen de categoriale jeugdorganisaties niet oplosten en
onderzochten zij de verhouding van de jeugdorganisaties met de
kerkelijke hiërarchie. .

In De Standaard schreef, waarschijnlijk, pater Sebastiaan die
de K. V.J. in Antwerpen had opgericht, over dit laatste enkele
beschouwingen. In Vlaanderen zou de godsdienstige actie gepaard
moeten gaan met Vlaamse en sociale werking, zouden de jeugdve-
renigingen zelfstandig moeten zijn ten overstaan van de algemene
katholieke organisaties, zonder er vreemd tegenover te staan, en
"wat betreft de verhouding tot de kerkelijke overheid, wij aanzien,
zelfs van katholiek standpunt uit, de rechtstreekse kerkelijke
inrichting der jeugd als ongewenst, en zelfs als gevaarlijk" al was
het "onbetwistbaar dat er tussen de katholieke Vlaamse jeugd en
de kerkelijke hiërarchie een normaal en ordelijk verband" zou
moeten bestaan.

Voor F. Vercruyssen, J. Cardijn, L. Moyersoen en
H. Coppieters, toen nog pastoor-deken in Aalst, was de door
Sebastiaan bepleite relatieve zelfstandigheid tegenover het kerke-

(11) Voorzitters van het congres waren kan. Coppieters, pastoor-deken van Aalst
en senator R. Moyersoen, ondervoorzitter was de rector van het Sr. Jozefcol-
lege Joliet. Er waren verschillende afdelingen (vrouwen, mannen, jeugd) die
elk hun eigen voorzitters, ondervoorzitrers, schrijvers en leiders hadden.
Eucharistisch Congres, Jeugdafdeling, Papieren Moyersoen, 3.3.
Edgar Joliet werd pater-rector benoemd aan het St. Jozefcollege in 1922. De
fransgezinde rector vormde het ééntalige nederlandse college om tot een
tweetalig college. De mededelingen aan de ouders, de kaarten en
programma's bij toneelopvoeringen ter gelegenheid van carnaval waren twee-
talig. Bij de prijsuitdelingen werden ederlands en Frans afgewisseld. De pal-
maressen bleven tweetalig tot 1932. . •
J. DE BROUWER, De Jezuïeten te Aalst, dl. Il, Herleving en nieuwe bloeitijd
1831-1981, p. 269.
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lijk gezag te verwerpen, en zou een jeugdbeweging onder recht-
streekse kerkelijke leiding moeten staan. Dat was precies wat aan
Vlaamse nationalistische zijde gevreesd werd, al klonk die stem
wel echt mee in het debat (12). De genoemde katholieke gezags-
dragers wensten allereerst de spanning tussen de categoriale en
niet-categoriale jeugdorganisaties op te heffen.

Sommigen waren voorstander van het model van werking dat
van bij het begin in de A.C.].B. gevolgd werd en waarbij jongeren
uit alle sociale lagen, in het kader van een parochie, een vorming
kregen volgens een puur godsdienstig programma en los van de
bestaande sociale werken. Anderen opteerden voor een overkoe-
pelend jeugdverbond (dus een omvorming van de A.C.].B.), dat
de algemene lijn zou aangeven, maar waarbinnen verschillende
jeugdverenigingen zich elk zouden richten op één specifiek milieu,
met een programma dat, behalve aan puur godsdienstige, ook aan
bredere, maatschappelijke problemen aandacht zou schenken
(13).

Op 21 december 1925 schreef F. Vercruyssen aan L. Moyer-
soen: "( ... ) Van meet af aan komen dus de jongens in de groep die
ze later zal inlijven en is de weg van jeugd naar volwassenorgani-
satie één. Wij moeten dat kunnen bereiken ook voor de arbeiders-
jeugd" (14). In een andere brief stelde hij de A.C.].B. als voor-
beeld om de standsorganisatie te bereiken: "De geschiedenis van
de A.C.].B. is in dat opzicht uiterst leerzaam. Als er één groepe-
ring haar basis buiten en boven alle standverenigingen wenst is het
wel de A.C.].B. Welnu, na enkele jaren werken ontstaan vanzelf
onderafdelingen in de A.C.].B. U kent die toestanden beter dan
ik" (15). Moyersoen kende die toestanden, i.c. de controverse tus-
sen A.C.l.B. en ].O.c., inderdaad beter dan F. Vercruyssen: in
Leuven, waar L. Moyersoen rechten studeerde, was het secreta-
riaat van de A.C.].B. gevestigd (16).

Door de afwezigheid van een sterk "Vlaams" overkoepelend
orgaan dat een directieve functie kon uitoefenen ten overstaan van
het bestaande jeugdwerk verkeerde de Aalsterse katholieke jeugd-
organisatie eind 1926 in nood. Op 31 oktober 1926 ging de
laatste algemene vergadering door. Vanzelfsprekend bleven de

(12) L. VOS, op. cit., dl. II, p. 85 en 87.
(13) IBIDEM, p. 147.
(14) Brief dd. 21 december 1925 van Vercruyssen aan L. Moyersoen, Papieren

Moyersoen, 3.2.
(15) Brief van Vercruyssen aan L. Moyersoen, Papieren Moyersoen, 3.23.
(16) R. AUBERT, Organisation et caractère des mouuements de jeunesse catholi-

ques en Belgique, p. 301.
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katholieke geiagsdragers zoeken naar een formule die toeliet
nieuwe vormen van jeugdbeweging op gang te brengen, aangepast
aan de noden van de jaren twintig. Langs zijn broer Jean, die
jezuïet was in Leuven leerde L. Moyersoen de K.A.].-formule ken-
nen. Het probleem voor Moyersoen en Vercruyssen bleef of ze
naar gespecialiseerde groepen moesten gaan of niet?

De A.C.].B. maakte tijdens de zomer van 1927 een grondige
structuurverandering door (17). Cardijn zwengelde het pleidooi
voor "specialisatie" in de katholieke actie aan in de A.C.].B. en
overtuigde de leiders van de A.C.].B. dat specialisatie naar sociaal
milieu noodzakelijk was om doelmatig te kunnen werken. De
A.C.].B. werd een koepelorganisme. Na de A.C.].B.-Ianddag van
28 augustus 1927 werd de bundeling van de katholieke Vlaamse
jeugd aangepakt door vicaris J. Janssen van het aartsbisdom die de
eerste besprekingen voor het Jeugdverbond voor Katholieke Actie
(J.V.K.A.), dat "onder de leiding van het geestelijk gezag" al de
bestaande katholieke jeugdwerken zou samenbrengen "tot ver-
spreiding van de katholieke actie en het katholieke leven", organi-
seerde (18).

Sinds mei 1927 was Honoré Coppieters bisschop in Oost-
Vlaanderen. Toen hij een paar maanden eerder hulpbisschop
werd, werd hij door Vlaanderen met vreugde begroet. Hij stond
bekend als vlaamsgezind, was in Leuven betrokken geweest bij de
oprichting van Amicitia en had sympathie voor de studentenbewe-
ging. Toch zou hij rechtstreeks tegen het A.K.V.S. optreden. Na
een onderhoud met de A.K.V.S.-afgevaardigden kwam hij tot de
conclusie de landdag in St. Niklaas in augustus 1927 te moeten
boycotten, omdat hij "in dienst zou staan van het nationalisme,
meer nog, het separatisme". Sindsdien had de bisschop geen ver-
trouwen meer in de A.K.V.S.-Ieiding (19). Als gevolg van deze
gebeurtenis gaf bisschop Coppieters, waarschijnlijk, opdracht, en
dus "het mandaat", aan Felix Vercruyssen om de jeugdwerken in
het bisdom te coördineren. Dat er een coördinatievergadering in
Aalst doorging wekt geen verwondering als we weten dat Coppie-
ters, vóór zijn bisschopsbenoeming deken in Aalst was geweest en
het Vlaams-nationalisme in Aalst sterk aanwezig was.

Klaarheid scheppen in de verwarde toestand,

Om in deze toestand klaarheid te scheppen werd in Aalst tus-

(17) R. AUBERT, op. cit., p. 302.
(18) L. VOS, op. cit., dl. II, p. 148 en 149.
(19) IBIDEM, dL. II, p. 133,157,171 en 307.
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sen de verschillende katholieke gezagsdragers een ontmoeting
georganiseerd (20). Op 10 november 1927 ontving deken Cop-
pens de bestuurder van het klein seminarie in St. Niklaas en coör-
dinator van de jeugdwerken, F. Vercruyssen; de directeur van het
Aalsterse St. Maarteninstituut die bekend stond. als een flamin-
gant, Frans Poelaert, de bestuurder van de sociale werken. Van
Reckem, dokter Clinckaert, ]. Ghyselen en de pas afgestudeerde
L. Moyersoen. Nationale K.A.].-proost, ]. Cardijn en Th. Wil-
lems verontschuldigden zich. Later op de avond voegden Colens
én Cardijn zich toch bij het gezelschap. De algemene bestuurder
van de A.C.].B., L. Picard, was er eveneens aanwezig.

Tijdens deze vergadering werden katholieke actieproblemen
behandeld zoals de groepering van de jeugd, de organisatie van de
kerngroep in de K.A.J., de standsgroeperingen en hun relatie tot
de parochiale verenigingen en de patronaten. Eveneens werd de
relatie besproken van de K.J.O. tegenover de werkliedenvereni-
gingen, de politiek, de Vlaamse kwestie en de studenten (21).

Dit gesprek was niet alleen oriënterend voor de oprichting
van de K.A.J. in Aalst, maar ook voor de uitbreiding van de K.A.
in het arrondissement en de oprichting van het Jeugdverbond voor
Katholieke Actie in 1928. Aan de hand van het nederlandstalige
verslag van deze vergadering zoemen we even in op de inhoud van
dit gesprek.

Nadat Picard had gesproken over zijn ondervinding opge-
daan in Wallonië, bespraken de leden de toepassing van die begin-
selen in Vlaanderen, de algemene lijnen en de geest die er moest
heersen. De initiatiefnemers wilden aan de jongeren een christe-
lijke mentaliteit en vooral een persoonlijke overtuiging meegeven.
Het moest positief opbouwend werk zijn (22).

De leden van de vergadering bepaalden dat de kern groep het
belangrijkste deel van de beweging moest zijn. Deze studiegroepen
moesten geadapteerde groepen zijn, d.w.z. "aangepast aan de
stand" waartoe men behoorde (23). In de parochiale verenigingen
zouden zowel de leden van de standsgroepering evenals de niet-
gegroepeerde leden elkaar vinden om de gezamelijke problemen te
bestuderen onder voorzitterschap van de pastoor.

Op de parochies moesten de patronaten blijven bestaan. Om

(20) Gesprek met L. Moyersoen, 14 november 1981.
(21) Katholieke Jeugdbeweging, verslag van de voorbereidende vergadering, 10

november 1927; Papieren Moyersoen 3.5.
(22) Document van 10 november 1927, Papieren Moyersoen, 3.6.
(23) K. DUBOlS en L. ENGELEN, optcitt, p. 81 e.v., Papieren Merckx, 10.
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de zondag "te redden" wilden zij aan de jeugd een "deftig tijdver-
drijf' geven. De K.j.O. wilde de actie van de kerk doen reiken
daar waar de priester niet meer kon geraken (24). Moyersoen
stelde vast dat in de K.].O. de "meesters" voor de patronaten wer-
den gevonden.

In de verhouding van de K.A.J. tot de werkliedenverenigin-
gen (A. C. W.) verdedigde Picard "het pauselijk standpunt". Beiden
moesten absoluut gescheiden blijven. Niettemin zou de K.A.]. zijn
leden aanzetten om aan te sluiten bij de syndicaten. Cardijn deelde
de mening van Picard en was zeer radicaal. Enerzijds wilde Car-
dijn de autonomie van "zijn'r beweging beklemtonen, anderzijds
wilde hij Picard, die reeds in augustus aan Cardijn had moeten
toegeven inzake de hervorming van de A.C.].B., niet opnieuw
voor het hoofd stoten. Colens wenste dat de K.A.J. en het A. C. W.
zouden "samenwerken" (25). Er werd een compromis tussen deze
verschillende standpunten gevonden: deze "samenwerking"
behelsde volstrekte autonomie en afzijdigheid in politieke aangele-
genheden. In Aalst, waar deze feitelijke toestand zich nog niet
voordeed kon misschien een betere oplossing worden gevonden
maar dit mocht niet ten koste van het ledenaantal gebeuren. Die
onafhankelijkheid had niet tot gevolg dat er in een verschillend
lokaal moest vergaderd worden, in Aalst vergaderden beiden in
het Groen Kruis (26).

De katholieke jeugdorganisaties mochten niet aan politiek
doen, evenmin de parochiale verenigingen noch de standsgroepe-
ringen. Zij werden beschouwd als de lekenarm van de kerk. Dit
alles kon echter voor de leden geen beletsel zijn om individueel aan
politiek te doen (27).

Voor de Vlaamse kwestie stelden de aanwezigen dat de
katholieke jeugdbeweging in Vlaanderen Vlaams was en bleef. De
vergadering verdedigde het standpunt van de ééntaligheid in
Vlaanderen, wie éénheid wilde zoeken moest Vlaams spreken. De
A.C.].B. zou zich alle actie in Vlaanderen ontzeggen. Zodra er in
Vlaanderen een groepering bestond, uitgaande van de Vlaamse
massa zou een christelijke samenwerking met de A.C.].B. worden
nagestreefd. De vergadering benadrukte dat de Vlaamse K.].O.
enkel zou aansluiten bij de Vlaamse Beweging voor het culturele
aspect, niet voor het politieke. De K.].O. zou haar rangen zo

(24) Handboek der K.A.j., (1933), p. 24.
(25) E. GERARD, Cardijn, arbeidersbeweging en katholieke actie (1918-1945),

in Cardijn een mens, een beweging, p. 119 e.v.
(26) Gesprek met M. de Saedeleer, 13 november 1981.
(27) Waarom wij niet aan politiek doen, Papieren Moyersoen, 6.13.9.
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De Aalsterse kajotters in 1928 tijdens een van hun allereerste
propagandatochten. (Foto: L. Moyersoen, Aalst).

De eerste V.K.A.J.-kern van het verbond Aalst-Geraardsbergen.
(Foto: A. C. W.A.).
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breed mogelijk openstellen, ook voor de Vlaams nationalisten
indien deze zich aaa de kerkelijke hiërarchie zouden onderwerpen.
Hierbij noteerde de verslaggever dat "de Walen die l'Action Fran-
çaise lazen uit de A.C.].B. werden gesloten".

De Vlaamse studenten moesten individueel worden aange-
sproken om ze in de parochiale verenigingen binnen te loodsen.
De Vlaamse studentenbeweging stond in Aalst en omliggende
relatief sterk. In de stad zelf bestond er in het St. jozefcollege een
A.K.V.S.-bond "De Witte Kaproenen" (28). Voor de meisjes was
er de katholieke Vlaamse Meisjesbeweging "De Denderlelie".
Onder impuls van Madeleine Gravez, voorzitster van de afdeling,
streefde de beweging ernaar om de meisjes die verfranst waren in
de pensionaten wakker te maken voor de Vlaamse gedachte (29).
De studenten moesten omwille van de katholieke actie hun
Vlaamse strijdobjectieven, ingebed in een godsdienstige bewogen-
heid, opgeven om te veroveren voor Christus, zij het wel met een
niet-nationalistische Vlaamsgezindheid op de achtergrond (30).

De stichting van gespecialiseerde katholieke actiegroepen in Aalst.
Deze vergadering zette het licht op groen om over te gaan,

ook in Aalst, tot het stichten van gespecialiseerde katholieke actie-
groepen, waartoe ook V.K.A.]. en K.A.]. behoorden. Tijdens de
weken die volgden op deze vergadering hielden deken Coppens, L.
Moyersoen, bestuurder Van Reckem en de plaatselijke geestelijk-
heid zich bezig met de samenstelling van de eerste K.A.].-
kerngroep volgens de recruteringsmethode van het K.A.].-
handboek. Een aantal jonge arbeiders en bedienden werden aan-
gesproken om deel uit te maken van de eerste K.A.].-kerngroep
(31).

De stichtingsvergadering ging door op 13 december 1927 bij
onderpastoor Impens van de St.-Martinusparochie (32). Alle
medewerkers werden er warm onthaald en aan elkaar voorge-
steld. Dit waren: L. Moyersoen, M. de Saedeleer, L. Keymeulen,
E. de Moor, L. D'Haese, F. Vermoesen, K. Colson, Van den

(28)
(29)
I

L. VOS, op. cit., p. 134, 159, 171 en 355.
Op 27 april 1919 werd er een algemene vergadering gehouden ten huize van
Mej. Brughmans in Antwerpen om de landsbond herin te richten; M.
Laporta werd voorzitster, M. Brughmans en G. Seys schrijfsters en M. Gra-
vez, uit Aalst schatbewaarster.
G. VAN DER BEKE, jongerenkontestatie te Aalst, Van aktivisme naar
Vlaams Nationalisme, 1914-1923, p. 60.
L. VOS, op. cit., p. 318.
K.A.j.-Handboek, (1927), p. 93.
De K.A -.;. te Aalst, hoe ze begon? Papieren Moyersoen, 3.27.

(30)
(31)
(12)
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Abeele, C. Nieuwlandt, ]. van Schuylenbergh, P. Goffa, ]. de
Clercq en G. van der "EIst (33). Na de begroeting en het gebed
door deken Coppens, die de kerngroep een goede samenwerking
toewenste, sprak L. Moyersoen over het ontstaan en de bedoeling
van de K.A.].-beweging (34).

De organisatie en ontwikkeling van de parochiale afdelingen
kreeg prioriteit. Het werd de voornaamste taak van de kerngroep
en gedurende meerdere maanden bereidde de kerngroep zich voor
op deze taak. De beweging wilde slagen en daarom eerst vorming
geven aan haar toekomstige leiders. De katholieke actieleiders
slaagden erin de kajotters enthousiast te maken voor de beweging.

Tijdens de eerste vergadering van de kerngroep ontvingen de
leden hun eerste Jonge Werkman en werd hen het kajotterslied
aangeleerd. Eerst neuriënd maar nadien uit volle borst zongen ze:
"Harop kajotters onvervaard, de jonge werkers samen
geschaard". Na enkele weken werd Leopold Keymeulen als voor-
zitter van deze kerngroep aangesteld (35). De leden werden voor-
al de katholieke actiegeest en de "techniek der kajotterij" bijge-
bracht. De kerngroep aarzelde niet om beroep te doen op emi-
nente sprekers: Cardijn kwam persoonlijk de kentekens met het
kajotters-schild op de borst van de eerste kajotters spelden, ook F.
Vercruyssen sprak voor de kerngroep. Door de onderzoeken werd
er een interessante documentatie bijeengebracht en ontvingen de
leiders een intense vorming (36). Stilaan kwam het moment om
het kajottersideaal te gaan verkondigen.

In februari 1928 gingen de kernleden op verovering en wer-
den de eerste parochiale afdelingen gesticht (37). Iedere afdeling
kreeg een voorzitter en een secretaris: voor de St.-
Martinusparochie waren dit L. D'Haese en G. van der EIst, voor
de St.-]ozefparochie waren dit Karel Colson en Frans Verbeiren
en voor de O.L. Vr.-parochie waren dit Richard van den Steen en
C. Nieuwlandt (38). In de O.L.Vr.-parochie werd de bestaande
jeugdgroep getransformeerd in een K.A.].-groep. In 1928 stond
deze jeugdgroep onder leiding van onderpastoor De Weirdt. De
overgang verliep vlot omdat deze jeugdgroep hoofdzakelijk be-

(33) Brief dd. 17 augustus 1967 van G. van der Eist aan L. Moyersoen , Papieren
Moyersoen, 3.28.

(34) Voordracht gehouden in de eerste vergadering van de centrale kerngroep der
K.A.J., dinsdag 13 december 1927, Papieren Moyersoen, 3.7.

(35) K.A.j.-Handboek, (1927), p. 97.
(36) De stichters van de K.A.J. te Aalst, Papieren Moyersoen, 7.4.
(37) De Jonge Werkman, ge jg. (1928), p. 46 en 112.
(38) 40 Jaar K.A.j., arr. viering, Papieren A.C.W.A., 5.2.1.13.
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Hét orgelpunt in 1929 was de eerste K.A.].-Romebedevaart en de ontvangst
van de kajotters door paus Pius XI.

Op de foto: de Aalsterse kajotters op het St. Pietersplein.
(Foto: L. Moyersoen, Aalst).

In 1927 stichtte Aimée Waterinckx de V.K.A.]. in Aalst.
(Foto: A. C. W.A.).

E.H. Irnpens, de eerste gewestelijke (V.)K.A.].-proost.
(Foto: A.C. W.A.).

De eerste V.K.A.].-propagandiste voor het gewest Aalst was Tilla Callebaut.
(Foto: A.C. W.A.).
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stond uit bedienden en werkjongens. De afdelingen St. Jozef en St.
Martinus waren nieuw gestichte afdelingen (39). Op iedere
Aalsterse parochie bestond er een K.A.].-afdeling.

De start van de VKA] en Aimée Waterinckx.

De jonge arbeidsters waren ondertussen ook niet bij de pak-
ken blijven zitten. In 1927 stichtte Aimée Waterinckx de V.K.A.].
in Aalst. Zij was de eerste propagandiste van het verbond
Geraardsbergen waar reeds in 1926 een V.K.A.].-groep werd
opgericht door proost De Meulemeester. De behoefte aan een
christelijk geïnspireerde beweging was zeer groot in de streek van
Geraardsbergen, die bekend was als "de rode burcht". De arbei-
ders en hun kinderen werden er dagelijks geconfronteerd met het
"rood of geen brood", zowel in Wallonië als in Geraardsbergen. In
de steengroeven van Lessen noemden ze de katholieke arbeiders
"tapernouches" (vliegenvangers) omdat ze de moed hadden een
kruisje te maken voor het eten. Vele jonge arbeiders en arbeidsters
waren verplicht zich "om den brode" aan te sluiten bij het
socialistisch syndicaat. In vele arbeiderswoningen lag er nog geen
vloer, was er geen behang en werd er uit een emmer gedronken
(40).

Reeds vóór Aimée Waterinckx haar activiteiten in Aalst ont-
plooide bestond er al een V.K.A.].-groep in Hofstade die samen-
werkte met het verbond Dendermonde (41). In Aalst sloten zich
bij de beweging onderwijzeressen, leidsters van andere bewegin-
gen, parochiale helpsters en arbeidsters aan. Op de St.-
Martinusparochie, waar er reeds een missienaaikring bestond,
waren dit Jw. Talloen, Celestine de Troyer, Angèle de Saedeleer,
Alfonsine Goossens, Hélène de Wit en Maria van Caelenbergh
(42). Op de O.L.Vr.-parochie startte Tilla Callebaut met een
V.K.A.r-werking. Ook hier sloten onderwijzeressen bij de bewe-
ging aan die in hun schoolmilieu reeruteerden (43). Malvina van
Damme, Jeanine en Bertha Keymeulen behoorden tot de eerste
kern. Fonteyne was er de eerste proost (44).

Tot 1929 werkten de vier parochies nauw samen en de verga-
deringen gingen door in het huis van onderpastoor Impens. De
godsdienstige studiekring werd verzorgd door pater Bohijn, later

(39) Gesprek met M. de Saedeleer; 13 november 1981-
(40) Gesprek met R. van Nerom, 15'januari 1983.
(41) Gesprek met H. Temrnerrnan, 14 mei 1982.
(42) De Volksmacht, 26 augustus 1967', p. 9.
(43) Enquête dd. 14 juli 1982, Elisabeth Rousseau.
(44) Enquête dd. 14 juli 1982, Maria Moerenhout.
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door de capucijn Marcellus. Het sociaal gedeelte werd gegeven
door onderpastoor Impens. Deze werkgroep slaagde erin de
V.K.A.]. uit te bouwen. In 1928 werd er op vier parochies
gewerkt met 75 ingeschreven leden elk. Een jaar later telde het
gewest Aalst reeds 400 leden. Tilla Callebaut was de eerste vrij-
gestelde voor het gewest Aalst. Zij werd opgevolgd door Maria
Verherbrugge en Madeleine Vinck (45).

Naarmate'He kajottersbeweging zich ontwikkelde trad ze 'ook
meer in de openbaarheid. Op 2 juni 1928 verscheen in Ons Volks-
biad, een weekblad dat door Petrus van Schuylenbergh werd uit-
gegeven, een artikel over de kajottersbeweging (46). Voortaan
kregen de Aalsterse kajotters hun eigen "kajottershoekje" in dit
weekblad. Het secretariaat - dat voorlopig was ondergebracht bij
1. Moyersoen in de Nieuwstraat en door M. de Saedeleer, later
geholpen door jef de Ridder, werd waargenomen - stelde dat vijf
maand na de stichting de tijd gekomen was om het publiek uitleg
te geven over de doelstellingen van de K.A.]. (47). In de beweging
was enerzijds de behoefte aan erkenning door de publieke opinie
gegroeid en anderzijds het besef dat dit enkel mogelijk was door
een sterke interne structuur.

De krachten gebundeld.

Om de krachten te bundelen werd besloten het verbond op te
richten dat als schakel tussen de afdelingen en de nationale leiding
maar ook als overkoepelend geheel voor alle afdelingen zou funge-
ren (48).1 Op donderdag 7 juni 1928 hield het Aalsterse K.A.].-
verbond zijn eerste algemene vergadering in de lokalen van de St.-
Jozefafdeling in de Meuleschettestraat. Verbondsvoorzitter Karel
Colson en proosten De Weirdt, Impens en Van Temsche hadden
alle kajotters opgeroepen om deze vergadering bij te wonen. Er
waren 115 aanwezigen die luisterden naar de diocesane proost
Lerno en Jan Schellekens (49). Het verbond nam, in samenwer-
king met de afdelingen, nog tal van andere initiatieven.

Op 26 augustus 1928 nam het K.A.].-verbond Aalst deel aan
de katholieke jeugddag in Antwerpen die door het]. V.K.A. geor-

(45) De Volksmacht, 12 augustus 1967, p. 9,
(46) Ons Volksblad, 2 juni 1928.
(47) In het secretariaat was de bibliotheek voor de leden van de kerngroep onder-

gebracht. Deze bibliotheek bevatte 99 werken m.b.t. de jeugdorganisatie, de
sociale beweging, de vakkennis, wetenschappen en godsdienst. Er waren ook
nog tijdschriften aanwezig.
K.AJ., interparochiale kerngroep, boekenlijst, Papieren Moyersoen, 3.16.

(48) Handboek der K.A.J., p. 136.
(49) De Jonge Werkman, ge jg. (1928), nr. 9, Papieren Moyersoen 3.12.
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ganiseerd werd. Er werden in 1929 recollecties gepreekt door de
jezuïet Gryffroy, de ópvolger in het St.-]ozefcollege van Van
Opdenbosch, later door jezuïet Bogaerts (50). De vorming van de
leiders werd ook in de gewestelijke sociale school aangepakt.

De gewestelijke sociale school en de spaardienst.

In oktober 1928 werd gestart met een gewestelijke sociale
school. De bedoeling was om door middel van een methodisch en
katholiek sociaal onderwijs een opleiding te geven aan de jonge
arbeiders die de elementen waren voor allerlei vertrouwensposten
in de plaatselijke organisaties. De leiders moesten mensen zijn "die
een hoge dunk hadden van hun verantwoordelijkheid, in wiens
hoofd het aanhoudend geprent was dat leiden dienen was, maar
dat dienen niet gelijk stond met geleid worden". De school werd
ondergebracht in de klaslokalen van het jezuïetencollege in de
Pontstraat en telde tijdens de eerste leergang 15 leerlingen. Het
eerste jaar werden er volgende vakken gegeven: bedrijfsorganisa-
tie door Frans van der Heyden, begrippen van de sociologie door
Eugène van den Bossche, godsdienst door de jezuïet Geniets en de
katholieke actie door 1. Moyersoen (51). In De Volksstem eva-
lueerde 1. Moyersoen de eerste leergang als een schuchtere poging
die met succes bekroond werd (52).

Op 20 oktober 1929 begon de tweede jaargang van de Aals-
terse gewestelijke sociale school. Door het gebrek aan belangstel-
ling, ondanks een wervingsactie, en omdat de verantwoordelijk-
heid voor de organisatie in handen van kajottersleiders gegeven
werd, was deze leergang de laatste van de gewestelijke Aalsterse
sociale school (53).

De inrichting van een spaardienst werd besproken op de ver-
gadering van 18 oktober 1928 (54). De proosten, voorzitters en
secretarissen van de drie Aalsterse afdelingen, die weinig talrijk
opgekomen waren, bespraken de oprichting van een spaardienst
vertrekkend vanuit een onderzoek. Dit onderzoek verschafte inte-
ressante gegevens over de levenswijze van de jonge arbeiders. Was
er echt behoefte aan een spaardienst?

(50) Jezuïet Van Opdenbosch kwam naar aanleiding van de Oosrvlaamse
A.K.V.S.-gouwdag, die op 4 april 1929 in Oostakker zou doorgaan, in con-
flict met de bisschop. In de zomer van 1929 werd hij verplaatst uit Aalst naar
Verviers en later naar Maastricht.
L. VOS, op. cit., dl. II, p. 171.

(51) Onze gewestelijke sociale school, Papieren Moyersoen, 6.13.6.
(52) Gesprek met jezuïet Geniets, 17 juli 1982.
(53) De Volksstem, 20 oktober 1929, p. 1.
(54) Studiekring, vergadering van 18 oktober 1928, Papieren Moyersoen, 4.2.
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In oktober 1928 verdiende een jonge arbeider tussen 75 en
130 frank per week (55). Er was een verschil tussen grote en
kleine bedrijven. De jonge arbeiders ontvingen wekelijks of maan-
delijks hun loon, in slechts weinige gevallen werd het bedrag op de
omslag gedrukt zodat dit niet kon vervalst worden. In andere
fabrieken werd het bedrag met aneline of potlood geschreven.
Dikwijls wisten de ouders niet hoeveel hun zoon verdiende. Uit
het onderzoek bleek dat op tien jonge arbeiders slechts twee het
volle bedrag thuis afgaven. In onregelmatige gezinnen gebeurde
het dat de jonge arbeider(s)niet naar huis kwam(en). Heel zelden
kocht de jonge arbeider nuttige zaken met zijn geld. Op tien
ondervraagden spaarden er twee. Een gewone jonge arbeider ver-
diende 200 frank per veertien dagen. Zelf hielden ze 20 tot 25
frank van het ontvangen bedrag af en hun moeder gaf hen 5 tot 10
frank zodat ze over 35 tot 40 frank drinkgeld beschikten. Waar-
aan besteedde de jonge arbeider dit budget? Het geld werd besteed
aan tabak, drank, ijskreem en bioscoopbezoek. De sport werd als
een aanleiding tot drankmisbruik beschouwd maar "toch waren
vrouwen een nog slechtere aanleiding" . Vele jonge arbeiders
spaarden in de herbergkassen (56). Ondanks dit weinig rooskleu-
rig beeld vond de vergadering dat de jonge loontrekkende be-
kwaam was om te sparen, maar dat het moeilijk zou zijn om hem
dit te leren. Door de oprichting van de spaardienst werd een
nieuwe doelstelling gerealiseerd (57).

Verbondelijke initiatieven.

De vijfde afdeling in het verbond was de H. Hartafdeling die
op 25 januari 1929 werd gesticht (58). Tot 1928 maakte de H.
Hartparochie deel uit van St. Martinus en O.L.Vr. Mijlbeek. De
stichting werd echter overschaduwd door het overlijden van deken
Coppens. Zijn opvolger Reynaert werd in de Aalsterse K.A.J.-
kringen goed onthaald (59).

(55) Vooronderzoek om een spaardienst in de K.A.j. op te richten, vragenlijst,
Papieren Moyersoen, 4.8.

(56) Persoonlijke vragenlijst, handarbeiders.
Persoonlijke vragenlijst, bedienden, Papieren Moyersoen, 4.3. en 4.10.

(57) Handboek der K.A.]., p. 335-336.
(58) Gesprek met j. de Ridder, 28 juni 1982.
(59) Reynaert werd geboren op 1 maart 1873 in St. Niklaas. Hij behaalde aan de

Gregoriaanse Hogeschool in Rome de graden van doctor in de filosofie en een
baccalaureaat in de theologie, van 1916 tot 1925 was hij pastoor in Bellem,
vervolgens werd hij pastoor-deken in Ledeberg.
De Volksstem, 15 februari 1929, p. 1.
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De nieuwe pastoor-deken werd gehuldigd tijdens de vierde
verbondsvergadering óp 15 april 1929. Diocesaan proost Lerno
sprak de vergadering toe in het lokaal van de St.-Martinusafdeling
(60). In dezelfde maand ging, op initiatief van de landsbond en het
diocesaan verbond van het bisdom Gent, de veiligheidstentoon-
stelling door in Gent (61). Uit Aalst trokken 80 kajotters naar de
tentoonstelling. Deze gebeurtenis werd een hoogtepunt in het
werkjaar (62).

Het orgelpunt in 1929 was de Romebedevaart en de ont-
vangst door paus Pius XI (63). Deze eerste kajottersbedevaart
werd grondig voorbereid. De kajotters die meereisden werd
gevraagd te sparen van hun zakgeld, loon, overuren en drinkgeld.
De jonge arbeiders werd verteld dat de arbeidersstand op een
beslissend keerpunt was gekomen, zij moesten kiezen tussen
Rome en Moskou. Op 22 september 1929 vertrokken de kajotters
en ze keerden op maandag 30 september terug (64). De Aalsterse
deelnemers kwamen allen uit de stadsafdelingen. Hoe had het
jeugdwerk zich ondertussen in enkele omliggende gemeenten ont-
wikkeld?

Het jeugdwerk in enkele omliggende gemeenten.

In de Aalsterse randgemeenten organiseerde en leidde de
plaatselijke geestelijkheid bijgestaan door de leiders of leidsters
het jeugdwerk. Hiervoor beschikten ze over meer autonomie dan
hun stedelijke collega's: ze waren minder afhankelijk van een
overkoepelend orgaan zoals de K.J.O. later hetJ.V.K.A. Bekijken
we de toestand in de gemeenten Overboelare en Moerbeke van
naderbij.

In Moerbeke groeide de K.A.].-groep uit een studentenbond
die op initiatief van onderpastoor G. Fonteyne in 1920 gestart was
(65). Tijdens de jaren twintig telde de groep een twintigtal jonge-
ren. Fonteyne was erin geslaagd jongeren uit de secundaire scho-
len van Geraardsbergen of Edingen te groeperen. Zijn opvolger,
onderpastoor Claus transformeerde rond 1926 deze jeugdgroep in
een K.A.J.-afdeling en gaf deze een meer gestructureerde eenheid
door aansluiting te zoeken bij de K.A. (66).

(60) De Volksstem, 12 april 1929, p. 3.
(61) Gesprek met J. de Ridder, 12 februari 1981.
(62) De Volksstem, 13 april 1929, p. 1.
(63) De kajottersbedevaart naar Rome, Papieren A.C.W.A. 1.1.
(64) De Vo/ksstem, 2 oktober 1929, p. l.
(65) L. VOS, op. cit., dl. II, p. 357.
(66) G. VAN BOCKSTAELE, De K.A.]. in Moerbeke, Pers. verz. doe., 10.
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Edgard van den Borre stichtte de K.A.]. in Overboelare nadat
hij de beweging in 1924 in Carnières bij Morlanwelz, gelegen in
het kolenbekken van Charleroi, had leren kennen (67). Als secre-
taris van de Katholieke Jonge Wacht (K.].W.) van Overboelare
was hij nauw betrokken bij het politieke en sociale leven van deze
parochie. De K.].W. organiseerde in 1926 studiekringen en verga-
deringen waar godsdienstige politieke en sociale problemen op de
dagorde stonden. Het bestuur nam contact op met de eerste secre-
taris van de nationale K.A.]., Jan Schellekens om te spreken over
de beweging. Het resultaat was gunstig en al de leden namen een
abonnement op De Jonge Werkman. Onderpastoor Impens werd
de eerste proost van deze nieuwe afdeling (68).

Besluit.
Zowel de K.A.]. als de V.K.A.]. ontwikkelden zich in een

snel tempo in de Aalsterse regio. Dit kwam doordat de katholieke
actie, met hulp van politieke en geestelijke leiders, vaste voet in
Aalst had gekregen. Door een zorgvuldige, voorzichtige voorbe-
reiding en de vele onderzoeken naar de toestand en behoeften van
de Aalsterse arbeid(st)ersjeugd volgens de methode zien-oordelen-
handelen werden de fundamenten gelegd waarop de steigers van
de beweging werden gebouwd.

(67) De Volksmacht, 3 oktober 1975, p. 11.
(68) De Volksmacht, 15 juli 1967,p. 11.
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.HOOFDSTUK 11

DE (V.)K.A.j. IN DE STEIGERS (1930-1940)

De economische crisis.

In 1930 waaide de economische crisis over naai Europa. Het
aantal werklozen steeg als gevolg van de vraag- en productie af-
name die gepaard ging met een concentratieverschijnsel. Aalst
ontsnapte niet aan deze economische laagconjunctuur. Tijdens de
jaren dertig was dit vooral merkbaar in de Aalsterse brouwerijen
en de textiel sector , de leder- en schoennijverheid voelde de crisis
minder sterk aan.

De brouwerijen (De Gheest, Zeeberg, De Blieck) ondergin-
gen, bij het begin van de jaren dertig, de moderniserings- en con-
centratiebeweging die in de nijverheid ontstond als gevolg van de
crisis (1). Toch bleven ze in Aalst sterk vertegenwoordigd. Deze
localisatie werd in hoofdzaak bepaald door de demografische, de
sociale en de geografische factor. De Aalsterse hopstreek leende
zich immers uitstekend voor de productie van gerstenat door zijn
ongeschoold en goedkoop arbeiderspotentieel dat tevens de
grootste afnemer was. De brouwerijen creëerden nevenactiviteiten
die ten goede kwamen aan de drukkers, de houtnijverheid, de
vervoer- en de distributienijverheid (herbergen, kleinhandelaars).
Belangrijk voor de brouwerijen waren de mouterijen (2).

In de mouterijen werd de gerst kunstmatig ontkiemd en
opnieuw gedroogd om als hulpstof in de bierfabricatie te worden
gebruikt. Tussen 1935 en 1937 deden de mouterijen gouden
zaken doordat de uitvoer naar Noord-Amerika, waar het "droog
regime" heerste, in aanzienlijke mate toenam. Tot deze agro-
industrie behoorden ook de stokerijen. Ze leefden in symbiose met
hun agrarische omgeving. Niet alleen werd draf aan de veeboeren
uit de omgeving verkocht, maar tevens werd door deze nijveraars
zelf op grote schaal aan runderteelt gedaan. De stalmest van de
stokerij hoeven werd meestal zelf niet aangewend maar als be-
mesting aan de boeren uit de omgeving verkocht (Aaigem, Bam-
brugge, Borsbeke, Burst, Letterhoutem en Zonnegem) (3).

Minder goed ging het met de breigoednijverheid die de
nefaste invloed onderging van de devaluatie van het pond in 1932,

1) J. GHYSENS, Aalst 1940-'44, een stad onder Duitse bezetting, p. 289 - 290.
2) Aalst, Oostvlaams nijuerheidscentrum, p. 55 en 60.
3) Bouwen door de eeuwen heen, inventaris van het cultuurbezit in België,

architecten, provincie Oost- Vlaanderen, arrondissement Aalst, dl. I, p. XIV
en XV.
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de verhoging van de invoerrechten in Groot-Brittannië en de
deviezenconringentèringen in Duitsland, Zwitserland en de Scan-
dinavische landen (4). Tijdens de reorganisatie van het bankwezen
in 1935 verloren de private bankinstellingen hun lokale benaming
en nam de overheidsparticipatie toe. De bankactiviteit bleef met
de streeknijverheden verbonden. .

De schoennijverheid onderging de crisis in minder sterke
mate. De werkgelegenheid bleef er evenals het productiepeil nage- .
noeg gehandhaafd. Een onvolledige telling in mei 1937 gaf voor
Aalst en omgeving een vijftigtal bedrijven met ongeveer 950 tegen
werkloosheid verzekerde werknemers. Het werkelijk tewerkge-
stelde aantal bedroeg circa 1.200 (5).

De overheid besteedde tijdens de jaren dertig veel aandacht
aan de stedelijke infrastructuur en de nutsvoorzieningen. Reeds in
1928 werd een begin gemaakt met de aanleg van de Aalsterse
ringlaan (6). In hetzelfde jaar werd de watertoren gebouwd, de
waterleiding werd overal in de stad gedistribueerd, belangrijke
gas- en elektriciteitswerken werden uitgevoerd, nieuwe straten
werden aangelegd en oude straten kregen een nieuwe wegbedek-
king (7). De H. Hartparochie was in volle ontwikkeling. Op de
O.L.Vr.-paroch,ie liet de woningnood zich voelen.

De strijd tegen de woningnood werd met succes bekroond
door de invoering van de bouwpremie op initiatief van minister R.
Moyersoen en de oprichting van maatschappijen voor goedkope
woningen zoals "Ons Huis" en "Eigen Haard" wat de verdwijning
van de barakken rond de kerk van O.L.Vr.-Mijlbeek bespoe-
digde. In 1930 werden 44 woningen gebouwd op de St. Annalaan
door "de samenwerkende maatschappij voor Goedkope Wonin-
gen" (8).

Het verbondsleven en de levensbeschouwelijke tegenstellingen.

In de arbeiderswijken vond de (V.)K.A.]. haar aanhang die de
bouwstenen aanreikte voor een fijn uitgekiende verbondsstructuur
welke de basis vormde voor een bloeiend verbondsleven. Toch
onderging de verbondsstructuur tijdens de landelijke studieweek
van 1932 belangrijke wijzigingen. Willen we het verbondsleven

4) Bepaalde geldwaarden (i.c. Duitse, Zwitserse en Scandinavische) die als
betaalmiddel in het buitenland kunnen dienen werden tot een bepaald bedrag
beperkt.

5) Aalst, Oostvlaams nijuerheidscentrum, p. 11, 18 en 83.
6) J. GHYSENS, Aalst tussen de twee wereldoorlogen, 1920-1940.

( 7) A. VAN DER HEYDEN, Oorlogskroniek der stad Aalst, p. 7.
( 8) J. GHYSENS, Aalst 1940-'44, een stad onder Duitse bezetting, p. 14.
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tijdens de jaren dertig beschouwen dan moeten we hier rekening
mee houden en een onderscheid maken tussen het verbondsleven
voor 1932 en het verbondsleven na 1932. Een tweede onderscheid
moet worden gemaakt in de activiteiten van het verbondsleven
zelf, tussen enerzijds de "vaste" of regelmatig terugkerende verga-
deringen en anderzijds de occasionele verbondelijke (ook natio-
nale of internationale) vergaderingen. Tenslotte moeten we
bedenken dat alle vergaderingen of bijeenkomsten slechts moge-
lijk waren door de aanwezigheid van een brede geïnteresseerde
basis die op een snelle en efficiënte wijze "gemobiliseerd" kon wor-
den door de leiders die de K.A.J.-beweging in het Aalsterse uit-
bouwden tot een beweging dewelke steeds meer wind in de zeilen
kreeg.

Tegenover deze ontwikkeling koesterden de socialisten en de
liberalen reeds op het einde van de jaren twintig argwaan. In het
socialistisch blad Recht en Vrijheid werd op 13 januari en 31
maart 1929 van leer getrokken tegen de beweging (9). Karel Col-
son beantwoordde, waarschijnlijk in Ons Volksblad, dit artikel.
Hij verweet de socialisten hun ongodsdienstigheid en zedeloos-
heid en klaagde over het feit dat ze een maatschappij wilden
opbouwen op louter materialistische basis zonder de godsdienst te
willen erkennen (10). Op hun beurt verweten de socialisten en
liberalen de kajotters ervan "clericaal en nationalistisch" te zijn
waarop de K.A.J.-beweging antwoordde dat "deze bewering zo
aartsdom was dat zelfs de nationalisten erom zouden schaterla-
chen" (11). Deze polemieken bleken, aanvankelijk, koren op de
kajottersmolen te zijn.

Rond 1930 stichtte de verbondsleiding, met voorzitter Pol
Keymeulen en secretaris Michel de Saedeleer vijf nieuwe afde-
lingen buiten Aalst: Hofstade, Mere, Haaltert, Zottegem en Hille-
gem (12). De afdelingsleiders kwamen maandelijks bijeen in een
verbondsstudiekring die na 1933 werd uitgebreid tot meerdere
studiedagen. De verbondelijke studiekring werd aanvankelijk
gegeven door de jonge propagandist Jef de Schuyffeleer en Willem
Arts verzorgde het godsdienstig woordje (13). Door de interesse
van de leiders verliepen de besprekingen levendig. Hun werk-
kracht zweepte het afdelingsleven op. De besturen vergaderden

( 9) Recht el! Vrijheid, 13 januari en 31 maart 1929, Papieren Moyersoen, 6.3.
(10) Sociale school Aalst, K.A.]., godsdienst is privaatzaak, Papieren Moyersoen,

6.8.
(11) De Volksstem, 13 september 1929, p. l.
(12) Gesprek met M. de Saedeleer, 13 november 1981.
(13) Gesprek met J. de Ridder, 12 november 1981.



270

maandelijks en de beste leden kregen een vorming in de sociale en
de godsdienstige studiekring. De leden werden maandelijks
bezocht door hun groepsleider en samengebracht in de algemene
vergadering (14).

Op godsdienstig vlak kregen de stadsleiders, maandelijks, op
vrijdagavond geestelijk onderricht en vierden ze samen de eucha-
ristie in de kapel van de jezuïeten in de Pontstraat (15). Driemaan-
delijks namen de gewestleiders deel aan de recollectie op het bui-
tengoed van de jezuïeten in Mijlbeek waar Sigisbertus of Begaerts
predikten.

Verbondelijk werd jaarlijks in oktober het feest van Christus-
Koning gevierd. Dit feest werd georganiseerd door alle Aalsterse
katholieke actiegroepen (V.)K.A.]., K.5.A., B.].B. en V.K.S.]. en
de ziekendiensten van de St. Martinus en St. jozefparochie. De
kajotters en kajotsters vierden het feest voor de eerste maal op 28
oktober 1928 (16). Enkele dagen later, rond Allerheiligen trokken
de gewestleiders naar een driedaagse provinciale retraite in Zwijn-
aarde waar W. Arts preekte (17).
- De kerstvieringen werden in de stad ook "verbondelijk" geor-

_ganiseerd. Op kerstavond kwamen de Aalsterse kajotters samen
rond tien uur in het Groen Kruis om door aangepaste liederen,
voordrachten en spelen zich voor te bereiden op de nachtmis.
Vóór de viering dronken ze een kop zwarte koffie om, wakker,
het middernachtgebeuren te kunnen meevieren. In de nachtmis
ging het er niet altijd stil en devoot aan toe. Zo gebeurde het eens
dat enkele "sterke" leiders elkaar aflosten om te beletten dat een
stomdronken kajotter in de kerk kabaal zou maken (18).

Een diepere betekenis hadden de paasacties met hun drievou-
dige denk- en doe-opdracht.
1. Alle jonge arbeiders persoonlijk uitnodigen tot een geleide

paasbiecht en een gezamenlijke communie met nadien een
ontbijt.

2. Tienduizenden paasbladen verspreiden in alle arbeidsmiddens,
stations en alle arbeiders oproepen zich te bezinnen over de
dood en verrijzenis van hun Verlosser.

(14) De Volksmacht, 5 augustus 1967, p_ 9.
(15) Gesprek met W_ Geniers, 20 november 1981.
(16) Op 11 december 1925 srelde Pius )):1 door zijn wereldbrief Quas Primas her

feest van Christus Koning in. Volgens kardinaal Van Roey omvatte het
koningschap van Christus de familie en de ganse samenleving. K. DUBOlS en
L. ENGELEN, Katholieke actie voor de jeugd in Vlaanderen, p. 21, Papie-
ren Merckx, 10.

(17) De Volksmacht, 5 augustus 1967, p. 9.
(18) De Volksmacht, 12 augustus 1967, p. 7.
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3. Met Goede Vrijdag op het arbeidsmidden om 3 uur het kajot-
tersgebed bidden, zo mogelijk de fabriekssirene laten gillen en
andere werkmakkers ertoe aanzetten het werk even te stoppen.

Globaal beschouwd kenden ook deze acties in de verschillende
afdelingen en op de diverse arbeidsmiddens een relatief succes
(19).

In mei werd jaarlijks het christen arbeidersfeest van Rerum
Novarum gevierd. Het was een hoogtepunt in de verbondelijke
werking, zo bleek uit de kranten verslagen over deze gebeurtenis.
V óór de tweede wereldoorlog bestond het feest hierin dat alle
leden van de christelijke arbeidersbeweging verzamelden in het
Groen Kruis waarna deze in stoet naar de dekenale kerk trokken.
's Avonds werd er een ontspanningsavond georganiseerd in het
Groen Kruis (20). Een Rerum-Novarumviering die veel oud-
kajotters is bijgebleven was deze van mei 1931. Tijdens deze
Rerum-Novarumoptocht ontstond er een enorme wolkbreuk
waardoor de openluchtoptredens, die op de Grote Markt waren
gepland, niet konden doorgaan: op het podium was de piano
boordevol geregend (21). De Volksstem stak jaarlijks de loftrom-
pet over "dit indrukwekkend feest" dat- "een machtsontplooiïng
zonder weerga was" eh de kajotters en kajotsters, "die indruk
maakten door hun fiere houding en kranig gezang", werden "de
toekomst van de katholieke partij genoemd" (22).

Tot nog toe beschreven we de "vaste" verbondelijke initiatie-
ven die als een rode draad doorheen de verbondswerking liepen.
Hield de verbondsleiding het bij deze, zich herhalende, initiatieven
dan verloor het verbondsleven zijn "Schwung" en kreeg het een
inert karakter. Om dit dagdagelijkse verbondsleven te "kruiden"
werden er bijvoorbeeld grote bedevaarten op het getouw gezet.
Tegelijk kregen de kajotters en kajotsters een zinvol doel om voor
te werken. '

In 1931 trokken de kajotsters van 1 tot 7 september naar
Rome. Aan deze bedevaart namen 17 kajotsters uit het verbond
Aalst deel. Dagelijks bracht De Volksstemhierover verslag uit en
beschreef hoe de Osseruatore Romano de kajotsters uitbundig ver-
welkomde en hoe de paus de kajotsters in audiëntie ontving (23).
Op 6 september 1931 woonden Cardijn en Fraeys de massamani-

(19) Ons Jubeljaar, 1928-1938, Archief K.A.l-V.K.A_J, 22917_73_
(20) De Yolksstem, 30 mei 1930, p_ 3. .
(21) Gesprek met J. de Ridder, 28 februari 1982.
(22) De Volksstem, 12 mei 1931, p. 3,
(23) De Volksstem, 31 augusrus 1931, p. 1.
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festatie bij van de vrouwelijke arbeidende jeugd op het plein voor
St. Jan van Laterahen. Dezelfde avond verwelkomden Cardijn,
Fraeys en enkele andere proosten die waren meegereisd de bede-
vaart van de Vlaamse studenten. Bij hun aankomst zongen deze de
Vlaamse Leeuw, als teken van protest weigerde Fraeys, op uitno-
diging, het hoofd te ontbloten. Ook Cardijn hield het hoofd
bedekt (24).

In hetzelfde jaar gingen ook de kajotters op bedevaart. Van
28 september tot 5 oktober verbleven ze met 7.000 in Lourdes en
Lisieux (25). Het verbond Aalst stuurde 35 deelnemers (26). Na
de bedevaart zond de bisschop van Lourdes, Pierre-Marie Gerlier,
een brief aan de Aalsterse kajotters waarin hij hen loofde voor hun
begeesterend enthousiasme (27). Over de Lourdesbedevaart werd
een film gemaakt die in alle Aalsterse afdelingen werd vertoond.

Een socialistisch burgemeester.

In 1932 volgde Alfred Nichels, Romain Moyersoen op als
eerste socialistisch burgemeester van de stad (28). Het katholiek
dagblad De Volksstem kon deze nederlaag moeilijk verwerken en
hernam de controverse met de socialisten. Zo bijvoorbeeld op 27
juni 1933 verweet ze de Socialistische Jonge Wacht (SJ.W.) dat
deze de K.A.J. altijd aanviel. Onder de titel De woorden der socia-
listische jeugdzorg en de daden van de K.A.]. tegenover de besluit-
wetten publiceerde het secretariaat de voorstellen tot wijziging
van enkele artikels uit de besluitwetten met betrekking tot de

(24) R. BOUDENS, De Romebedevaart van de Vlaamse studenten in 1931, in
J)nze Alma Mater, p. 85 e. v.

(25) De Völksstem, 24 oktober 1931, p. 1.
(26) Kristene arbeidersjeugd verbond Aalst, verslag werking 1930-1931, Papieren

Moyersoen, 3.18.
(27) De Volksstem, 7 oktober 1931, p. 3.
(28) Alfred ichels (°1883, + 1949; socialistisch partijsecretaris (1902), volks-

vertegenwoordiger (1932-1940).
J. GHYSENS, Aalst tussen de twee wereldoorlogen, 1920-1940.
Romain, Jean-Marie Moyersoen (Baron, 1939) e.V.P. °2.9.1870,
+ 21.4.'67. Dr. in de Rechten. Hij deed stage bij eh. Woest. Burgemeester
(18.8.1925-1932), Aalst Pr.v.O.-VI. (1904-1908), V. arr. Aalst (2.8.1910
ter vervanging van Piérarr + 1919, Provo S.O.VI. (7.12.1921-1936),
gecoöpt. S. (30.6.1936-1946) en (2.7.1947 - 1950). S. voorzitter
(18.8.1936-26.4.1939), Minister van Nijverheid en Arbeid
(16.12.1921-11.3.1924), Minister van Economische Zaken
(10.9.1924-17.6.1925), Minister van Staat (12.2.1946).
P. VAN MOLLE, Het Belgisch Parlement, Le parlement Beige, 1894-1972,
p.249 .. '
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jonge werklozen. Dit was noodzakelijk omdat door de nieuwe
besluitwetten de jongewerklozen niet meer in aanmerking kwa-
men voor de werklozensteun en daardoor een last voor de ouders
werden. Deze jonge werklozen zouden mogen opgeëist worden en
in vergelijking met de leerlingen uit de beroepsscholen werden ze
onrechtvaardig behandeld (29). Op hun beurt vroegen de socialis-
ten in een vlugschrift van 8 juli 1933 wat de K.A.]. zou doen
"indien de fascisten met geweld meester zouden willen worden in
het land"? De Volksstem repliceerde met een anti-socialistisch
artikel (30). Deze controverses werden bevorderd doordat ener-
zijds extreme krachten, zoals het communisme en het fascisme,
zich nog niet uitdrukkelijk manifesteerden in het maatschappelijk
leven en anderzijds de K.A.J.-verbondsstructuur nog belangrijke
wijzigingen zou doormaken vooraleer zelf tot volwassenheid te
komen.

De uitbouw van het verbond en twee ideologische blauwdrukken.

In de K.A.].-verbondsstructuur kwam er een definitieve
doorbraak tijdens de vijfde landelijke studieweek in 1932 waar de
sociale lessen gewijd werden aan de organisatie: er werden
hoofdleiders- en leiderskringen opgericht en elk verbond zou zijn
propagandist krijgen (31). De aanstelling van een vrijgestelde
K.A.].-propangandist gebeurde in alle gewesten van het land,
behalve in de verbonden Oostende, Geraardsbergen en Aalst. Tot
januari 1933 liet het verbond Aalst zich vertegenwoordigen op de
nationale propagandistenvergaderingen door verbondssecretaris
Michel de Saedeleer, verbondsleider Fans van Cauter of verbonds-
voorzitter Jef van Langenhave. In januari 1933 werd Jef van Lan-
genhove benoemd tot eerste propagandist van het verbond Aalst.
Na een korte stageperiode in de landsbond onder leiding van de
nationale voorzitter Jan Delmartino en de nationale secretaris Jef
de Schuyffeleer, startte Jef van Langenhave op 1 februari 1933 als
propagandist. Hij ontmoette Cardijn maandelijks op de prop a-
gandistenrecollecties, propagandistenvergaderingen en op de jaar-
lijkse propagandistenretraite. Drie maand later, op 1 mei 1933,
kreeg hij ook nog het verbond Geraardsbergen-Ninove toegewe-
zen (32). Al fietsend onderhield hij contact met de afdelingen
Ninove (Nest Steppe), Meerbeke, Appelterre (Placide de Paepe),

(29) De Volksstem, 27 juni 1933, p. 1.
(30) IDEM, 8 juli 1933, p. l.
(31) Gesprek met J. de Ridder, 12 november 1981.
(32) De Volksmacht, 5 augustus 1967, p. 9.
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De bisschop van Lourdes, P. M. Gerlier spreekt de gelovigen toen
tijdens 'de kajottersbedevaart in oktober 1931.

(Foto: L. Moyersoen, Aa/st).

Cardijn en de jeugd tijdens een viering in het Geraardsbergse
vóór de tweede wereldoorlog.

(KADOC, Leuven).
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Geraardsbergen (Hector de Groeve), Overboelare, Moerbeke en
Viane. Voor het verbond Geraardsbergen-Ninove werd Hector de
Groeve in 1934 als propagandist benoemd (33). In hetzelfde jaar
werden er in Denderhoutem (Gerard van Rossem en Jef de Schep-
per), Denderwindeke en Lieferinge nieuwe afdelingen gesticht.

In het verbond Aalst rezen de nieuwe afdelingen als padde-
stoelen uit de grond, telkens na een jaar kernvorming hetzij door
gewestleiders, W. Arts of de propagandist: St. Lievens-Houtem
(R. Otte), Oordegem, St. Maria-Oudenhove, Kerksken, Lede,
Herdersem, Moorsel (Fr. Goossens), Erembodegem (Jef de Gols
en Gustaaf de Schepper), Denderleeuw, Gijzegem, Nieuwerker-
ken, Welle, Vlierzele, Herzele en Borsbeke (34 ). Vele afdelingen
dankten hun doorbraak aan de "echte kajottersproosten" , die hun
verantwoordelijkheid uit handen durfden geven aan de jonge
arbeiders en hun leiders.

Vanaf 1932 werden er, met de bedoeling om intens aan
ledenwerving te doen, propagandaweken georganiseerd. Gedu-
rende één week maakten de kajotters op verschillende manieren
propaganda voor hun beweging. Met een ploeg van soms honderd
fietsers doorkruisten de kajotters de streek. Op bepaalde plaatsen
werd er halt gehouden, een trompet en een "fietsbelconcert" kon-
digden de K.A.]. en een spreker aan. Deze sprong op een muurtje
of op een stapel fietsen en begon te spreken over de beweging. Aan
de luisteraars werd er een speciaal K.A.].-blad te koop aangebo-
den (35). Echt boeiend werd het wanneer tegensprekers opdaag-
den van de S.].W. of het V.N.V.

De tegenstelling tussen de katholieke en de socialistische zuil
groeide in 1934 naar een climax tijdens de vakantiemaanden juli-
augustus. Op zondag 29 juli 1934 organiseerde het ].V.K.A. in
Aalst een diocesane dag voor alle katholieke actiebewegingen.
Zondagochtend om acht uur startte de jeugddag met een jeugd-
wake die door pater Bogaerts werd gepredikt. Nadat de diocesane
proost Vercruyssen in de dekanale kerk de hoogmis had opgedra-
gen werden er sectievergaderingen georganiseerd voor de bewe-
gingen in verschillende lokalen die over de stad verspreid lagen.
De K.A.].-sectievergadering ging door in de feestzaal van het
Groen Kruis. In de namiddag trokken de verschillende katholieke
actiegroepen "in formatie" door de stad, er waren 2.000 deelne-
mers. Tijdens de optocht gebeurde er een incident dat in de katho-

(33) Gesprek met P. Vernaillen, 24 januari 1983.
(34) Gesprek met W. Verleysen, 28 september 1982.
(35) De Volksstem, 6 en 7 mei 1934, p. 1.
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lieke pers veel stof deed opwaaien, zowel in De Standaard als in
De Volksstem. De socialisten hadden de optocht "verstoord" door
bij het stadsbestuur twee palen te huren en er een spandoek aan te
bevestigen waarop zij de katholieke actieleden, maar vooral de
kajotters en kajotsters opriepen om samen het plan van de arbeid
te verwezenlijken (36). De Standaard en De Volksstem schimpten
op A. Nichels en de politie omdat deze aan de socialisten de
nodige steun hadden verleend om hun plan uit te voeren. Polemie-
ken zoals deze bevorderden de uitbouw van de beweging maar
droegen ook bij tot de vorming van de leden en de leiders, die
voornamelijk tijdens de K.A.J.-(verbonds)vergaderingen werden
gevormd.

De belangrijkste verbondelijke vergaderingen waren de
maandelijkse leiderskringen en de studiedagen. Voor de maande-
lijkse verbondelijke leidingskring mochten de kajotters steeds
rekenen op W. Arts. Na 1934 werd de hoofleiderskring nog steeds
én voor Aalst én voor Geraardsbergen gegeven. De maandelijkse
leiderskringen gingen door op het buitengoed "Pausipone" van de
jezuïeten in Mijlbeek of in het Groen Kruis. De studiedagen wer-
den beurtelings in Aalst, Geraardsbergen, Ninove of Zottegem
georganiseerd. Ze werden op het einde van een werkperiode, dus
drie maal per jaar, gegeven voor de studiekringers van het gewest
die er de gewestwerking evalueerden en de nieuwe initiatieven,
zoals bedevaarten, congressen, jubelvieringen en massameetings,
voorbereidden. In Aalst gingen deze studiedagen door bij de broe-
ders van St. Jan de Deo in de Vrijheidsstraat (37).

De massamanifestaties: acties voor betere levensvoorwaarden.

Op 25 augustus 1935 vierde de Belgische K.A.J. tijdens het
eerste K.A.J.-wereldcongres in Brussel, haar tienjarig bestaan. Op
de Aalsterse Grote Markt werd op 8 augustus onder een ruime
belangstelling een voorproef gegeven van wat het congres zou
worden (38). Er werd ondermeer een spreekkoor opgevoerd: "Wij
zijn geen slaven meer, geen machines, geen koelies", riepen de
kajotters, "wij zijn jonge arbeiders, kinderen van God, mensen
evenwaardig aan even wie! Wij willen de wereld schoner maken
door ons zelf te bevrijden van alles wat de mens verlaagt" (39).

(36) De Volksstem, 29 juli, 1, 6 en 15 augustus 1934, Papieren A.C.W.A.,
10.40.

(37) De Volksmacht, 5 augustus 1967, p. 9.
(38) Triomfdag der K.A.j. wereldcongres, 25 oogst 1935, p. 14, Papieren

A.C.W.A.,15.5I.
(39) De Volksmacht, 2 september 1967, p. 9.
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Op zondag 24 juli 1934 organiseerde hetJ.V.K.A. in Aalst een diocesane dag voor
alle katholieke actiebewegingen. Op de foro herkennen we (van links naar rechts)
bestuurder van de sociale werken Van Reckem, KAJ-verbondsproost Deuricnk,
bisschop Coppieters, J. Cardijn, kan. A. Lerno en Mgr. De Kesel.

(Foto: L. Moyersoen, Aalst).

Op de Aalsterse Grote Markt werd op 8 augustus 1935 onder een ruime belang-
stelling een voorproef gegeven van wat het eerste K.A.J.-wereldcongres op 25

augustus zou worden. (Foto: J. de Ridder, Aalst).
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Met dit spreekkoor .nam het verbond deel aan het massaspel op de
Heizel dat onder leiding stond van Jos de Saeger, nationaal K.A.J.-
propagandist. Aan ieder verbond werd gevraagd om minstens dui-
zend deelnemers te vinden voor het congres. Tijdens de voorberei-
ding verleenden de K.S.A.-ers van het St. Maarteninstituut
vooral administratieve hulp: adressen schrijven, zegels plakken,
brieven versturen en congrespakketten klaarmaken. Op de con-
gresdag zelf waren de K.S.A.-leiders om vier uur 's morgens in het
station van Aalst paraat om de speciale treinen te helpen beplak-
ken (40).

Zondagmorgen 25 augustus 1935, vertrokken er vanuit Aalst
. 1.200 deelnemers naar Laken om er de viering op het Leopold-
plein mee te maken. Na de middag trokken de duizenden aanwezi-
gen naar het Heizelstadion om er de massameeting bij te wonen
waaraan ook de Aalsterse kajotters en kajotsters, onder leiding
van Jw. de Bruyn, meewerkten. Dit massaspektakel werd bijge-
woond door personaliteiten zoals eerste-minister Van Zeeland en
kardinaal Van Roey. In de katholieke pers werd de K.A.]. bestem-
peld als de meest dynamische jeugdbeweging ter wereld (41). Bij
hun terugkeer werden de Aalsterse kajotters door de fanfare van
het Groen Kruis afgehaald en zingend trokken ze naar de St. Mar-
tinuskerk om er God te danken.

Vooral in 1936 reageerde de (V.)K.A.]. uitdrukkelijk tegen
het bestaan van bepaalde wantoestanden in de arbeidswereld. Er
waren de meetings voor meer zedelijkheid en de algemene werk-
staking van 1936. De meetings voor meer zedelijkheid waren
gericht tegen de onzedelijkheid in de arbeidsmiddens. De Aalsterse
propagandist, Jef van Langenhove, noemde "de crisis der zedelijk-
heid" minstens zo erg als de economische crisis. Verbondelijk gin-
gen twee meetings door in Zottegem en in Aalst, beiden in de
grootste cinemazaal van de stad wat, meteen al een protest was
tegen de films van "twijfelachtige allures". Nochtans waren deze
meetings niet bedoeld als protest, maar wel als positieve inzet voor
meer zedelijkheid. "Wij zijn in de eerste plaats niet tegen maar
voor iets" , zei ]. Cardijn. Dit kwam tot uiting in de concrete
samenwerking tussen V.K.A.]. en K.A.J. onder het motto: "Eer-
bied voor de jonge meisjes, onze zusters aan de arbeid, tevens de
toekomstige moeders van onze kinderen". De belangstelling voor
deze meetings was groot' en sindsdien werden in vele arbeidsmid-

(40) Gesprek met J. de Ridder, 12 november 1981.
(41) Het persverslag uit Het Nieuwsblad, Ons' Volk, Het Nieuws van den Dag,

dd. 26 augustus 1935 bleef bewaard in de papieren van het A.C.W.A.,
10.21, 10.22., 10.38.
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dens de jongens en de meisjes met meer eerbied behandeld. In het
verbond Aalst gaf deze actie aanleiding tot de degelijke uitbouw
van de verloofdendienst (42).

Gedurende de algemene werkstaking van juli 1936 was er
ook in Aalst opschudding onder de bevolking. Door de stakingspi-
ketten werd zelfs de zaterdagmarkt verhinderd (43). Cardijn joeg
al zijn propagandisten binnen de 24 uur in het vuur van de strijd
om, naast de algemene eisen, er "iets speciaals uit te halen ten
voordele van de jeugd". Sommige A.e.V.-vrijgestelden beschouw-
den de kajotters als "moeials". De V.N.V.-Ieiders uit de Molen-
straat wilden hun syndicale jeugdbladen afnemen, maar slaagden
er niet in en aan de Hoge Vesten, een arbeiderswijk, raakten de
kajotters bijna slaags met de socialisten. Toch bekwamen de jonge
arbeiders, ondermeer dankzij de slagvaardigheid van Cardijn en
zijn beweging, het dubbele en het driedubbele verlof van de oude-
ren en er werden voor de eerste maal, vaste procentuele loons-
verhoudingen toegepast op basis van het toen wettelijk vast-
gelegde minimum uurloon van vier frank (44). De
K.A.].-"bemoeizucht" in zuiver syndicale aangelegenheden gaf
bovendien aanleiding tot de nationale overeenkomst
A.e.V.-K.A.J., ook het akkoord Cools-Claeys genoemd (45). Het
A.e.V. vertrouwde van dan af de specifieke jeugdproblemen toe
aan de K.A.]., mits onderlinge verstandhouding en daadwerke-
lijke samenwerking.

De toestand in de arbeidsmiddens werd in 1937 in het ver-
bond Aalst grondig besproken tijdens de studiekringen en de
meest ergerlijke feiten werden, met instemming van de landsbond,
gepubliceerd op de binnenbladzijden van het nieuw syndicaal
jeugdblad Storm dat tijdens de propagandatochten in de Aalsterse
arbeiderswijken werd verkocht. De misbruiken en wantoestan-
den, ontdekt door het algemeen onderzoek, gaven aanleiding
enerzijds tot een reeks syndicale K.A.].-jeugdavonden en ander-
zijds tot een daadwerkelijk en succesvol optreden van de A. e. V.-
vrijgestelden bij meerdere werkgevers (46). Dit betekende de start
van de syndicale K.A.].-dienst.

Een hoogtepunt voor de K.A.J.-beweging in 1937 was, het

(42) De Volksmacht, 2 september 1967, p. 9.
(43) IDEM, 26 augustus 1967, p. 9.
(44) Gesprek met K. Bonner, 7 november 1981.
(45) 1928-1938, Ons Jubeljaar, Diocesaan verbond Oost-Vlaanderen, p. 20,

Papieren A.C.W.A., 15.27.
(46) De Volksmacht, 26 augustus 1967, p. 9.
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tweede wereldcongres dat doorging in Parijs. In het verbond Aalst
spaarden, meer dan honderd kajotters en kajotsters om mee te rei-
zen. Als we weten dat in 1937 de vijfdagenweek nog niet was inge-
voerd, was deze onderneming voor alle leden een hele heksentoer.
De Aalsterse kajorsters en kajotters vertrokken op zaterdagnamid-
dag uit Aalst om zondagochtend in Parijs aan te komen en er
's morgens de eucharistie te vieren in het Prinsenpark. 's Middags
werd er in het Bois-de-Boulogne gepicknickt om nadien het mas-
saspektakel in het Prinsenpark mee te maken. "Hondsmoe maar
gelukkig" arriveerden ze maandagochtend in Aalst want de jonge
arbeiders en arbeidsters moesten werken (47). Voor de Aalsterse
(V.)K.A.J.-Ieden was dit internationaal congres in Parijs een
goede voorbereiding op de viering van hun tienjarig bestaan in
september 1937.

Op 12 september 1937 vierden ongeveer vijfhonderd kajot-
ters van het verbond Aalst samen met een honderdtal K.S.A.-ers
en vele familieleden in de dekanale kerk van St. Martinus hun
tienjarig jubileum tijdens een plechtige eucharistieviering. Nadien
volgde een veroveringsmars doorheen de stadswijken. De zin-
gende groep marcheerde onvermoeibaar (48). 's Avonds was er
voor het openluchtmassaspel op de Grote Markt weinig belang-
stelling, de grote massa was thuisgebleven (49). In vergelijking
met de massamanifestatie van 1934 verliep deze feestviering zon-
der incidenten. De controverse met socialisten en liberalen was
afgezwakt doordat enerzijds de K.A.]. beweging zelf volwassener
was geworden en anderzijds extreme ideologieën als het commu-
nisme en het fascisme, aangewakkerd door de Spaanse burgeroor-
log, sterker kwamen opzetten in het maatschappelijk leven.

Deze trant werd versterkt doordat de K.A.]. zichzelf socialer
opstelde en zich bijvoorbeeld uitdrukkelijk distantieerde van de
Hitlerjugend. In De Volksstem schreef de K.A.]. hierover dat
"wanneer men aan de jeugd motieven van Christus, God en kerk
ontsteelt, men geen andere motieven in de plaats kan geven" (50).
In Aalst werd de katholieke arbeidersjeugd en haar leiders in deze
overtuiging gesterkt doordat de concentratielijst bij de gemeente-
raadsverkiezingen in oktober 1938 het onderspit moest delven
voor de socialistisch-liberale coalitie waardoor Alfred Nichels
opnieuw burgemeester werd (51).

(47) IDEM, 2 september 1967, p. 9.
(48) Jubelcongres K.A.j., 12 september 1937, Papieren A.C.W.A., 15.24.
(49) Gesprek met K. Bonner, 7 november 1981.
(50) De Volksstem, 17 september 1938, p. l.
(51) De concentratielijst bestond uit een samengaan van de Katholieke Vlaamse
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De uitgestelde Romebedevaart ...

Cardijn, die in januari paus Pius XI had opgezocht om de
Romebedevaart van september 1939 voor te bereiden, kwam .0P
20 februari 1939 naar Aalst om er 's namiddags de gewestelijke
proostenvergadering te leiden. Impens was toen gewestproost
(52). Cardijn en René van Leisberg spraken er over de belang-
rijkste problemen van het jaarprogramma: de Paasactie, de
schoolverIatende jeugd en de Romebedevaart. In de vooravond
sprak Cardijn in het Christen Middenstandshuis op. de Grote
Markt over de beweging en de Romebedevaart. De bestuurder van
de christelijke sociale werken, De Deyn, leidde hem in. De lande-
lijke V.K.A.].-propagandiste, Rosa van Salen, schetste een beeld,
"tot wenens toe", over wat praktisch in het gewest werd gepres-
teerd (53).

Zowel verbondelijk als plaatselijk werden initiatieven geno-
men om de Romereis grondig en met veel geduld voor te bereiden.
Op de St. ]ozefparochie voerde de K.A.].-afdeling, op 29 januari
1939, "De erfgenaam van Hakkevoorde" op om de Rome-actie te
steunen (54). Verbondelijk werden er Romemeetings georgani-
seerd in zestien afdelingen (55). Vele kajotters sloten aan bij de
Romespaarders-actie (56). Geld voor de bedevaart werd ook inge-
zameld via een tombola die Kamiel Bonner samen met de
V.K.A.].-propagandiste, Maria Verherbrugge, organiseerde (57).
Ondanks de goede organisatie vlotte de verkoop niet. "Al vier
maanden hebben wij op alle soorten tonen gevraagd om de zaak in
orde te brengen. Resultaat flauwkens". De propagandist beloofde
dat het gewest een inspanning zou leveren om sommige deelne-

Volkspartij (K.V.V.) met het Vlaams Nationalistisch Verbond (V.N.V.) en
Rex en werd op de algemene vergadering van de strijders bond op 9 maart
1938 door advocaat L. Moyersoen verdedigd.
A. VAN DER HEYDEN, op. cit., p. 10.

(52) De Volksstem, 15 januari 1939, p. l.
Brief dd. 14 februari 1939 van K. Bonner, Papieren A.C.W.A., 3.31.

(53) De Volksstem, 24 februari 1939, p. 3.
(54). De Volksstem, 29 januari 1939, p. 3.
(55) K. Bonner opende deze meetings met het K.A.J.-gebed. K. Colson sprak over

de Romebedevaart van 1929, waarna enthousiast het lied "wij gaan naar
Rome" werd gezongen. K.A.]. en V.K.A.]. verzorgden er de ontspanning.
Pater Simon sprak er over St. Franciscus en bestuurder De Deyn over de
Romereis.
Voorbereiding van de reis, Papieren A.C.W.A., 2.27.

(56) Rome spaardienst, verbond Aalst: namen van de spaarders, Papieren
A.C.W.A., 2.26 en 2.29.

(57) Brief dd. 2 februari 1939 van M. Verherbrugge en K. Bonner aan de provin-
ciegouverneur. Papieren A.C.W.A., 2.31.
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De K.A.].-groep van Erembodegem voor de tweede wereldoorlog.
(Foto: G. de Schepper, Erembodegem)

(Foto's: A. C. W.A.).

K.A.].-propagandist Kamiel Bonner, gemobiliseerd in 1939.

Enkele Ninoofse kajotters in 1935,

links vooraan herkennen we Placide de Paepe.
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mers financieel te steunen. Ten slotte stelde Bonner dat alle arbei-
ders en arbeidsters moesten weten waarom de kajotters en de
kajotsters naar Rome gingen, hierover zou gesproken worden op
A.C.V.- en K.A.V.-vergaderingen.

De reis zelf was gepland van zondag 3·tat en met dinsdag 12
september 1939 en de deelnameprijs bedroeg 1.300 frank (58).
Voor arbeidersgezinnen was dit een zware financiële inspanning.
Het verbond Aalst stuurde 38 deelnemers. Op het programma
stonden massaspektakels in Vaticaanstad (59). Wanneer wij de
voorbereiding hiervoor beschouwden stelden we vast dat niet
enkel de paus, die zijn "troepen" zou schouwen, onder de indruk
zou zijn geweest. Cardijn zou echter nog achttien jaar geduld moe-
ten oefenen vooraleer hij zijn plannen kon uitvoeren .

... Omwille van de mobilisatie.

Op 27 augustus 1939, één dag nadat België was begonnen
met de geleidelijke mobilisatie van zijn troepen, werd in het
bisschoppelijk college in Ninove een gewestelijke Romedag geor-
ganiseerd (60). Verbondsvoorzitter Frans Goossens, de geweste-
lijke proost Van der Cruyssen en de propagandisten Louis Corne-
lis en Kamiel Bonner voerden er het woord; De volgende dag, op
28 augustus 1939, kwam 'er bericht dat de Romebedevaart werd
uitgesteld (61).

Om deze bittere pil te vergulden werden er plaatselijke vre-
desbedevaarten georganiseerd. Op zondag 3 september organi-
seerden K.A.]. en V.K.A.J-Aalst een vredesbedevaart naar de grot
van O.L.Vr.-Mijlbeek. In de namiddag trokken 2.000 mensen al
zingend en biddend op weg en aan de grot sprak de Mijlbeekse
K.A.] .-proost Debruyn over de vrede. In de omliggende gemeen-
ten werden eveneens dergelijke initiatieven genomen (62). Aan de
kajotters en kajotsters werd gevraagd om de uitgestelde bede-
vaart, op geestelijk, zedelijk en verstandelijk vlak, voor te berei-
den (63). ]. de Schuyffeleer drong er bij de propagandisten op aan
dat "de nodige maatregelen zouden worden getroffen om de

(58) De reis ging over Brussel, Luxemburg, Basel, Milaan, RapaIlo, Pisa, Rome,
Assisi en Firenze. .

(59) Romeverblijf, dagschema, Papieren A.C.W.A., 2.Ü.
(60) Verslagboek K.A.]. Moorsel,17.9.'38 tot 22.6.'39, 'Papieren L. Merckx, 1.
(61) Brief dd. 28 augustus 1939 vanjvCardijn aan de bedevaarders, Papieren

A.C.W.A.,2.51. .'
(62) Gesprek met K. Bonnerç? november 1981-.
(63) Brief dd. 29 augustus 1939 van Va~ der Cruyssen, Papieren A.C.W.A.,

2.55.
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gemobiliseerde kajotters te vervangen opdat de werking in de
afdelingen normaalverder zou kunnen gaan" (64).

Propagandist K. Bonner, die op 1 oktober 1938 Jef van Lan-
genhove had opgevolgd, werd in 1939, gemobiliseerd en op zijn
beurt opgevolgd door Louis Cornelis.

Tot nog toe beschouwden we initiatieven, occasionele of
vaste, die door de (V)K.A.J. werden genomen en zich vooral richt-
ten naar een welbepaald publiek: de kajotsters en de kajotters.
Het verbond organiseerde of participeerde echter ook aan initia-
tieven die een vormende waarde hadden maar zich tot een veel rui-
mer publiek richtten. Zo was er bijvoorbeeld het kajotterstoneel
en de massaavonden die georganiseerd werden door de Centrale
voor Volksontwikkeling (C.V.O.).

Het kajotterstoneel.

In Aalst was het katholieke arbeiderspubliek vertrouwd
geraakt met het toneel via de optredens van het Vlaamse V olksto-
neel (V.V.T.). Reeds in februari 1926 trad dit gezelschap in Aalst
op (65). L. Moyersoen hielp bij de organisatie van de optredens
die hij samen met vrienden uit Leuven meemaakte (66). In
februari 1928 speelde het V.V.T. opnieuw in Aalst, het was de
beginperiode van de K.A.J.-beweging in de stad. Voor het hono-
rarium van 75 frank voerde de toneelgroep het vier uur durende
spektakel "De Boodschap" ten tonele waarin zes kajotters figu-
reerden. Jan Boon, de toneelleider, verbleef graag met zijn gezel-
schap in de "keizerlijke stede", hij verwachtte "het meest van
Aalst" (67). Het succes van deze toneelgroep werkte aanstekelijk
op de kajotters zodat deze enthousiast een verbondelijke toneelaf-
deling oprichtten. Het Aalsterse kajotterstoneel verzorgde tijdens
de jaren dertig veel succesrijke optredens in en buiten Aalst.

De leider van het gezelschap was Karel Colson die toneel-
school in Gent had gevolgd. Hij leerde de jonge arbeiders voordra-
gen, ongedwongen optreden in het publiek en spreken (68).

(64) Brief dd. 26 augustus 1939 van J. de Schuyffe/eer, Papieren A.C. W.A., 2.50.
(65) Brief dd. 24 februari 1926 van het V.V.T. aan J. Callebaud, Papieren Jan

Boon, 146.
(66) Gesprek met L. Moyersoen, 10 juli 1982
(67) Brief dd. 11 februari 1928 aan L. Buys en losse nota's van Jan Boon, Papieren

Jan Boon, 146.
(68) De Volksmacht, 5 augustus 1967, p. 9.
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De Centrale voor Volksontwikkeling.

Een andere vormende activiteit die zich, evenals het toneel,
aan de periferie van het verbondsleven bevond waren de massa-
avonden die door de Centrale voor Volksontwikkeling georgani-
seerd werden. De C.V.O. stelde vast dat de principes van gerech-
tigheid en christelijke gelijkheid moeilijk toepasbaar waren en
daarom moesten de verschillende klassen zo georganiseerd wor-
den dat die begrippen aanvaard zouden worden. Zo werd een ver-
zoening binnen de standen verwezenlijkt. De organisatie van de
e.V.O. was, in theorie, zeer uitgebreid: met studiekringen, een
gewestelijke sociale school, recollectie avonden en de vorming van
de massa door actiecomité's, paasacties, zondagmis, o ffen sief-
week. Om dit alles te propageren moesten de organisatoren
gebruik maken van pers, radio en film. In 1938 werd de actie voor
gemobiliseerden gelanceerd. In (de Aalsterse) praktijk zag de
C.V.O. er enigszins anders uit. De Aalsterse C.V.O. organi-
seerde, in hoofdzaak, massaävonden en nam het niet zÓ nauw met
de richtlijnen van hogerhand. In 1934 noemde de Aalsterse
bestuurder van de sociale werken, De Deyn, de richtlijnen van
pater Kenis zinloos (69).

Met instemming van deken Reynaert organiseerde de maat-
schappij voor volksontwikkeling in 1931 de eerste vier geestelijke
voordrachten in de St. Martinuskerk waar, voor iedere avond,
ongeveer 2.000 aanwezigen waren. Deze mensen luisterden gedu-
rende één uur naar Vlaamse kanselredenaars die hiervoor een ver-
goeding kregen (70). De organisatoren zetten voor deze avonden
een grootse propagandacampagne op door gebruik te maken van
dagbladen, uitnodigingen en affiches. Aan de leiders van kringen,
parochies en H. Hartbonden werd uitdrukkelijk gevraagd propa-
ganda te voeren (71). De toegangsleeftijd werd vastgesteld op 15
par.

Besluit.
Op het einde van de jaren dertig was én de K.A.].-beweging

én de V.K.A.].-beweging sterk uitgebouwd in het verbond Aalst.
De sterkte van een afdeling werd niet alleen bepaald door de werk-
kracht en de motivatie van de leden maar eveneens door de inzet
van de proost en de propagandisten die langs bedevaarten,

(69) P. VANHAVERBEKE, Het A.C. W. en de volksontwikkeling. Ontstaan en
werking van de C. V.O., 1921-1940, p. 28, 83, 93 en 128.

(70) Voorbereiding van een artikel over de geestelijke voordrachten door L.
Moyersoen, Papieren Moyersóen, 2.17.

(71) Rekeningen met betrekking tot de organisatie van de avonden, Papieren
Moyersoen, 2.20.

..:.:/-.
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massameetings, vieringen, acties en verbondelijke vergaderingen
de smaak van succes te pakken kregen maar eveneens klappen
incasseerden tijdens de controverses met de socialisten en de libe-
ralen of door een bedevaart die uitgesteld werd. Met vallen en
opstaan slaagden zij er in de beweging in het Aalsterse een eigen
structuur te geven en leerden ze vele jonge arbeiders en árbeidsters
de christelijke idealen kennen.
De resultaten van hun werk werden echter vlug op de proef ge-
steld: tijdens de tweede wereldoorlog zouden de kajotters en de
kajotsters moeten kiezen tussen hun kruis of het hakenkruis, de
Vlaamse leeuw of de Duitse adelaar.

(KADOC, Leuven).
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HOOFDSTUK III

ONS KRUIS WAS GEEN HAKENKRUIS
EN ONZE VLAAMSE LEEUW

GEEN DUITSE ADELAAR,
VOOR DE KAJOTSTERS EN KAJOTTERS

WAS ER SLECHTS EEN LEIDER:
CHRISTUS (1940-1945)

"Die nationalsozialistische Weltan-
schauung ist mit den Lehren und
Gebaten der katholischen Kirche
unuereinbar" (1).

De vlucht en de repatriëring van de kajotters.

Vrijdagochtend, 10 mei 1940. Een aanzwellend gebrom is in
de lucht. Naarmate de ion opkomt doemen er uit het oosten
geheimzinnige stippen op die zich weldra tonen als aanrukkende
formaties vliegtuigen. Duitsland had ons land overvallen, de oor-
log was begonnen. Onmiddellijk werd de algemene mobilisatie
afgekondigd. De eerste dag werd Aalst door de Duitsers zwaar
gebombardeerd. Het was een triest beeld: doortrekkende vluchte-
lingen, doden, gewonden en enorme materiële schade. Vele
Aalstenaars besloten 's avonds om te vluchten, naar de randge-
meenten of verder.

De stroom van honderdduizenden vluchtelingen werd aange-
dikt door de regeringsoproep van 14 mei: alle jonge mannelijke
Belgen, van 16 tot 35 jaar, werden opgeroepen om zich onmiddel-
lijk en met eigen middelen te vervoegen bij het "Centre de Recrute-
ment de l'Armée Belge" (C.R.A.B.) in Zuid-Frankrijk (2). Louis
Merckx, gewestelijk K.A.J.-schatbewaarder en leider in de Moor-
selse afdeling, was één van de tienduizenden (3).

Op 14 mei 1940 kwamen de rijkswachters hem vertellen om
naar Poperinge te vluchten. 's Anderendaags vertrok Louis
Merckx met de fiets. De tocht ging over Dendermonde, Deerlijk,
Kortrijk en Ieper tot in Poperinge. Hij wilde verder fietsen naar
Lyon maar gezien de lange afstand, besliste hij om de trein te

1) H.C. MANN, Prozess Bernhard Lichtenberg. Ein Leben in Dokumenten, p. 8.
2) J. CHYSENS, Aalst 1940-'44, een stad onder Duitse bezetting, p. 33-35.
3) 81 Dagen geëvacueerd, verslagboek 14.5.'40 tot 3.8.'40. Papieren Merckx,

2.
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nemen. De tijd kroop voorbij. Op zondag 19 mei arriveerde hij in
Noyelles waar de bevoorrading werd stopgezet en de voedsel-
schaarste zich liet voelen. Vervolgens werd de treinreis verder
gezet over Dieppe, Rouen, Elbeuf en St. Aubin. Op donderdag 23
mei arriveerde L. Merckx samen met andere vluchtelingen op zijn
"bestemming": Ville-Neuve-les-Béziers. Aanvankelijk werden ze
door de plaatselijke bevolking goed behandeld, door de capitula-
tie van het Belgisch leger en naarmate de voedselschaarste zich liet
gevoelen bleef ook hun vriendelijkheid achterwege. De vluchtelin-
gen ontvingen er materiële hulp van Pro Juventute, een Belgische
hulporganisatie die door Louis Empain was gesticht en de morele
en intellectuele opbeuring van de jeugd nastreefde. Deze organisa-
tie nam tijdens de tweede wereldoorlog samen met de "sociale
Dienst der Gemobiliseerden" jonge arbeiders in haar tehuizen op
(4 ).

Het vluchtelingenprobleem werd ook door de Belgische rege-
ring, die sedert 18 juni 1940 in Bordeaux verbleef, aangepakt. In
een telegram gericht aan Leopold III deelde de regering mee haar
ontslag te zullen indienen nadat de toestand van de Belgische sol-
daten en vluchtelingen in Frankrijk zou geregeld zijn "afin de faci-
liter les négociations probables entre l'Allemagne et la Belgique"
(5). Op woensdag 3 juli ontvingen de vluchtelingen een bericht
van de Belgische regering waarin deze meedeelde dat ze contact
had opgenomen met de Franse en Duitse overheden om de vluch-
telingen zo snel mogelijk te laten terugkeren, ze benadrukte dat er
bevoorradingsproblemen waren en beloofde de briefwisseling met
België te herstellen. Aan de vluchtelingen werd geduld en tucht
gevraagd (6).

Een organisatie die zich inzette om de repatriëring van de
jonge arbeiders te bespoedigen was de K.A.]. Op 18 mei 1940
stak de nationale leiding de grens over en kwam langs Boulogne,
Dieppe, Angers, Limoges en Bordeaux in het gewestelijk secreta-
riaat van de Franse ].O.c. in Toulouse aan. Nadat het algemeen
secretariaat van de K.A.J. zich op de Place St. Scarbe in Toulouse
had gevestigd trachtten de propagandisten zo snel mogelijk de
vluchtelingen, in de noodkantonnementen verzameld, te bezoeken
(7). Zoals uit een krantenverslag bleek werden er ook vanuit Bel-

( 4) Geschiedenis der K.A.]. sedert de oorlog, p. 10, Papieren A.C.W.A., 3.2.
( 5) Th. LUYKX, Politieke geschiedenis van België, p. 388.
( 6) 81 Dagen geëvacueerd, verslagboek 14.5.'40 tor 3.8.'40, Papieren Merckx,

2.
7) De kajotters beweging tijdens de bezetting, verslag over de werking van

K.A.]. en V.K.A.]., p. 33, Papieren A.C.W.A., 15.27.
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gië zoektochten naar vluchtelingen ondernomen door K:A.].-
propagandisten. In Het Algemeen Nieuws werd de zoektocht van
K.A.].-propagandisten beschreven. Of deze propagandisten con-
tacten onderhielden met de nationale leiding in Toulouse kon niet
achterhaald worden.

In Toulouse werkten talrijke ploegen aan een stel steekkaar-
ten en ze beantwoordden dagelijks vele vragen om inlichtingen.
Het secretariaat verzamelde 97.000 adressen. Met de Belgische en
Franse overheid werd gepraat om de noodzakelijke bevoorrading
en een minimum aan hygiëne te bekomen. De K.A.]. werd door
het Amerikaanse hulpcomité belast met het uitdelen van levens-
middelen, kledingstukken en schoenen. In de "korenhal" van Tou-
louse werd een tehuis ingericht waar dagelijks aan vele jongens
logies en voeding werd gegeven. Jongens, jonger dan 16 jaar, ver-
lieten de kampen en gingen naar Pensaguel. Er bestond een nauwe
samenwerking met de leiding van de ].O.c. en de J.O.C.F. in
Parijs. Le Monde Ouvrier publiceerde alle Belgische mededelingen
en werd in alle kampen verspreid. In Toulouse voerden Cruys-
berghs en Cardijn het woord op twee grote godsdienstige plechtig-
heden. Na de wapenstilstand tussen Frankrijk en Duitsland kwa-
men meerdere gedemobiliseerde nationale propagandisten terug
en namen contact op met Brussel. Het blad der vluchtelingen
publiceerde duizenden adressen waardoor de briefwisseling op
gang kwam (8).

De repatriëring van de vluchtelingen, die niet probleemloos
verliep, gebeurde met vervoermiddelen die werden ingezet vanuit
België of vanuit Frankrijk. Uit Ville-Neuve-les-Béziers vertrokken
de eerste vluchtelingen op 20 juli huiswaarts.

Vanuit Aalst werden eveneens opzoekingen georganiseerd
naar jongens van 16 tot 35 jaar in Zuid-Frankrijk. Een inlich-
tingsbureau werd gevestigd in de parochiale kring van het H.
Hart. Met dezelfde bedoeling organiseerden de dames Van der
Plas, Cammaert, Van Campenhout en Mils een gratis transport
om de vluchtelingen terug te halen. Door de brouwerijen Globus,
De Gheest, Zeeberg en door het stadsbestuur werden hiervoor vier
vrachtwagens ter beschikking gesteld (9). De teruggekeerde vluch-
telingen vonden in hun stad een nieuwe situatie.

De (V.)K.A.J. in het bezette Aalst ...

In de stad werd het puin van de meidagen geruimd om plaats

8) De kajottersbeweging tijdens de bezetting, verslag over de werking van
K.A.]. en V.K.A.]., p. 34-35, Papieren A.C.W.A., 15.27.

( 9) J. GHYSSENS, op. cit., p. 152.
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te maken voor de nieuwe orde. Deze was er niet zonder "slag of
stoot" gekomen. De Duitse bombardementen hadden niet alleen
veel menselijk leed veroorzaakt maar ook veel schade aangericht
aan huizen en fabrieken (10). Tot de vernieling van economische
doelwitten hadden ook de Engelsen bijgedragen door het in brand
steken van de fabrieken De Bolle, Le Filature du Canal, Glucose-
ries Réunies en andere bedrijven langsheen de Dender. Door deze
vuurlijn wilden de Engelsen de opmars van de Duitsers vertragen.
Op zondag 19 mei trokken de Engelsen, na vele leegstaande hui-
zen te hebben geplunderd, zich terug. Door de aangerichte vernie-
lingen werd een hervatting van het economisch leven in de stad
onmogelijk. De nieuwe economische "orde" bracht weinig voor-
spoed. De zwarte markt floreerde en hiertegen kon de nieuwe ste-
delijke overheid weinig ondernemen (11). Op 3 oktober 1940
werd de fronter Victor Bocqué, tijdens een raadszitting, waarop
de Duitse militaire overheid aanwezig was, verkozen tot oorlogs-
burgemeester. Alfred Nichels, die op 15 mei gevlucht was, werd
afgezet. In het schepencollege zetelden: Deprez (socialist), Pierre
Cornelis (liberaal), Frans Callebaut (katholiek) en Mevr. Gravez-
Haegens (V.N.V.).

Op 11 juli 1940 vaardigde de Duitse overheid verordeningen
uit die ondermeer betrekking hadden op "de bescherming van de
vrede in het land". Door deze verordeningen was het verboden
om, zonder de toelating van de militaire bevelhebber, dagbladen
en tijdschriften uit te geven. Zo werd de uitgave van De Jonge
Werkman en In den Storm, het blad voor de werklozen, door de
bezetter verboden. Voor het organiseren van vergaderingen en
optochten moest eveneens een toestemming worden aangevraagd
bij de Oberfeldkommandantur of de Feldkommandant. De over-
treder van deze bepalingen werd gestraft met dwangarbeid, een
geldboete of gevangenisstraf. Deze verordeningen werden gepubli-
ceerd in het Verordnungsblatt van 18 juli 1940. Tevens werd aan
alle jeugdverenigingen en jeugdorganisaties opdracht gegeven om,
in drievoud, een lijst samen te stellen waarin moest worden opge-
geven de naam van de vereniging, het kenteken, vaandel en uni-
form, de naam en de woonplaats van de leider, aantal leden, de
bijdrage voor het lidmaatschap en de eigendom van de vereniging.
Uit het historisch onderzoek bleek dat geen enkele V.K.A.].-of
K.A.].-groep uit het verbond Aalst deze opdracht uitvoerde (12).

(10) A. VAN DER HEYDEN, Oorlogskroniek der stad Aalst, p. 18.
(11) IBIDEM, p. 25.
(12) Verslagboek K.A.J.-aktiviteiten Moorsel, 31.1.'43 - 30.12.'43, Papieren

Merckx,7.



291

De overige verordeningen werden door de diverse (V .)K.A.J.-
afdelingen van het verbond Aalst, gedurende de eerste drie bezet-
tingsjaren eveneens met de voeten getreden. Dit kwam doordat in
het Aalsterse het kajotters- en kajotstersleven, in tegenstelling tot
de vooroorlogse periode, zich vooral op het platteland afspeelde.
Als reactie tegen deze toestand, die zich overal in het Vlaamse
land voordeed, schreef de militaire bevelhebber in België en
Noord-Frankrijk, Reeder, op 13 april 1943 aan nationaal secreta-
ris Jef de Schuyffeleer dat de kajottersvergaderingen minstens
zeven dagen op voorhand bij de plaatselijke kommandantur moes-
ten worden aangegeven en benadrukte hij het verbod om een uni-
form te dragen hierbij verwijzend naar de verordening van 11 juli
1940. Uit de brief die op 14 mei 1943 door het Aalsterse K.A.J.-
secretariaat aan de verbond sp roost werd gestuurd bleek dat het
schrijven van Reeder voor de stadsafdelingen belangrijk was.
Hierin werd gesteld dat "in opdracht van de kerkelijke overheid
het opgegeven vergaderingsschema bij de Kreiskommandantur
werd ingediend en goedgekeurd". Uitdrukkelijk werd vermeld dat
"deze aangifte gebeurde naar aanleiding van het schrijven van
Reeder aan de Kristelijke Arbeidersjeugd" (13). De afdelingen in
de buitengemeenten stoorden zich nauwelijks aan deze verorde-
ningen .

... en Geraardsbergen.

In het verbond Geraardsbergen-Ninove was het K.A.J.-
secretariaat uit Geraardsbergen overgebracht naar Appelterre.
Piet Vernaillen, die tijdens de tweede wereldoorlog voor dit ver-
bond de taak van propagandist waarnam, verklaarde dat in het
verbond Geraardsbergen-Ninove geen enkele afdeling ooit één

Ook door (V.)K.A.].-Leuven werd geen inlichtingsformulier m.b.t. de verga-
deringen ingevuld ..
L POLLAERT, Het verenigingsleven te Leuven in oorlogstijd (1940-1942),
p. 40-41.

(13.) Brief dd, 13 !lpri11943 van Reeder aan]. de Schuyffeleer, Papieren Merckx,7
Brief dd. 14 mei 1943 van het K.A.J.-secretàriaat Aalst aan de verbonds-
proost, Papieren Merckx, 7.
Voor de leden van de parochiale afdelingen was er op woensdag om 19 u. een
vergadering voor de afgevaardigden, om de afdelingsvergaderingen voor te
bereiden, in Aalst, Appelterre (i.p.v. Geraardsbergen) en Oudenaarde.
Op dezevergaderingen werden volgende onderwerpen behandeld:

godsdienstige vormingslessen: de vereniging van Christus met ons in de
H. Mis door de communie.

- godsdienstig apostolaatslessen: onze christelijke verantwoordelijkheid
tegenover ouders en familie.
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vergadering bij de Duitse bezetter aanvroeg (14). Toch bleef de
bezetter waakzaam". Medio 1942 organiseerde Piet Vernaillen
samen met andere kajottersleiders een meeting zonder de bezetter
hierover in te lichten. Tijdens de vergadering sprak Jef Deboodt.
Piet Vernaillen stond achteraan in de met kajotters gevulde zaal
toen plots de deur van de zaal werd opengerukt en er drie Feldgen-
darmen binnenkwamen. Het enige licht in de zaal was gericht op
Jef Deboodt die zijn rede hield. Naarmate de Duitsers zich een
weg baanden doorheen de zaal nam het tumult toe. Jef Deboodt
die besefte dat er iets mis ging, moffelde rustig enkele papieren van
zijn redevoering onder het gordijn dat achter hem hing. De "mof-
fen" namen Jef Deboodt mee voor ondervraging. Toen de kajot-
ters buiten kwamen zagen ze dat de hele omgeving afgezet was
met Feldgendarmen, doch zij mochten allen naar huis gaan.
's Anderendaags werd Jef Deboodt vrijgelaten (15).

De oprichting van de Jonge Katholieke Arbeidersjeugd.
De Aalsterse propagandist Kamiel Bonner, die in december

1940 uit krijgsgevangenschap terugkeerde, vroeg zich, samen met
de vele andere Aalsterse kajotters .af, of de Duitse bezetter de
K.A.J. zou verbieden of toelaten (16). In de stad beperkte het
afdelingsleven zich tot, in het geheim georganiseerde, studiekrin-
gen. Ging er iets mis dan trok proost Van der Cruyssen naar de
Kommandantur (17). Toch ging het verbondsleven verder. In
januari 1941 werd de J.K.A.J. "boven de doopvont gehouden"
(18).

Reeds langere tijd liet het leeftijdsverschil tussen jongeren en
ouderen zich in de K.A.J.-beweging voelen. De noodzakelijkheid
van een aangepaste organisatievorm werd door de K.A.J.-leiding
onderzocht, beoordeeld en kreeg zijn toepassing in de stichting
van de J.K.A.J. De jong-kajotters werden ingedeeld in kleine groe-
pen die elk een leider, een patroon, een leuze, een lied en een wim-
pel kregen. Iedere ploeg had een eigen werk- en veroveringsterrein
(19). De ploegen vergaderden afzonderlijk om de verwezenlijkin-
gen voor te bereiden en uit te voeren. Het J.K.A.J.-programma

(14) Gesprek met P. Vernaillen, 24 januari 1983.
(1S) Verslagboek der K.A.J.-vergaderingen, 5 juli 1942 - 26 december 1942,

Papieren Merckx, 6.
(16) Gesprek met K. Bonner, 7 november 1982.
(17) De Vo/ksmacht, 2 september 1967, p. 9.
(18) Gesprek met W. Verleysen, 28.9.'82.
(19) De Vo/ksmacht, 11 september 1967, p. 9.
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werd opgevat in een driejaarlijkse cyclus die gericht werd naar het
werkelijk leven, het te-genwoordig leven en het toekomstig leven.

Tijdens de eerste maanden was het zoeken en tasten naar de
juiste vorm om met de jonge arbeiders, van 14 tot 17 jaar, te wer-
ken. Verschillende afdelingen in het verbond Aalst waren zelf "de
proefkonijnen" waar geëxperimenteerd werd met nieuwe organi-
satievormen en werkmethoden. Vooral de ].K.A.].-afdelingen
van Kerksken (Paul D'Hondt), Mere (Edgard Flobert), Lede (Jef
Vranckx en Edmond Nijs), Hofstade (Frans van Paepeghem),
Herdersem (Jan Steenhout), St. Martinus (Armand Weimees) en
Erembodegem (Firmin de Cremer, Fons Bourbon en Wim Verley-
sen) verrichtten op dit terrein verdienstelijk werk. In 1942 startte
de ].K.A.]. met haar "natuurlijke ploegen" in het volle wijkleven.
Door haar actieve methode beroerde en bezielde zij de jongeren.
Met sport en spel, maar zeker met discussieavonden (bespreking
van feiten en invloeden), met aangepaste vergaderingen voor stu-
denten van het middelbaar onderwijs, van het technisch onderwijs
en voor de vroegtijdig in het arbeidersleven geworpen jonge arbei-
ders, werd een elite van jonge mannen klaargezet die onmiddellijk
na de bevrijding, klaar stond om de vlag over te nemen. De oor-
logsomstandigheden verplichtten de jonge kerels om, door de
mobilisatie van de mannen van de klasse van 1920 tot 1924 (de
klassen waar nagenoeg het ganse K.A.].-leiderskorps op dat ogen-
blik deel van uitmaakte), de werkweigeraars en de onderduikers,
zelf vlug bepaalde problemen aan te pakken (20).

De opsplitsing in leeftijdscategorieën werd ook in V.K.A.].
doorgevoerd. De V.K.A.].-afdeling van Kerksken werd na 1940
opgesplitst in drie takken met elk een eigen programma en wer-
king aangepast aan de leeftijd. De voorbereidende afdeling
(V.B.A.) voor 13-14 jarigen stond onder leiding van Maria Cop-
pens en Yvonne Schouppe leidde de ].V.K.A.]. voor 14-17 jari-
gen. Deze groep telde twintig leden en was onderverdeeld in drie
groepen: "Wilskracht", "Dienende kracht" en "Durvende daad"
(21). Paula van Opdenbosch was leidster in ].V.K.A.J. en zetelde
in het V.K.A.].-verbondsbestuur. De V.K.A.].-groep, die de
meisjes tussen 17 en 25 jaar groepeerde, stond onder leiding van
Eveline van de Sype en telde 27 leden. In 1941 telde de beweging
45 leden. Met Pasen was er een Paasviering met ontbijt dat iede-
reen zelf meebracht en er werd gebeden voor een vlugge terugkeer
van de krijgsgevangenen. Voor de kerstactie maakten de jong-

(20) De Volksmacht, 16 september 1967, p. 9.
(21) Microfilm 457/1, Papieren Cardijn, KADOC.



294

kajotsters zelf speelgoed dat ze met Kerstmis uitdeelden. Naar
aanleiding van het tienjarig bestaan in 1942 bereidde de
].V.K.A.]. een gewestelijke revue voor, verzorgde de V.K.A:]. de
ontmoetingsdagen en de V.B.A. een verzameldag.

De K.A.].-afdeling van Kerksken werd in 1940 hersticht door
Paul D'Hondt (22). Hij had de beweging leren kennen tijdens een
K.A.]. vergadering in Aalst bij de Broeders van St.-Jan-de-Deo, in
de volksmond "de zotte broeders" genoemd, waar Cardijn over de
beweging sprak. Na deze vergadering besloot Paul D'Hondt de
K.A.].-afdeling Kerksken nieuw leven in te blazen. Romain de
Rijcke werd er J.K.A.].-leider en maakte meerdere ].K.A.].-
studiedagen mee in Dworp onder leiding van de dominicaan De
Rechter. Op een van deze studiedagen moest de ].K.A.].-leider uit
Kerksken zelf een les geven, hij wilde in Dworp een goede beurt
maken en oefende zich daarom heel dikwijls. Hiervoor had hij
veel plaats nodig en omdat het huisje waar hij woonde klein was .
oefende hij zich op het dak van de achterkeuken! In 1943 telde de
K.A.J .-afdeling van Kerksken reeds 100 leden. Naar aanleiding
van deze gebeurtenis bracht Cardijn in 1943 een bezoek aan
Kerksken en riep er Paul D'Hondt uit tot modelleider van alle
andere K.A.].-afdelingen. 's Namiddags reed Cardijn met een
koets naar Aalst waar hij door de verbondelijke leiding werd ont-
vangen. Dit bezoek werd grondig voorbereid door de leden van de
gewestclub waartoe Paul D'Hondt, Albert de Gols, Raymond van
Crombrugghe, Wim Verleysen, Louis Merckx, Edgard Flobert, L.
Podevijn en Frans de Mol behoorden. Ze vergaderden onder de
leiding van Piet Vindevoghel die in 1943 Kamiel Bonner opvolgde
als propagandist van het verbond Aalst (23).

Tijdens de tweede wereldoorlog gingen vele gewestvergade-
ringen door in Vlierzele waar de kajotters en kajotsters door hun
leeftijdsgenoten zeer gastvrij werden ontvangen. Het probleem
voor vele kajotters en kajotsters was hoe in Vlierzele te geraken.
Kamiel Bonner, en later Piet Vindevoghel, trok op met Jef de
Schuyffeleer, pater Gerulf en nationaal propagandist Dries Claeys
die allen het verbond met veel zorgen omringden. Dries, die lang
en zwaar was, vroeg altijd: "Zullen we aan een velo geraken?" Als
dit lukte was het vervoermiddel alles behalve op zijn maat bere-
kend. Een ander probleem dat zich tijdens de verbondelijke
bijeenkomsten stelde was de ravitaillering. De rantsoenering was
te streng om de kajotters en kajotsters toe te laten de honger te stil-

(22) Gesprek met P. D'Hondt, 25 augustus 1982.
(23) Gesprek met W. Verleysen, 28 september 1982.
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len. De leden uit de stad brachten hun "boterhammen" mee die,
ter plaatse, dikwijls ge-mild werden voor de stevige voorraad van
de mannen uit de buitengemeenten. "Solidariteit" was geen ijdel
woord (24).

De Ausland-(V.)K.A.J.
Tijdens de tweede wereldoorlog trokken vele jonge arbeiders

naar Duitsland om er te werken, uit verplichting of uit noodzaak.
In België verdienden de arbeiders immers een karig loon zodat niet
enkel de bekoring maar ook de verplichting aanwezig was.

De verordening van 6 maart 1942 bepaalde dat de inwoners
van België tot het verrichten van een bepaald werk binnen het
ambtsgebied van de Militärbefehlshaber konden worden verplicht
en dat de werkgevers hiertoe arbeidskrachten dienden af te staan.
Op 6 oktober 1942 werd de maatregel van de verplichte arbeids-
dienst verscherpt. Door een verordening werd het uiteindelijk doel
van de arbeidsinzet gerealiseerd, zodat de Belgen ook konden ver-
plicht worden een bepaald werk in het rijksgebied te verrichten.
De verordening legde de verplichting op een werkbewijs te kunnen
voorleggen en gold voor alle mannen van 18 tot 50 jaar en voor
alle ongehuwde vrouwen van 21 tot 35 jaar (25).

Voor de K.A.l betekende het invoeren van de verplichte
tewerkstelling in België, later in Duitsland, een keerpunt waar-
door de actie een nieuwe dimensie kreeg. Onmiddellijk werd door
de nationale secretariaten (K.A.J., V.K.A.]., lO.C. en lO.C.F.)
het ordewoord gegeven: niet tekenen - niet vertrekken. De orde-
woorden werden langs de verbonden en de afdelingen verspreid
(26). Ook in Aalst waren de opeisingen van arbeiders en arbeids-
ters begonnen.

Om de Belgische arbeiders inDuitsland met raad en daad bij
te staan werd de dienst voort'arbeiders in den vreemde" opgericht.
In Aalst stond het centrale bestuur van de parochiale comité's
onder het voorzitterschap van Ludovic Moyersoen, bestuurder
van de sociale werken De Deyn en V. Ronse. In een solidarireits-
geest probeerden deze mensen, samen met de leden van de katho-
lieke aci:iebewegingen, het contact tussen de afwezige en de familie

(24) De Volksmacht, 2 seprember 196i, p. 9.
(25) M. VAN DEN WIJNGAERT, Het beleid van het comité van de

secretarissen-generaal in België. tijdens de Duitse bezetting 1940-1944,
p. 201 e.v.

(26) De kajottersbeweging tijdens de bezetting, verslag over de werking van de
K.A.J. en de V.K.A.j., p. 44, Papieren A.C.W.A., 15.27.
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te verzekeren door briefwisseling, het regelmatig versturen van
pakjes proviand en tabak. Een centrale dienst werd opgericht in
één der zalen van het Groen Kruis. Edmond Wellekens, Leopold
Teirlinck, Antoon Dumoulin, mevrouw Herssens en anderen ver-
stuurden drie maal per week een lading pakjes naar Duitsland
(27). De (J.)(V.)K.A.]. hielp bij het inzamelen en versturen van de
goederen naar Duitsland. De actie bleef echter niet tot materiële
hulp beperkt.

Op woensdag 20 januari 1943 vertrok een kajctster uit Vlier-
zele, Georgette de Groote vrijwillig en met medeweten van de
Oostvlaamse bisschop Coppieters, naar Berlijn om er apostolaats-
werk te verrichten onder en voor de vreemde arbeiders en arbeids-
ters (28). Georgette leerde er vooraanstaande geestelijken, zoals
bisschop Von Preysing en Bernhard Lichtenberg, kennen. Op 23
april 1945 werd ze samen met andere vrouwen bevrijd in Obern-
dorf door Franse soldaten.

De bevrijding.
In Aalst werden de bevrijders reeds begroet op 4 september

1944 (29). Onder impuls van het Onafhankelijkheidsfront (O.F.)
gebeurden er in Aalst baldadigheden. De kajotters hadden zich
echter voorgenomen het onmogelijke te doen om geweld te vermij-
den. Ook oud-kajotters, die lid waren van het A.B. zoals Kamiel
de Gols, traden op tegen de ziedende massa die willekeurige slach-
toffers zocht om haar woede op af te koelen (30). Voor de bewe-
ging betekende de bevrijding een gelegenheid om de oorlogs-
activiteiten te evalueren.

Tijdens de tweede wereldoorlog werden meerdere kajotters
aangesproken om deel uit te maken van het O.F. (31). Deze groep
streefde communistische objectieven na zodat de kajotters hun
medewerking weigerden. In Moorsel startte Louis Merckx zelf
met een verzetsgroep "De Briganten" . Ze drukten en verspreidden
strooibriefjes en stelden lijsten samen van mensen die aangesloten
waren bij het V.N.V., De Vlag, Waffen S.S., A.V.N.]. Aan de
leden van deze Moorselse verzetsgroep werd gevraagd om deel uit
te maken van het Geheim Belgisch Leger (G.B.L.). Als actieve
leden in het verzet vervoerden ze enkele malen kistjes dynamiet en

(27) ]. GHYSSENS, op. cit., p. 301.
Gesprek met L. Moyersoen, 29 januari 1983.

(28) Gesprek met M. Decubber, 12 december 1981.
(29) ]. GHYSSENS, op. cit., p. 230.
(30) Microfilm nr. 496.7/1. Papieren Cardijn, KADOC, 1.
(31) Gesprek met L. Merckx, 1 juli 1982.
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saboteerden ze spoorwegen en auto's. De kajotters verzorgden de
uitgave van een eigen verzersblad De Brigand waarin ondermeer
bisschoppelijke brieven werden afgedrukt. Dit verzetsblad werd
verspreid door twee Aalsterse kajotsters die ook wapens vervoer-
den (32). De verzetslieden verstrekten hulp aan voortvluchtigen:
ze bezorgden hen valse papieren, "Scheinen" , maandelijks ontvin-
gen de voortvluchtigen een blad zegels, 1000 frank en goederen in
natura, de kajotters zorgden voor slaapgelegenheid en verschaften
hulp aan een Joods kindje. Deze kajotters moesten omwille van
hun activiteiten onderduiken voor de Duitse overheid (33).

In het Aalsterse St. Maarteninstituut werd na de bevrijding
een opmerkelijk initiatief genomen door collegeleraars ]. Rom-
baut en L. de Vijlder: zij richtten in het instituut een K.A.].-
afdeling op (34).

Besluit.
Tijdens de tweede wereldoorlog verkeerde de beweging in een

moeilijke situatie. In het verbond werden vele afdelingen
"ontwricht" doordat de leiders gemobiliseerd, gevlucht, opgeëist
of ondergedoken waren. Doordat de V.K.A.]. vooral het adminis-
tratieve werk van de K.A.]. overnam en de oudere K.A.J.-leiders
door jongere werden vervangen kon de beweging zich in de stad
en op het platteland handhaven. Evenals vóór 1940 moet ook nu
dit onderscheid worden gemaakt. Lag de kern van het verbondsle-
ven vóór de tweede wereldoorlog in de stad, Aalst of Geraardsber-
gen, dan lag deze tijdens de tweede wereldoorlog in een platte-
landsgemeente, Vlierzeleof Appelterre dit om zo veel mogelijk
aan de verordeningen en de controle van de bezetter te ontsnap-
pen. Enkele kajotsters en kajotters voelden zich geroepen om in
Duitsland apostolaatswerk te verrichten. Zoals in het lied van de
moeder en haar missionaris: "Ja, zo hoort het bij een Vlaming,
Jezus eerst en dan de rest", kozen ook zij bewust voor hun kruis en
niet voor het hakenkruis. Dezelfde Vlaamse christelijke overtui-
ging zou aan vele kajotsters en kajotters de kracht geven om hun
beweging herop te bouwen en om tevens hun idealen in alle conti-
nenten te gaan verkondigen.

(32) Verslagboek K.A.J.-Moorsel, 4.1.'44-15.12.'46, Papieren 1. Merckx, 8.
(33) Microfilm 496.7/1. Papieren Cardijn, KADOC, 1.
(34) G. VAN BOCKSTAELE, Het St. Maartensinstituut 1880-1980, p. 292.

D. PODEVIJN, Enig in Vlaanderen, in Kontakt, p. 32.
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(KADOe, Leuven).
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.HOOFDSTUK IV

DE HEROPBOUW VAN DE BEWEGING
EN HAAR MUNDIALE UITSTRALING,

(1945-1957)

De economische recessie.
In 1945 raakte de textiel sector in een nieuwe crisis verwik-

keld doordat de uitvoer van katoenstoffen sterk verminderde.
Kenmerkend aan deze crisis was dat de produktiecapaciteit steeg
terwijl het verbruikspeil gedrukt bleef. Toch moest de Vlaamse
textielindustrie, ondanks de hoge salarissen, haar modernisering
doorzetten. De textielindustrie verkeerde in ademnood en vroeg
dringend om regeringshulp: subsidies om de concurrentiekracht
van de binnenlandse textielproduktie te kunnen behouden. Deze
crisis trof vooral de weverij- en de spinnerij sector (1). De brei-
goednijverheid vormde hierop een uitzondering en was een zeer
dynamische tak in de textielindustrie. De kwaliteitsvervolmaking
van het materieel, de snelle evolutie en de investeringen maakten
van de breigoednijverheid een belangrijke produktieketen. In
1955 telde het arrondissement Aalst 67 firma's waarin 3.500
arbeidsters en arbeiders werkten.

De Aalsterse brouwerijen en mouterijen kenden na de tweede
wereldoorlog ernstige bevoorradingsproblemen en de strijd om de
binnenlandse markt was groot. In deze nijverheid liet zich snel de
concentratietrant voelen, vooral de mouterijen leverden een
hevige strijd om hun bestaan te verzekeren. Waren er in 1948 nog
102 bedrijven in het arrondissement werkzaam dan waren er dit
vier jaar later nog maar 64 (2). Door de toenemende werkloosheid
ontstond er sociale ontevredenheid waaruit conflicten voortvloei-
den.

In augustus 1948 werd er gestaakt in de Aalsterse brouwe-
rijen. Er waren eveneens stakingen in de vervoersector (De Raeve,
Unilat) en in de textielsector (Roos-Geerinckx-Denaeyer) (3).

Het arrondissement Aalst werd door de werkloosheid zwaar
getroffen: in januari 1949 telde het 8.368 werklozen. Werkloos-

1) H. HASQUIN, R. VAN UYTEN EN J.M. DUVOSQUEL, Gemeenten van
België, dl. 1, p. 20.

2) Aalst, Oostvlaams nijuerheidscentrurn, p. 18 en 55.
3) 3de Congres van het Arrondissernents Christelijk Werkersverbond van Aalst,

18 december 1949, p. 1., Papieren A.C.W.A., 0.1.1.
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heid vormde, en vormt nog steeds, een haard van verbittering en
ontevredenheid. Toch werden er in Aalst door het stadsbestuur
initiatieven genomen om deze plaag te bestrijden, ondermeer door
het laten restaureren van historische gebouwen door de werklo-
zen. Dit was echter een pleister op een houten been. Tijdens de
jaren vijftig verbeterde de economische situatie in het arrondisse-
ment niet. Het waren, op sociaal-economisch vlak, moeilijke jaren
ondermeer door de vele uitsluitingen, vooral van gehuwde vrou-
wen, uit de werklozensteun. Een ander onrustwekkend sociaal
fenomeen was de massale ontvolking van bepaalde streken rond
Geraardsbergen en Zottegem (4).

Vanaf 1956 evolueerde het arrondissement Aalst naar een
sociaal-economisch noodgebied. I~ januari 1956 sloot La Georgie
(314 arbeiders), in december 1956 de glucoserie Leclercq (275
arbeiders), een jaar later La Coreandre (87 arbeiders) en La Cou-
verture (330 arbeiders) (5).

De structurele en conjuncturele verzwakking van die bedrijfs-
takken, welke het grootste percentage van de tewerkstelling verte-
genwoordigden, beïnvloedde sterk het welvaartspeil van het
arrondissement. De textielnijverheid kende in 1951 haar hoogste
tewerkstellingscijfer met meer dan 13.000 arbeidskrachten. Op
30 juni 1958 waren er dit nog 11.021 en één jaar later 8.662. Bij
Roos-Geerinckx-Denaeyer ontstonden er moeilijkheden waardoor
880 arbeiders en bedienden werkloos werden:' er werden acties
gevoerd voor een wet op de sluitingen van de ondernemingen en
om een afscheidsvergoeding te bekomen. De beroerde Aalsterse
toestand werd ook door A.C.V.-voorzitter A. Cool behandeld in
zijn nieuwjaarsrede van 1959.
De wetgeving op de regionale economische expansie van mei 1959
zou tijdens de jaren zestig een tijdelijke verbetering brengen in
deze toestand.

De arbeidsmiddenwerking.
Het is in het perspectief van deze sociaal-economische wan-

toestanden dat we de ontwikkeling van de arbeidsmiddenwerking
(A.M.W.) - als speciale (V.)K.A.J.-werking - behandelen. Toch
mag de ontwikkeling van de A.M. W. niet enkel gezien worden als
een gevolg van, of reactie tegen deze sociaal-economische ontwik-

4) 6de A.C. W.-congres Aa/st, 18 december 1955, p. 8, Papieren A.G.W.A.,
0.1.4.

5) 7de Congres uan het Arrondissements Christelijk WerkerslJerbond uan Aa/st,
6 mei. 1961, p. 45 e.v., Papieren A.G.W.A., 0.1.5.
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kelingen. De A.M. W. was er in de eerste plaats op gericht om de
morele en materiële situatie van de arbeider of de arbeidster op
hun arbeidsmidden, waartoe later, zoals we voor de jaren vijftig
vaststelden, ook het verplaatsingsmidden moet worden gerekend,
te verbeteren. De A.M. W. startte in het verbond Aalst tijdens de
tweede wereldoorlog (6).

Tijdens de verbondsclub van 12 september 1943 bespraken
de gewestleiders voor het eerst deze nieuwe werking. In diverse
textielbedrijven werd een A.M. W. opgezet: Roos-Geerinckx-
Denaeyer, Schotte, Fabelta en Bosteels (7). Op 26 januari 1944
vergaderden de leiders van de stedelijke ondernemingsafdelingen
in het Groen Kruis: propagandist Piet Vindevoghel, René Tricot,
Van Gijzegem, Louis Merckx en Marcel Keymeulen. De werking
in de ondernemingsafdelingen werd eveneens door Robert Herto-
gen behandeld tijdens de vergadering van 19 februari 1944. Aan
de leiders werd de opdracht meegegeven om hun eigen arbeids-
midden te onderzoeken en zo mogelijk verbeteringen te realiseren.
De leiders onderzochten het taalgebruik van de jonge arbeiders,
peilden naar hun verwachtingen na de oorlog en vergeleken hun
gedrag thuis, op de parochie en in het arbeidsmidden (8). Hoe
deze onderzoeken, waaruit, na de tweede wereldoorlog, Het sta-
tuut van de arbeidersjeugd werd gedistilleerd, in een onderne-
mingsafdeling werden uitgevoerd, gaan we na voor de onderne-
mingsafdeling Roos-Geerinckx -Denaeyer.

In de ondernemingsafdeling Roos-Geerinckx-Denaeyer, waar
lef Michiels na de tweede wereldoorlog leider was, bestond er een
K.A.].-groep die acht leden telde en een ].K.A.].-groep met zes
leden (9).
Een van de kajotters, los Michiels, werkte in de spinnerij van
Roos-Geerinckx-Denaeyer waar hij de K.A.]. leerde kennen langs
Marcel Keymeulen (10). Aan de spoelbanken was er Maria Lint-

( 6) Gesprek met R. van de Voorde, 14 november 1981.
( 7) Verslagboek der K.A.J.-aktiviteiten Moorsel, 31 januari 1943 - 30 december

1943, Papieren 1. Merckx, 7.
( 8) Verslagboek K.A.J.-Moorsel, 4 januari 1944 - 15 december 1946, 8.
( 9) Louis Merckx, Marc Keyrneulen , Romain de Bisschop, Louis en Jos de

Meersman, jos MichieIs, Karel van Gucht en Victor van Schel waren lid van
K.A.]. Tot ] .K.A.]. behoorden Benoit Meens, Frans Michiels, Victor
Vonck, Jos van der Cammen, Jan Huylebroeck en Jan Beeckaert.
Gesprek met 1. Merckx, 1 juli 1982.
Enquête dd. 14 juli 1982, J. Michiels.

(10) los MichieIs typeerde hem als "een gedienstige jongen die moedig zijn man
stond in de meer dan ontaarde geest van hun werkplaats, die hen met raad en
daad hielp en hen de knepen van het vak leerde".
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hout, een kajotster van Mijlbeek, "die fier en met overtuigmg
beleed wat ze was, het kenteken droeg en menig man, flink en kor-
daat, op zijn plaats zette". Er waren R. de Bisschop en L. Merckx,
die in de fabriek diverse acties en vergaderingen organiseerden.
Tijdens de paasacties werd er 's namiddags gedurende één minuut
stilte gehouden, er werd een kruisbeeld in de spinnerij opgehangen
en versierd. Hiermee ging echter niet iedereen akkoord. Een
meester-spinner liet zijn afkeuring blijken door naar het kruis-
beeld te spuwen en te roepen: "Voila, weer een bloemeke meer".
Deze reactie ontstond waarschijnlijk vanuit een anti-c1ericale
of! en anti-patronale gezindheid. Ondanks dit incident loeiden op
Goede Vrijdag om drie uur de fabriekssirenes en kwamen in de
spinnerij veel mensen samen rond het kruisbeeld om te bidden
(11). De personeelschef, Edward Vinck verleende hieraan zijn
medewerking (12). Deze ondernemingsafdeling noemde zich
"Mardijck" en vergaderde na de tweede wereldoorlog regelmatig
in de "kring" van de H. Hartparochie. De werkne(e)m(st)ers
onderzochten de toestand van de diverse werkplaatsen: de alge-
mene voorbereiding (smeden, schrijnwerken, verven, glazenma-
kers en magazijniers), de uitrafelplaats, de mengelplaats, de kaar-
derij, de ververij, de droogplaats, de ontsmettingsplaats en de
inpak- en verzendingsplaatsen. De kajotsters en kajotters wilden
in hun fabriek alle jonge arbeiders leren kennen: hun leeftijd,
adres, kortom hun sociale situatie. De leden werden opgeroepen
om niet passief te zijn en maandelijks samen te komen. Concreet
droegen ze op het werk hun kenteken, traden op voor meer
hygiëne en het premiestelsel. De leden van de ondernemingsafde-
lingen werden eveneens verzocht om deel te nemen aan de
verbondelijke- en de afdelingsvergaderingen (13). Het is onder-
meer uit hun onderzoeken tijdens en onmiddellijk na de tweede
wereldoorlog dat Het statuut van de arbeidersjeugd ontstond.

In Het statuut van de arbeidersjeugd, opgesteld door de
nationale (V.)K.A.].-leiding, werden de arbeids- en levensomstan-
digheden van de jonge arbeidsters en arbeiders behandeld (14). In
deze beginselverklaring, die oriënterend was voor de verdere wer-
king van V.K.A.]. en K.A.]. werd aandacht besteed aan de opvoe-
ding van de arbeidsters en arbeiders op algemeen, professioneel,
familiaal, sociaal en staatsburgerlijk vlak. Eveneens werden diens-

(11) J. MICHIELS, Vertellen over de K.A.]., Zelf verzamelde documenten, 12.
(12) Gesprek met G. de Ridder, 27 augustus 1982.
(13) Gesprek met R. van de Voorde, 14 november 1981.
(14) De kajottersbeweging tijdens de bezetting, p. 61-63, Papieren A.C.W.A.,

15.27.
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ten gevraagd waardoor de jonge werkneemsters en-werknemers
hun volledige ontplooiing als persoon bereikten (15). Het statuut
van de arbeidersjeugd werd in het verbond Aalst "officieel" afge-
kondigd door de propagandist, Piet Vindevoghel, tijdens het vre-
descongres van 26 augustus 1945 dat doorging in Vlierzele (16).
Na de afkondiging werd de methodische studie voortgezet, in
meer dan 2.000 plaatselijke- en ondernemingsafdelingen, van de
noodzakelijke hervormingen die geformuleerd werden in het sta-
tuut. De studie en verwezenlijking van dit statuut werd echter
bemoeilijkt door de "eigentijdse problemen" die onder de noemer
van "het seculariseringsprobleem" gebracht konden worden.
Vooraleer de ontwikkeling van de A.M.W. verder te behandelen,
bekijken we dit seculariseringsprobleem van naderbij.

Het seculariseringsprobleem werd klaar en duidelijk behan-
deld door professor A. Dondeyne tijdens de eerste nationale
proostenstudieweek die doorging in Mechelen in december 1945
waar hij "een diagnose van deze tijd" maakte. De aandacht voor
de oer-menselijke waarden nam vooral af in de fabrieken waar
steeds meer taken gemechaniseerd werden en de arbeider of de
arbeidster het slachtoffer dreigden te worden van deze evolutie
(17). Het is in dit maatschappelijk perspectief dat we de ontwikke-
ling van de arbeidsmiddenwerking in het verbond Aalst tijdens de
naoorlogse periode moeten situeren.

In het verbond Aalst was René van de Voorde van 1945 tot
1950 verantwoordelijk voor de arbeidsmiddenwerking (18). Tij-
dens de periode 1947-1949 werden op de gewestelijke vergaderin-
gen de feiten en opwerpingen van het arbeidsmidden besproken.
Naar aanleiding van de paasactie in 1948 werden 400 exemplaren
van Bevrijding verkocht aan diverse fabriekspoorten en aan het
station. Eveneens werden er 5.000 strooibriefjes verspreid. De
georganiseerde werking op het arbeidsmidden verminderde door-
dat het aantal vrijgestelden was ingekrimpt (19). Over het werk-

(15) Het statuut van de arbeidersjeugd. Papieren A.C.W. A.,15.50.
(16) Verslagboek K.A.].-V.K.A.]., Vlierzele,1939·1945,Par.ieren Decubber.
(17) Hun lot is 'in uwe handen, Verslag van de eerste nationale studieweek voor

EE. HH. Proosten te Mechelen (december 1945), p. 11, Papieren A.C.W.A.,
15.34.
Dezelfde fundamentele bestaanswaarden die aan de basis liggen van de men-
selijke waardigheid werden ook door Cardijn verdedigd.
A. TIHON, Agir dans la société: vision politique et sociale de Cardijn 1944-
1967, in Cardijn, een mens een beweging, p. 183 e.v.

(18) Gesprek met R. van de Voorde, 14 november 1981.
(19) 3de Congres van het Arrondissements Christelijk Werkersverbond van

Aalst, 18 december 1949, p. 29, Papieren A.C.W.A., 0.1.1.
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jaar 1949-'50 schreef de propagandist voor het arbeidsmidden dat
"deze werking geschiedde langs de beproefde methode van het
persoonlijk contact en getoetst werd op de besprekingen van feiten
en invloeden die de studiekringen voorafgingen" (20). Voor de
K.A.].-A.M.W. bleken de woorden van kardinaal Van Roey: "Gij
zijt wel doorgedrongen in het arbeidsmidden, maar ge moet het
nog veroveren" een hele opdracht te zijn (21). De A.M.W. voor
kajotsters vlotte echter wel.

(V.)K.A.J. en A.CV.
Tijdens het V.K.A.].-werkjaar 1948-'49 werden de arbeids-

middens ondermeer behandeld in de studiekringen waar er ge-
sproken werd over de goddelijke roeping van de jonge arbeidsters
(22). We moeten echter wachten tot het werkjaar 1950-'51 voor-
aleer de arbeidsmiddenwerking er echt van wal stak met de voor-
bereiding van het syndicaal jeugdcongres dat plaatsvond op 3 en 4
maart 1951 en ingericht werd door.K.A.J. en V.K.A.]. (23). Dit
jeugdcongres werd voorbereid door V.K.A.]. tijdens een verbon-
delijke syndicale dag voor alle kajotsters uit het arbeidsmidden
ouder dan 17 jaar. In Aalst waren er ruim 200 aanwezigen, in
Geraardsbergen kwamen er 132 aanwezigen opdagen. In talrijke
gemeenten werden voor de jonge arbeidsters avonden georgani-
seerd waarop de betekenis van het syndicaat in het arbeidersleven
werd behandeld (24).

Het syndicaal jeugdcongres werd eveneens in de arbeidsmid-
denwerking voor kajotters voorbereid. De propagandist voor de
A.M.W., Maurits de Groot, die in 1950 René van de Voorde was
opgevolgd, organiseerde in het verbond de syndicale strijdavon-
den, 13 in het Aalsterse en 6 in het Ninoofse, die 1050 jonge
arbeiders samenbrachten (25). De verbondelijke syndicale dag
werd bijgewoond door ongeveer 200 jonge arbeiders (26).

(20) 4de Congres van het Arrondissements Christelijk Werkersverbond van Aalst,
9 december 1951, p. 32, Papieren A.C.W.A., 0.1.2.

(21) Deze woorden sprak kardinaal Van Roey uit tijdens het jubelcongres op 4
september 1950. Bevrijding, p. 2, Papieren A.Ç.W.A., 10.1.

(22) 3de Congres vanhet Arrondissements Christelijk Werkers verbond van Aalst,
18 december 1949, p. 34, Papieren A.C.W.A., 0,1.1.

(23) Syndicaal [eugdcongres; Brussel 3-4 maart 1951 ingericht door K.A.]. en
V.K.A.]. in samenwerking methet A. C. V., Congresbrochure, p. 9, Papieren
A.G.W.A., 15.20 ..

(24) 4de Congres van het Arrondissernents Christelijk Werkersverbond van Aalst,
9 december 1951, p. 38., PapierenA:C.W..A., 0.1.2.

(25) Gesprek met M. de Groot, 19 december 1981.
(26) 4de Congres van het,Arrondissements Christelijk Werkersverbond van Aalst,

9 december 1951, p. 34, Papieren A.C.W.A., 0.1.2.
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Tijdens het nationale syndicaal jeugdcongres werd het pro-
bleem van het arbeidsmidden en de arbeidsmiddenwerking be-
sproken. Het verbond Aalst werd er door 20 leden (V.K.A.]. én
K.A.].) vertegenwoordigd, het verbond Geraardsbergen door 15
leden. Het arbeidsmidden werd er beschouwd als het eerste
kajotters- en kajotstersfront waar de hele beweging zich moest
naar richten. De gewesten moesten een meer planmatige actie
doorzetten voor de werking van het arbeidsmidden. Op het con-
gres werd het werkplan van ieder gewest besproken door een ver-
kenning van het werkterrein en door het bespreken van de aard
van de actie. De samenwerking met het A.e.V. werd er sterk be-
klemtoond (27).

In de lijn van het syndicaal jeugdcongres van 1951 werd er, in
het verbond Aalst, nauwer samengewerkt tussen K.A.]. en
A.e.V .. Samen organiseerden ze in sommige gemeenten een ver-
gadering met als thema "de jonge arbeider en het syndicaat". De
opkomst was eerder pover en "niet in overeenstemming met de
bestendige groei van het aantal jonge syndicalisten" (28). Het
arbeidsmidden was eerder een A.e.V., dan wel een K.A.].-
werkterrein. Toch werd er in meerdere afdelingsbesturen een
jeugdafgevaardigde opgenomen (29). Na het syndicaal jeugdcon-
gres startten de kajotsters met een treinactie, dit voor de lijnen,
Geraardsbergen- Denderleew, Geraardsbergen- Edingen- Brussel,
Zottegem- Aalst, Zottegem-Brussel en Lede-Brussel. Voor de
kernleden van de arbeidsmiddenwerking werd jaarlijks een natio-
nale studieweek georganiseerd en voor de leden van het arbeids-
midden was er de jaarlijkse ledendag en de gewestelijke studieda-
gen (30). Ook voor de kajotters uit de ondernemingsafdelingen
werden vormingsinitiatieven op het getouw gezet. In 1952 volg-
den twee ondernemingsleiders een studie kamp voor arbeidsmid-
denwerking. In het A.e.W.-verslag van 1953 schreef de A.M.W.-
propagandist dat "de verantwoordelijken voor deze werking nog

(27) Syndicaal [eugdcongres, Brussel 2·4 maart 1951 ingericht door K.A.]. en
V.K.A.]. in samenwerking met het A. C. V., Congresbrochure. p. 9, Papieren
A.C.W.A., 15.20.

(28) 5de Congres van het Arrondissements Christelijk Werkers verbond van Aalst,
13 december 1953, p. 25, Papieren A.C.W.A., 0.1.3.

(29) Over de actieve participatie van K.A.]. en V.K.A.]. aan de ondernemings-
raad werd reeds gesproken op 19 januari 1946 tijdens de A.C.V.-
ondernemingsraad.
Verslagen van de sociale school gehouden in het Groen Kruis 19 januari 1946
- 19 april 1947, Papieren L. Merckx, 9.

(30) 4de Congres van het Arrondissements Christelijk Werkersverbond van Aalst,
9 december 1951, p. 38-39, Papieren A.C.W.A., 0.1.2.
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geen goede werkmethode hadden gevonden" (31).
Tijdens de periode 1953-1955 werd nogmaals gepoogd om,

met de verbondelijke K.A.].-afgevaardigden van het syndicaal
jeugdcongres, in verschillende fabrieken kernen te vormen doch
dit mislukte omdat het aantal kajotters, die in de bijzonderste
fabrieken in het Aalsterse werkzaam waren, zeer gering was. Toch
kwam in 1953 een eerste ploeg tweemaandelijks samen, deze
ploeg werd later uitgebreid tot de bijzonderste leiders van het ver-
bond. Bij de K.A.].-arbeidsmiddenwerking beperkte de actie zich
tot een persoonlijk werking en tot het zoeken van geschikte man-
nen in de onderscheiden fabrieken (32).

De "Dag der Vijfhonderd".
Zowel voor de K.A.]. als voor de V.K.A.].-arbeidsmidden-

werking was 21 maart 1954 een hoogtepunt. Op deze "Dag der
Vijfhonderd", een studiedag voor de leden van het arbeidsmidden,
kwam Cardijn zelf naar Aalst. In de afdelingen werd deze dag
voorbereid door een onderzoek naar de toestand van het arbeids-
midden, dagelijks pendelen 140 kajotsters naar Brussel. In de zaal
van de St. ]ozefkring in de Meuleschettestraat riep Cardijn zowel
de kajotsters als de kajotters op tot verovering in hun arbeidsmid-
den vooral door persoonlijke bekeringsactie (33).

Dit laatste werd vooral tijdens het jaarprogramma 1954-'55
nagestreefd, met als hoogtepunt het nationale syndicaal jeugdcon-
gres in maart 1955. Door het thema "Elk werk moet onze vreugde
zijn" wilde vooral de V.K.A.] .-leiding de kajotsrers de waarde en
de betekenis van de arbeid in hun eigen leven leren beleven en
meegeven. De beweging wilde onder, door en met de
arbeid(st)ersjeugd een geest verwekken van meer liefde voor hun
werk, meer strijdvaardigheid en menswaardigheid, meer eerbied
op het werk voor hun vrouwelijke roeping en ten slotte meer ver-
bondenheid met de arbeidersstand en het arbeidersgezin. De jaar-
werking was geconcentreerd rond de voorbereiding en de nawer-

..king van het nationale syndicaal jeugdcongres dat plaatsvond in
.(Brussel op 4, 5 en 6 maart 1955 en waar 23 afgevaardigden het

gewest vertegenwoordigden. De congressisten bespraken er ver-
schillende noden en problemen waaronder de jeugdwerkloosheid
in Vlaanderen en de moderne werksystemen. Speciaal voor de

.:'
(31) 5de Congres van het Arrondissements Christelijk Werkersverbond van Aalst,

13 december 1953, p. 26, Papieren A.C.W.A., 0.1.3 .
(32) 6de A.C. W. Congres, 18 december 1955, p. 41, Papieren A.C.W.A., 0.1.4.
(33) Microfilm 709/1, Papieren Cardijn, KADOC, 1.
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jeugd werd gevraagd: het cultureel verlof, een degelijke opvang
van nieuwe arbeid(st)ers op het werk en de vijfdagenweek. Alle
afdelingen hadden dit congres voorbereid door een jeugdreferen-
dum dat uitgegeven werd en dat een hulp was, niet enkel om vele
jonge arbeiders te leren kennen, maar ook om rekening te kunnen
houden met hun verlangens omtrent hun vrije tijd en hun werk-
voorwaarden (34). Tevens was dit syndicaal jeugdcongres een
goede gelegenheid tot intense samenwerking met het A. C. V. en
het was de inzet voor de leden van het arbeidsmidden voor een
speciale werking. In 1955 splitste de arbeidsmiddenwerking zich
op naargelang de aard van het bedrijf (metaal, textiel-, voedings-
en bouwsector). In het verbond was er één metaalgieterij waar een
drietal ].K.A.].-ers werkten doch van een echte arbeidsmidden-
werking kon hier niet gesproken worden (35).

De werking voor dienstmeisjes en het spoormidden.
Na het syndicaal jeugdcongres van 1955 startte de V.K.A.].-

arbeidsmiddenwerking met een werking voor dienstmeisjes. Door
het dienstmeisjescontract (O.M.-contract), dat na het syndicaal
jeugdcongres werd opgemaakt, wilden de initiatiefneemsters de
arbeidsvoorwaarden van deze werkerskinderen verbeteren (36).
Tevens werden er nog regelmatig vormingsvergaderingen georga-
niseerd voor de kern van het arbeidsmidden en tweemaandelijks
werd de nationale raad in Brussel meegemaakt door één geweste-
lijke verantwoordelijke. De gewestelijke raad vergaderde twee-
maandelijks en zeker vóór iedere belangrijke periode als Kerstmis
en Pasen. De Aalsterse kern telde 15 leden en de Geraardsbergse
10 leden. Veel aandacht werd besteed aan de vertegenwoordiging
van de grote arbeidsmiddens. De lessen of de besprekingen wer-
den dikwijls verzorgd door een afgevaardigde van het A.e.V.
waarmee K.A.]. en V.K.A.]. samen het jeugdprogramma uit-
werkten. Dit programma impliceerde: de jeugdvertegenwoordi-
ging op het werk, een aangepaste arbeidsduur, veiligheid en
gezondheid, een degelijke beroepsopleiding, een hartelijk en goed
onthaal, de verbetering van het leerlingenwezen, een eigen loon-
statuut en het cultureel verlof (37). Op lange termijn werden

(34) 6de A.C. W. Congres Aalst, 18 december 1955, p. 38-39, Papieren
A.C.W.A.,O.l.4.

(35) Brief dd. 18 november 1955, betreffende de A.M.W. (metaal), KADOC,
3.2".2.

(36) In Aalst was mevr. Ghyselen verantwoordelijk voor deze werking.
Enquête dd. 14 juli 1982, verzamelde adressen.

(37) 7de Congres van het Arrondissements Christelijk WerkeTSlJerbond uan Aalst,
6 mei 1961, p. 89, Papieren A.C.W.A., 0.1.7.
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meerdere van deze wensen werkelijkheid.
Vooraleer dit beknopte overzicht van' de Aalsterse arbeids-

middenwerking af te sluiten besteden we nog aandacht aan het
spoormidden dat in 1957 geproclameerd werd als het te veroveren
arbeidsmidden. Op 17 maart 1957 werd er een verbondelijke
"spoorvergadering" georganiseerd waarop besloten werd om alle
"spoormannen" in het verbond "op te sporen" via K.A.J. en
A.e.V.; er werd met de betrokken propagandisten contact opge-
nomen (38). Verbondelijk was Roland Verschraegen verantwoor-
delijk voor deze werking en de N.M.B.S. werd beschouwd als het
grootste te veroveren arbeidsmidden: voor de "spoormannen"
zouden er studiedagen georganiseerd worden en met de scholen
van de spoorweg zou contact worden onderhouden (39). De Aals-
terse verbondsleiding voelde weinig voor dit initiatief zodat deze
werking verdween als sneeuw voor de zon (40).

Uit het voorgaande blijkt dat de K.A.J.-arbeidsmiddenwer-
king in het verbond Aalst geen hoge toppen scheerde. Dit kwam
doordat enerzijds het A.e.V. in de arbeidsmiddens geïnfiltreerd
was en anderzijds de arbeiders zelf nauwelijks geïnteresseerd
waren in de arbeidsmiddenwerking. De arbeidsmiddenwerking
voor de kajotsters was in het verbond beter georganiseerd, waar-
schijnlijk kwam dit doordat het A.e.V. zich als vakbond vooral
naar het mannelijke arbeiderspotentieel en minder naar het vrou-
welijke richtte. Hierbij moeten we onthouden dat de arbeidsmid-
denwerking slechts één onderdeel vormde van de (V. )K.A.J.-
beweging.

De leidsters- en leidersvorming, een heet hangijzer.
Door de tweede wereldoorlog moesten vele K.A.J.-leiders

nog hun legerdienst vervullen (41) .. Hierdoor werden tal van
beloftevolle verantwoordelijken aan de afdelingen onttrokken
zodat de verbondsleiding een beroep moest doen op zeer jonge lei-
ders, terwijl niet alle afgezwaaide leiders hun taak terug opnamen
(42). De vorming van de leiders kreeg dan ook bijzondere aan-
dacht tijdens diverse vergaderingen: schatbewaardersvergaderin-
gen, gewestclubs. studiedagen, retraites, recollecties, raadsdagen,

(38) Spoorvergadering 17 rnaart 1957, KADOC, 3.2*.3.
(39) Brief dd. 19 maart 1957 van de K.A.J.-leiding aan de spoorwegkajotters,

KADOC,3.2':4 ..
(40) Brief dd: 27 maart 1957 van R. Verschraegen (aan Wies), KADOC, 3.2*.5.
(41) Gesprek met L. Merckx, 1 juli 1982.
.(42) 6de A.C. W.-Congres Aalst, 18 december 1955, p. 41, Papieren A.C.W.A.,

0.1.4.
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gouwdagen, kampen en studieweken (43). Deze laatste werden
nationaal en provinciaal of intergewestelijk georganiseerd.

Jaarlijks organiseerde het algemeen secretariaat een landelijke
studieweek voor de gewestleiders uit alle verbonden. Erna organi-
seerden de gewestelijke verbonden, onder leiding van de lands-
bond, de inter-gewestelijke of de provinciale studieweken waar-
op de bijzonderste leiders van alle plaatselijke afdelingen werden
uitgenodigd (44). Het organiseren van de provinciale studieweek
vergde veel voorbereiding en een grote inspanning. Voor een pro-
vinciale studieweek werd een apart leiderskorps samengesteld: de
algemene leider, de organisatieleider, de dienstleider , de vendellei-
der en de geestelijke leider. De studiedagen werden gekenmerkt
door een drukke dagorde: meditatie, eucharistie, ochtendgymnas-
tiek, zang, maaltijden, vormingslessen, methodebesprekingen, de
ontspanning en het avondgebed of mariahulde. Tijdens de studie-
dagen werd er een eigen verkoopsdienst georganiseerd waar aller-
hande materiaal met betrekking tot de beweging werd verkocht.
Van de gewestelijke propagandisten werd verwacht dat ze deze
initiatieven propageerden langs de dag- en weekbladen en het
"gesproken dagblad" in de radio (45).

De Oostvlaamse provinciale studieweken gingen door bij de
Broeders van Liefde in Zwijnaarde (46). Dit massaevenement
moest verlopen in een groots indrukwekkend kader. Zo werd bij-
voorbeeld benadrukt dat het podium ruim moest zijn, met veel
licht, grote planten en met het K.A.J.-kenteken op de achtergrond
aangebracht. Er moesten marsmuziek en opgewekte liederen wor-
den gespeeld maar "zeker geen schlagers of gevoelsliederen" (47).
De vormingslessen en methodebesprekingen werden gegeven door
leiders uit de beweging of door geestelijken (48).

De V .K.A.J.-verbondsleiding besteedde eveneens speciale
aandacht aan de vorming van de kernleden (49). Tijdens het
werkjaar 1948-'49 werden drie leidingweekends in Leeuwergem
georganiseerd. De studiedagen begonnen op zaterdagavond en
duurden tot zondagnamiddag. Deze bijzondere opleiding, die be-
stemd was voor de leiding van elke afdeling, gaf een algemene VOf-

(43) Gesprek met M. de Groot, 19 december 1981.
(44) Handboek der K.A.]., p. 248.
(45) Draaiboek der provinciale studiewerken. Papieren A.C.W.A., 18.I.
(46) Bijeenkomst ter voorbereiding der studieweken en landsmalen, Papieren

A.C.W.A.,18.1.
(47) Studieweek 1944, Papieren A.C.W.A., 18.4.
(48) Met een veroverende K.A.]. naar het jubeljaar 1950, Provinciale studieweek

1949, Papieren A.C.W.A., 18.7.
(49) Gesprek met R. van Nerom, 15 januari 1983.
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ming aan de leidsters en bevorderde de eenheid in de werking van
de afdelingen. Uit het gewest Aalst kwamen er regelmatig 45 tot
50 deelneemsters, in Ninove gingen deze weekends maandelijks
door. Bij dit vormingsinitiatief kwamen nog veertien vergaderin-
gen van de gewestelijke raad. Deze vormingsvergaderingen wer-
den bijgewoond door gemiddeld 80 leidsters en aanvoersters. Het
objectief ervan was de vorming van de kernleden en het contact
tussen de verschillende afdelingen onderling bevorderen. Ook in
Ninove was de opkomst zeer bevredigend. Voor 50 groepsmeisjes
van]ong-V.K.A.]. werden in 1949 eveneens veertien vormingsda-
gen georganiseerd. De plaatselijke dienstoversten voor de ont-
spanning werden gevormd door en tijdens de vergaderingen van
de gewestelijke ontspanningsclubs. Merkwaardig was wel dat,
ondanks deze inspanningen om het leidsterskader te vormen, het
aantal abonnementen op het leidingsorgaan Bestuursblad
V.K.A.]. van 133 in 1948 afnam tot 119 in 1949 (50).

Het jubelcongres van 3 september 1950.
Het jubelcongres was voor de beweging een test om te onder-

zoeken hoe sterk ze was na vijf jaar heropbouw. Deze gebeurtenis
werd voorbereid in de werking van K.A.]. en V.K.A.]. De periode
1949-'50 was de congresperiode die ingezet werd onder het thema
"Een nieuwe geest doorvaart het land" (51). Het Heizelcongres
zelf werd een geestdriftige massamanifestatie die werd bijgewoond
door kardinalen, bisschoppen, prelaten en ministers. De kaj ot-
sters en kajotters werden er toegesproken door Cardijn, kardinaal
Van Roey, eerste minister Pholien en, "via de radio", door paus
PlUS XII. In hun congresboodschap pleitten de kajotters en kajot- -
sters voor meer welvaart en wereldvrede (52). Zowel het gewest
Aalst als het gewest Geraardsbergen waren goed vertegenwoor-
digd op "het congres van de honderdduizend" (53). Voor het
gewest Aalst kwamen de sterkste afvaardigingen uit de afdelingen
Herzele, waar Constant de Vos proost was en Mere, waar Marcel

(50) 3de Congres van het Arrondissements Christelijk Werkers verbond van Aalst
18 december 1949, p. 35, Papieren A.C.W.A., 0.1.1.

(51) 4de Congres van het Arrondissements Christelijk Werkersverbond van Aalst,
9 december 1951, p. 32 en 37, Papieren A.C.W.A., 0.1.2.

(52) Bevrijding, september, Papieren A.C.W.A., 10.1.
De Nieuwe Gids, 4 september 1950, Papieren A.C.W.A., 10.8.
Het Nieuwsblad, 4 september 1950, Papieren A.C.W.A., 10.21.
De Standaard, 4 september 1950, Papieren A.C.W.A., 10.26.
Het Volk, 4 september 1950, Papieren A.C.W.A., 10.37.

(53) V.K.A.]. gulden boek, Rome 1957, p. 3, Papieren A.C.W.A., 4.3.
K.A.]. gulden boek, Rome 1957, Papieren A.C.W.A., 4.2.
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Decubber proost was. Ook oud-kajotsters en kajotters waren aan-
wezig (54). .

Tijdens het werkjaar 1950-'51 werd de uitwerking van de
congresverbintenis aangevat: grondige kennis en trouwe beleving
van hun geloof in God, doel en zin van hun leven werd in het
godsdienstig jaarprogramma uitgewerkt. In het sociaal jaarpro-
gramma bereidde de leiding de leden voor op hun toekomstige
familiale taak (55). In welke mate dit streven verwezenlijkt werd
kon niet worden nagegaan.

De Lourdesbedevaart.
De kajotsters en kajotters hadden pas het jubelcongres ver-

werkt of het Lourdesjaar 1951-'52 wenkte reeds (56). De Lour-
des bedevaart werd, zoals uit de A.C.W.-verslagen bleek, vooral
door de kajotsters grondig voorbereid. Deze werking bevatte een
korf aan activiteiten en verwezenlijkingen: de papierslag om het
nodige geld bijeen te krijgen, de propaganda in de bladen, de vele
contacten. De kajotsters beschouwden deze periode als een
periode van verovering om nieuwe kernleden te ontdekken. De
bedevaart bood aan vele jonge arbeidsters en arbeiders de kans om
met vrienden en vriendinnen een buitenlandse reis te maken zodat
het ledenaantal zowel voor V.K.A.]. als voor K.A.]. toenam (57).

In het verbond Aalst werd tijdens de voorbereiding vooral de
mariale geest benadrukt langs de meivaarten, de Lourdesavonden
in de wijk en de parochie, de noveen der 9 zondagen, de drie-
daagse van het gebed en de misvertegenwoordiging juist vóór de
bedevaart, de levende rozenkrans en de vele intentiebrieven die
meegenomen werden. Deze mariale oriëntatie was specifiek voor
vele kajotsters en kajotters uit Oost-Vlaanderen.
Het bestaan van een Lourdes-bedevaartsoord in Oostakker was
hieraan niet vreemd. De bedevaarders beschouwden zichzelf als
"de dragers van de vele verzuchtingen en de verlangens van het
Vlaamse volk en de arbeidersstand in het bijzonder" (58).

Door de aanwezigheid van buitenlandse delegaties op het
jubelcongres van 1950 en de Lourdesbedevaart van 1952 werd de

(54) Gesprek met R. van Nerom, 15 januari 1983.
(55) 4de Congres van het Arrondissements Christelijk Werkersverbond van Aalst,

9 december 1951, p. 38, Papieren A.C.W.A., 0.1.2.
(56) K.A.].- V.K.A.]., Lourdes 1952, Bedevaartgids, 29 juli - 1 augustus, Papie-

ren A.C.W.A., 15.28.
(57) Gesprek met P. Matthieu, 23 januari 1982.
(58) 5de Congres van het Arrondissements Christelijk Werkersverbond van Aalst,

13 december 1953, p. 37, Papieren A.C.W.A., 0.1.3.
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mundiale uitstraling van de beweging bevorderd (59). De werking
van de internationale (V.)K.A.]. dateerde reeds van voor de
tweede wereldoorlog.

Een jeugd vormingscentrum.
In de gewesten Aalst en Geraardsbergen was nergens een huis

te vinden waar de beweging de kampen, recollecties, weekends en
vormingsdagen kon organiseren (60). De Geraardsbergse coöpe-
ratief "Ons brood" stelde daarom voor de jeugd een leegstaande
oude sigarenfabriek ter beschikking. De inrichting en uitbouw van
het jeugdhuis gebeurde door V.K.A.].-propagandiste Rosa van
Nerom en Herman de Boitselier, K.A.].-propagandist voor het
verbond Geraardsbergen. Zij werden geholpen door een dynami-
sche beheerraad met als voorzitster mevr. de Temmerman, mevr.
Muylaert, mevr. Morre en mevr. Otte evenals door de geweste-
lijke proost De Wandel (61).

De inrichting van het jeugdhuis gebeurde met de kosteloze
hulp van binnenhuisarchitect Erik van de Perre die alles uitte-
kende (62). Dankzij de steun van verschillende firma's werd een
aangepast meubilair in het huis geplaatst: een dertigtal bedden,
matrassen en de nodige dekens werden tegen een billijke prijs
gekocht. De financiering van dit initiatief gebeurde door acties die
georganiseerd werden door de Geraardsbergse afdelingen.
Vanaf 1954 werd het jeugdhuis intens gebruikt: elk weekend was
het een ontmoetingsplaats voor jonge mensen uit het gewest,
zowel voor gewestleid(st)ers als voor de plaatselijke leid(st)ers.
Tijdens de zomervakantie stond het jeugdhuis open voor kampen
en bivakken. Over dit vormingscentrum schreven de kajotsters in
het gulden boek van 1957: "De inspanning was groot, het plan
gewaagd, maar alles werd edelmoedig gedragen en daarom werd
het één van de grote vreugden uit ons gewest" (63).

De Romebedevaart
Cardijn propageerde de Romebedevaarttijdens de zesde

.(59) K.A.j.- V.K.A.j., Lourdes 1952, Bedevaartgids. 29 juli - 1 augustus, p. 42,
Papieren A.C.W.A:, 15.28.
De kerk en het vraagstuk van dearbeidersjeugd, p. 77, Papieren A.CW.A.,
15.29. ..

(60) Gesprek met R. van Nerom, 15 januari 1983.
(61) 5de Congres van het Arrondissements Christelijk Werkersverbond van Aalst,

13 december 1953, p. 27, Papieren A.CW.A., 0.1.3.
(62) De Volksmacht, 30 december 1972, p. 14.
(63) V:K.A.j. gulden boek, Rome 1957, p. 47, Papieren A.CW.A., 4.3.
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De kajotsters op weg naar Rome in augustus 1957.
(KADOe, Leuven).
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nationale proostenstudieweek van 1955. Hij benadrukte dat de
Romebedevaart niet mocht worden beschouwd als een plezierreis
of als een machtsprestatie. Cardijn zag de Romebedevaart als een
antwoord op de nood van zijn tijd, een nood die vooral in Azië
schrijnend was (64). Cardijn situeerde deze nood vooral in de con-
frontatie van deze onderontwikkelde volkeren met de technolo-
gische vooruitgang die heel wat wantoestanden veroorzaakte:
honger, ondervoeding, minderwaardigheidsgevoel en ontevreden-
heid (65). Zoals de Engelse historicus G. Barraclough het in zijn
boek An introduetion to contemporary history uitdrukte zag ook
Cardijn dat de onderontwikkelde landen een voedingsbodem voor
het communisme vormden (66). Tijdens zijn vele wereldreizen
leerde hij dat het niet meer ging om een klassenstrijd maar om een
rassenstrijd of om de tegenstelling tussen Zuid en Noord en niet
meer om de tegenstelling tussen Oost en West. Daarom pleitte
Cardijn voor een internationale arbeidersjeugdbeweging die "in
alle landen de jonge arbeiders en arbeidsters vormde tot uitdragers
van de leer van de kerk, niet alleen in woorden maar in daden".
Deze internationale Romebedevaart werd gesteund door het inter-
nationaal arbeidsbureau en de Unesco. Tenslotte beklemtoonde
Cardijn dat alles afhing van de voorbereiding: "Zo de voorberei-
ding, zo de bedevaart" (67).

Zowel in het verbond Aalst als in het verbond Geraardsber-
gen werd de Romebedevaart grondig voorbereid (68). In het
K.A.J.-verbond Aalst schreven 250 leden in waardoor 28 van de
31 afdelingen vertegenwoordigd waren. Het verbond Geraards-
bergen werd in Rome vertegenwoordigd door 65 kajotters.
Opmerkelijk is wel dat 11 deelnemers uit het middelbaar onder-
wijs kwamen hetgeen erop wijst dat de beweging zich ook naar de
studerende arbeidersjeugd richtte. Tijdens de verbondelijke voor-
bereiding stond vooral de internationale K.A.J.-centraal: er wer-
den Romeavonden georganiseerd, loten verkocht, filmen gedraaid
en er werd toneel gespeeld (69). De V.K.A.].-afdelingen van
Geraardsbergen en Aalst besteedden meer aandacht aan de Rome-
voorbereiding.

In het verbond Aalst schreven er 190 kajotsters in uit 22 afde-

(64) Proostenstudieweek 1955, p. 79, Papieren A.C.W.A., 15.44.
(65) Manifest van de internationale K.A.j. over de grote problemen van de arbei-

dersjeugd in de wereld, p. 78, e.v., Papieren A.C.W.A., 15.36.
(66) G. BARRACLOUGH, An introduetion to contemporary history, p. 221 e.v.
(67) Proostenstudieweek 1955, p. 81, Papieren A.C.W.A., 15.44.
(68) Gesprek met R. de Cock, 25 februari 1983.
(69) K.A.J. gulden boek, Rome 1957, p. 11, 12 en 7, Papieren A.C.W.A., 4.2.
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lingen. Hierover schreef de propagandiste in het gulden boek in
1957: "Inschrijven was niets, dat geld bijeen krijgen in twee jaar,
dat was wat anders maar .... echt kernlid worden, dat was de grote
knoop". Wat de propagandiste hier schreef was zeer juist, het was
inderdaad zo dat sommige kajotsters de internationale bedevaart
beschouwden als een uitstap, naar het warme, zonnige Italië.

Ondanks vele moeilijkheden, bijvoorbeeld het verkrijgen van
verlof, trokken de kajotsters en kajotters in augustus 1957 naar
Rome (70). De geslaagde internationale Romebedevaart bevor-
derde de uitbouw van de internationale K.A.]. maar in Oost-
Vlaanderen vertoonde de beweging enige tekenen van moeheid,
dit kwam doordat de leefwereld van de arbeidersjeugd sterk was
veranderd (71).

Een wereld in beweging.
In 1957 benadrukte de nationale K.A.J.-proost]. Magnus in

zijn werkje De K.A.]. in de parochie dat "indien de beweging zich
in stand wilde houden de leiding verder moest kijken dan de brave
praktizerende parochianen, verder dan de parochiale grenzen,
naar de invloedrijke levensmiddens van die arbeidersjeugd: het
werkmidden, het ontspanningsmidden en zich oriënteren naar
hun lektuur, filmbezoek, radio en T.V." (72). Dat er bij de kajot-
ters uit het verbond Aalst behoefte was aan verandering bleek dui-
delijk na de provinciale studieweek van 1958. De kajotters stencil-
den een boekje waarin ze hun eigen studieweek in niet geringe
mate over de schreef haalden. Het blad kreeg de veelzeggende titel
Het studiekefferken. In de inleiding lazen we: "Veel serieuze zaken
moet ge van ons niet verwachten want in deze tijd hebben de zotte
dingen bij de jeugd het meest inslag. Het ernstige wordt al genoeg
beklemtoond door de diocesane leiding. En of de voorzitter, de
dienstleider of gelijk welk ander het graag heeft, we zijn er".
Humoristisch was wel dat de kajotters beklemtoonden dat "de
kajotsters er niet waren om te veroveren maar om veroverd te
worden ... " (73).

Tijdens de provinciale studieweek in 1959 werd de kritiek
doorgespoeld en werkte de beweging verder op haar vierendertig
jaar oude werkwijze. Diocesaan voorzitter Willy Peirens en dioce-
saan proost F. Poecks pleitten er voor meer openbare zedelijkheid

(70) Rome 1957, Papieren A.C.W.A., 15.49.
(71) Gesprek met H. Diependaele, 28 februari 1983.
(72) J. MAGNUS, De K.A.J. 'in de parochie, p. 17, Papieren A.C.W:A., 15.35.
(73) Het Studiekefferken. Papieren A.C.W.A., 18.11.
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en jeugdbescherming (74).
Rosaire van Haeckê sprak over het arbeidsleven, nationaal propa-
gandist Frans Bosmans behandelde de actieavonden en nationaal
propagandist Pol de Landsheer sprak over de opdracht van de
K.A.].-afdeling in het arbeidsleven (75). Het jaarprogramma
1959-'60 werd er voorgesteld door nationaal voorzitter Piet van
Couwenberghe en de propagandist van het verbond Geraardsber-
gen, Hubert Diependaele behandelde er de taak van de kern in de
K.A.J.-afdeling (76). Tijdens de slotzitting sprak Cardijn over de
taak van de kajotters in de wereld-K.A.]. (77).

Besluit.
Na de tweede wereldoorlog herkenden we in de ontwikkeling

van de beweging drie belangrijke krachtlijnen (78). Allereerst was
er de naoorlogse activiteit in het binnenland die zich uitte in de
heropbouw van het K.A.J.-leiderskader en de organisatie van
massamanifestaties. Ondermeer tijdens deze massamanifestaties
vonden we een tweede krachtlijn terug waardoor de beweging
werd gedragen: het aantreden van de eerste generatie bij de vol-
wassenen. Als derde en laatste krachtlijn vonden we de internatio-
nale verspreiding van de beweging. Voor onze Vlaamse kajotsters
en kajotters was deze internationale verspreiding en erkenning een
catalysator om zich meer in de beweging te engageren. Anderzijds
leerden ze door deze evolutie de economische, sociale en politieke
wantoestanden kennen in andere landen, die een schrille tegenstel-
ling vormden met hun eigen levensomstandigheden zodat velen
zich geroepen voelden om naar maatschappijverandering te stre-
ven.

(74) Nota in voorbereiding van de propagandistenvergadering (P.P.V., april) en
de middenraad (mei 1959); Papieren A.C.W.A.,18.12.

(75) Provinciale studieweek Oost-Vlaanderen, Zwijnaarde 18-21 juli 1959,
Papieren A.C.W.A., 18.14.1.

(76) Gesprek met H. Diependaele, 28 maart 1983.
(77) Uitnodiging voor de slotzitting van de provinciale studieweek, 1959, Papie-

ren A.C.W.A., 18.13.
(78) De Volksmacht, 29 juli 1967, p. 8 en 9.
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HOOFDSTUK V

NAAR MAATSCHAPPIJVERANDERING
(1957 - 1977)

De economische ontwikkeling in het arrondissement Aalst tijdens
de jaren zestig.

Het arrondissement Aalst behoorde tijdens de voorbije twin-
tig jaar tot de dichtstbevolkte gebieden in België. Toch waren er
binnen het arrondissement grote geografische verschillen qua
bevolkingsdichtheid en qua oppervlakte van de gemeenten. Door-
dat de bestaande economische structuren ontoereikend waren om
de toenemende bevolkingsconcentratie op te vangen werd de uit-
wijking bevorderd (1). In het werkgelegenheidsproces speelde het
onderwijsniveau van de bevolking een belangrijke rol. De schola-
risatiegraad in het arrondissement Aalst weerspiegelde een eerder
gunstige tendens. De klemtoon lag vooral op het algemeen secun-
dair, technisch en beroepsonderwijs. Hierdoor steeg het arbeids-
aanbod.

Bij de beroepsbevolking was -"84 %. werkzaam in de drie
groepen: werklieden, lagere bedienden en zelfstandigen". Er werd
een "verschuiving vastgesteld van de secundaire naar de tertiaire
sector". Voor de tewerkstelling waren "de belangrijke sectoren in
het arrondissement: de overheidsdiensten, de schoen- en de kle-
dingsector, de textielsector en de bouwnijverheid" (2).

Om de economische activiteit te bevorderen werden de infra-
structuur en de nutsvoorzieningen uitgebreid (3). Deze verbeterin-
gen kwamen vooral ten goede aan de secundaire en de tertiaire
sectoren. Het afnemend belang van de landbouw werd geken-
merkt door diverse onteigeningen, de onverschilligheid van de
boeren tegenover specifieke landbouwproblemen (bijvoorbeeld:
de verzuring van gronden aan de Dender), de fiscale problemen en
de toenemende industrieel en tertiair gerichte scholarisatie.

De secundaire sector of de industriële bedrijvigheid omvatte
de be- en verwerkende nijverheid, de bouwnijverheid en de extrac-
tieve nijverheid. In die sector vormden in Aalst de textiel- en de
confectienijverheid het hoofdprobleem. Diversificatie was een
noodzakelijke vereiste die we terugvonden in de rubber- en de
plastieknijverheid. De concentratietendens, die merkbaar was in

1) Gesprek met L Moyersoen, 10 juli 1982.
2) Het arrondissement Aalst, sociaal en economisch probleemgebied, p. 44,45,

59 en 82.
3) M. EYSKENS, De economische expansie, in Het Boek van België, p. 189 e.v.
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het Aalsterse bedrijfsleven, deed zich in mindere mate voor elders
in het Belgische bedrijfsleven.

In de tertiaire sector was er een overwicht van de overheids-
diensten en het onderwijs, op de tweede plaats kwam de handel,
beiden kenden een toenemende expansie, terwijl het bankwezen
en andere financiële diensten, vooral gesitueerd in de stad Aalst,
minder expansief waren (4). Door de toenemende uitbreiding van
de tertiaire sector ten koste van de secundaire sector werd het
actieterrein voor (V.)K.A.]. steeds kleiner. De beweging stond
aan het begin van een identiteitscrisis, die voor de K.A.]. culmi-
neerde in een ideologische (moest de beweging zich linkser opstel-
len?) en methodische (moest de beweging meer een actiegroep
worden?) heroriëntering. Als gevolg daarvan ontstond de kaj ot-
tersbeweging - die vond dat K.A.]. - nationaal teveel naar links
afgleed - terwijl ook de V.K.A.]. zich distantieerde van de K.A.].
o.m. omdat deze laatste startte met een gemengde werking. Naar-
mate de economische wereldcrisis uit de jaren zeventig en tachtig
fenomenale afmetingen aannam verzwakte die identiteitscrisis.

Tijdens het decennium 1960-'70 was deze crisis latent aanwe-
zig. Cardijn trad toen in het voetlicht door zijn participatie aan het
IIe Vaticaans concilie, zijn tachtigste verjaardag (1962), zijn kar-
dinaalstitel (1965) en zijn overlijden (1967) (5). Ook het A.C.W.
toonde een niet geringe belangstelling voor alternatieve vormings-
initiatieven zoals het Nationaal Instituut voor Sociale Promotie
(N.I.S.P.) en het Centrum voor Levensvorming (C.V.L.), die bei-
den voor jonge arbeidsters en arbeiders werden opgericht en ge-
steund werden door de overheid die eveneens, ondermeer door de
verlaging van de kiezersleeftijd, meer aandacht aan de jeugd ging
besteden. Twee exponenten hiervan waren de oprichting van de
provinciale jeugdraad in 1963 en het opzetten van een gemeente-
lijk jeugdbeleid. Het internationaal karakter van de beweging
werd ook in Aalst versterkt (Europese rally in Straatsburg in
1963, Berlijn '67 en de Europese Week in 1969). Bekijken we deze
ontwikkelingen in en buiten de beweging van naderbij, op regio-
naal en nationaal vlak.

Schaduwzijden in de beweging.
In het regionale A.C.W.-congresverslag van 1961 wees de

propagandist op enkele schaduwzijden in de beweging. De proble-

4) Het arrondissement Aalst, sociaal en economisch probleemgebied, p. 192,
200 en 201.

5) De Volksmacht, 20 februari, 13 maart en 29 juli 1965.
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men, die een nog voorlopige stille reactie waren tegen het autori-
taire karakter van de beweging, situeerden zich vooral bij de lei-
dersvorming (cfr. de provinciale studieweek van 1958) en de
ledenbeweging die een achteruitgang vertoonde. Om deze proble-
men op te lossen hadden de kajotters en de kajotsters "vooral in de
plaatselijke afdelingen de steun nodig van het A.C.W.". Aan de
leiders en de leden van de diverse A.C.W.-organisaties werd
gevraagd om de jeugd moreel en materieel te ondersteunen.
Anderzijds beloofde de propagandist aan de volwassenenorgani-
saties dat deze mochten rekenen op de jeugd, zo ondermeer met de
zeventigste Rerum-Novarurnviering in 1961 (6).

Voor de twee bewegingen, evenals voor de overige A.C.W.-
bewegingen, was dit een kans om door hun optreden indruk te
maken op de niet-leden en langs deze weg leden te werven.
De organisatie van een bedevaart was een ander middel om leden
aan te trekken. Vanzelfsprekend was dit niet het enige doel van
een bedevaart, ook de religieuze bewogenheid speelde een voor-
name rol maar toch bleef de ledenwerving een belangrijk nevenob-
jectief. Zo werd bijvoorbeeld naar aanleiding van de Lourdesbe-
devaart in 1961 op nationaal vlak een ledenwervingsactie georga-
niseerd waaraan ook het verbond Aalst participeerde; tussen de
diverse afdelingen in Vlaanderen werd een competitie op het
getouw gezet om zoveel mogelijk nieuwe leden te werven (7). De
Aalsterse H. Hartafdeling spande de kroon in het "Nationaal Cri-
terium van de Vlaamse-K.A. T. en van de Tweedaagse van Aalst".
Paul Matthieu, Jef van Wesemael en John Quintijn verwierven
samen met hun proost Heyse de kampioenstitel op 591 afdelingen
in de wekenlange ledenslag en inschrijvingen voor Lourdes. Op 7
januari 1962 bezocht Cardijn deze afdeling (8). In zijn toespraak
benadrukte hij het jeugdprobleem als wereldvraagstuk en wees hij
op de grote verantwoordelijkheid van de geestelijke en de burger-
lijke overheid in de opvoeding van de jongeren. Cardijn riep ieder
christen op om een apostel te zijn in zijn arbeidersleven, zijn open-
baar familieleven, de christelijke levensopvatting te verspreiden in
het kader van een wereldlekenorganisatie, de communistische en
materialistische levensopvatting te verdrijven en honderden arbei-
ders te winnen voor een christelijke opvatting over de arbeid, het
arbeidsregime waarin men zich van de armste tot de rijkste kon

6) 7de Congres van het Arrondissements Christelijk Werkers verbond van Aalst,
6 mei 1961, p. 46, Papieren A.C.W.A.

7) Gesprek met P. Marrhieu, 23 januari 1982.
8) Mgr. Cardijn huldigde K.A.j. H. Hart te Aalst, in Het Volk, 8 januari 1962.

Zelf verzamelde documenten 6.
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ontplooien. Deze Lourdesbedevaart was de laatste buitenlandse
bedevaart die de beweging maakte, tevens was dit bezoek van
Cardijn aan Aalst het laatste dat hij aan het verbond bracht.

Na het bezoek van Cardijn aan de H. Hartafdeling in januari
1962 was de grote bloeiperiode van deze afdeling voorbij. In 1963
zakte het ledenbestand als een kaartenhuisje in elkaar, ondermeer
door het vertrek van de hoofdleider: Paul Matthieu. In de afdeling
werd er meer gedronken dan vergaderd zodat de kajotters een
grote kas en een kleine geest hadden. Velen trokken er uit omdat
de leiders vooral eigen aanzien wilden krijgen en het afdelingsle-
ven verwaterde (9). De K.A.].-afdeling van St. Martinus evo-
lueerde in dezelfde richting. De kajotters bouwden er hun ont-
spanningszaaltje in de Zonnestraat om tot een jeugdhuis (10). De
moeilijkheden binnen de beweging werden echter niet enkel door
de leden veroorzaakt. Tot de jaren zestig werd het jeugdwerk
georganiseerd door het privé-initiatief, doordat er nu geen enorme
sociaal-economische spanningen meer bestonden kon de overheid
meer aandacht besteden aan het jeugdwerk. Bekijken we het pro-
vinciaal en gemeentelijk jeugdbeleid van naderbij.

Ook de overheid wil-voor de jeugd zorgen!
De provinciale jeugdraad van Oost-Vlaanderen stelde als

objectief de idee centraal de jeugd zichzelf te laten zijn en haar
plaats te laten veroveren in de maatschappij. De jeugdraad, waar-
van oud-kajotter Wim Verleysen de voorzitter was, drukte haar
waardering voor het jeugdwerk in Vlaanderen uit (11). De raad
wenste ook aandacht te besteden aan "het beroepsleven van de
jonge mens", hierdoor betrad zij het terrein van de (V. )K.A.]., in
concreto betekende dit sociale promotie, reklassering, avondon-
derwijs, recht op arbeid voor de pas afgestudeerden, kredieturen,
part-time werk, levensscholen en vakantiearbeid (12).

Op stedelijk en gemeentelijk niveau werden eveneens jeugdra-

( 9) Gesprek met P. Matthieu, 23 januari 1982.
(lP) Gesprek met M. Uytrersprot, 30 juni 1982 ..

Teeny, april 1964, Papieren M. Uyttersprot, 2.5.
(11) Provinciale jeugdraad van Oost-Vlaanderen,·p. 5 e.v.
(12) Zowel K.A.j. als V.K.A.]. vroegen sinds 1938 om kredieturen. In 1966

beloofde de regering Van denBoeynants de kredieturen te realiseren. In 1967
zette minister L: Servais hiervoor een regeririgscommissie aan het werk. In
1970 kreeg minister L. Major de opdracht een voorstel uit te werken, in mei
1971 beloofde G. Eyskens dat eeri voorstel in het parlement zou worden inge-
diend. In 1973 was-van de-kredieturen nog niets terechtgekomen.
De Vo/ksmacht, 3 februari 1973.
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den geïnstalleerd. Deze raden werden aanvankelijk beschouwd als
"een feestcomité, bedelorganisatie of goedkope karweiploeg" , zij
zouden echter een ontmoetingsmogelijkheid moeten vormen tus-
sen de overheid en het privaat initiatief. Het gevaar was dat
bepaalde mandatarissen en organismen de jeugdraad zouden
gebruiken voor persoonlijke politieke ambities, die de belangen
van de jeugd niet bevoordeelden. De overheid kon rechtstreekse
en onrechtstreekse steun verlenen (13).

Deze stedelijke jeugdraad richtte zich zowel naar de niet geor-
ganiseerde als naar de georganiseerde jeugd. Tegenover de niet
georganiseerde jeugd verwezenlijkte de overheid heel wat met
medewerking van bestaande jeugdorganisaties of op eigen kracht:
de oprichting van jeugdhuizen, gemeentelijke inlichtingsdiensten,
gemeentelijke jeugdcentra of buurthuizen, sportzalen en speelter-
reinen. Bij de georganiseerde jeugd probeerde de stedelijke over-
heid om de jeugdleiders te interesseren voor de gemeentepolitiek
zodat er een doorstroming en een wisselwerking ontstond tussen
overheid en jeugdbeweging. Hoe de Aalsterse V.K.A.]. en K.A.].-
bewegingen op deze evolutie reageerden zou pas blijken op het
einde van de jaren zestig (14). Deze problematiek behandelden we
dan ook verderop in het hoofdstuk. Toch moeten we nog vermel-
den dat, in de marge van de stedelijke jeugdraad, in Aalst in 1966
een jeugdbeschermingscomité werd opgericht om de jeugdcrimi-
naliteit te bestrijden. Dit gebeurde onder impuls van pastoor M.
Decubber die hiervoor de steun kreeg van de ministers P. Wigny
(C.V.P.), A. Vranckx (B.S.P.) en H. Vanderpoorten (P.V.V.)
(15).

Aalst en Geraardsbergen: samen sterk?
Binnen de (V.)K.A.]. werd het tekort aan leden en leid(st)ers

zo nijpend dat het verbond Aalst en het verbond Geraardsbergen
in 1964 besloten om samen één verbond te vormen (16). Ook liet
zich een tekort aan kandidaten voor de post van propagandist
voelen, waarschijnlijk ook doordat buiten de sociale beweging
financieel interessanter betrekkingen openstonden. Het "plan
voor samenwerking tussen Aalst en Geraardsbergen" omvatte een
financiële samenwerking (gezamenlijke begroting) en een admini-
stratieve samenwerking (ook op nationaal vlak). Elk verbond

(13) Provincialejeugdraad van Oost-Vlaanderen, p. 70-7l.
(14) Jeugdbeleid in de gemeente, Papieren A.C.W.A., 5.6.
(15) Post-interview met M. Decubber, 14 juni 1982.
(16) Gesprek met H. Diependaele, 28 februari 1983.
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De Aalsrerse jong-kajotters rijdens een kamp in Louize-Marie.
(KA DOe, Leuven).

Een aandachtige jury tijdens de "Tiener-Topper Show" op zondag 21 oktober
1967 naar aanleiding van her veerrigjarig bestaan van de (V.)K.A.J.-beweging in

her arrondissemenr Aalsr. (KADOe, Leuven).
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behield echter (voorlopig) wel zijn secretariaat, dagelijks bestuur,
strijddag, technische schoolwerking en de arbeidsmiddenwerking
(17). De moeilijkheden waarmee de beweging te kampen had wer-
den echter verdoezeld door ondermeer de gunstige economische
conjunctuur, de frisse wind van het He Vaticaans concilie en de
uitroeping op 25 januari 1965 van Cardijn tot kardinaal (18).

Een nostalgische bezorgdheid om de toekomst.
In 1967 bestond de beweging in Aalst veertig jaar (19). Dit

jubileum vormde niet enkel de aanleiding tot groots opgezette
feestvieringen in Aalst, Geraardsbergen en Ninove, tevens was het
de aanleiding om een aanvang te maken met de geschiedschrijving
van de beweging (20). De artikels die in De Volksmacht waren
verschenen en waarin de geschiedenis van de beweging werd
behandeld, werden echter overschaduwd door het overlijden van
de stichter van de beweging op 24 juli 1967: Cardijn (21).
De afgestorvene werd herdacht tijdens de plaatselijke jubileumvie-
ring van 21 en 22 oktober 1967 (22).

Deze feestviering werd door propagandist François Schoc-
kaert grondig voorbereid. De feestvergadering van zondagnamid-
dag werd door een nokvolle feesthalle meegevierd. Na een choreo-
grafisch optreden van de Cardijngroep volgde er een "klankbeeld"
over veertig jaar V'.K.A.J.-K.A.J. geschiedenis (23). 's Avonds, na
de eucharistieviering in de St. Jozefkerk, waar de nationale proost
Bonte een opmerkelijke homilie hield over de doelstellingen van de
K.A.J., werd de feestviering afgesloten met een "familiale dans-
avond" (24). .

Na deze feestviering groeide bij enkele "Aalsterse" oud-
kajotsters en kajotters de idee, een orgaan op te richten om de
Cardijn-idealen levendig te houden en ze door te geven aan de jon-

(17) Samenwerkingsvoorstellen Aalst-Geraardsbergen, KADOC, 3.5.542f2N.
(18) De Volksmacht, 6 februari 1965.
(19) 40 jaar K.A.].-V.K.A.]., programma, Papieren A.C.W.A., 5.2.1.13.
(20) Gesprek met H. Diependaele, 28 februari 1983.
(21) Bidprentje voor jozef kardinaal Cardijn, 1882-1967, Papieren M. Uyrter-

sprot, 1.4.
(22) Programma Tiener Topper Show, 21 oktober 1967, Papieren A.C.W.A.,

5.2.1.14.
(23) Brief dd. 21 september 1967 van Frans Dumoulin aan Fr. Schockaert, Papie-

ren A.C.W.A., 5.2.2.2.
(24) Verslag samenkomst commissie 40 jaar (V.)K.A.j., Aalst 29 juni 1967,

Papieren A.C.W.A., 5.2.3.5.
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geren (25). De vrijetijdsbesteding van de jongeren dreef steeds ver-
der weg van de autoritaire K.A.].-idealen en werd bepaald door
hun dagtaak, studiepeil en de ontspanningslocaliteiten. L. Buyck
en H. Cammaer onderzochten deze toestand en stelden vast dat
meer dan de helft van de Aalsterse jeugdigen aangesloten was bij
minstens één der 35 jeugdbewegingen, jeugdverenigingen of vere-
nigingen waar jeugdigen toegelaten werden. Het onderzoek wees
ook uit dat de jongeren de jeugdbeweging verlieten omwille van de
politieke of religieuze strekking, bovendien werden hun activitei-
ten als ouderwets beschouwd. De jeugdbewegingen zouden attrac-
tiever geweest zijn indien deze vanaf zestien jaar gemengd waren
en indien de volwassenen afzijdig zouden blijven. De volwassenen
dachten er echter anders over (26).

Enerzijds was er een groep die beweerde dat er geen arbeids-
vraagstuk meer was en dat Cardijn de doelstellingen van zijn leven
in vervulling had zien gaan. Hieruit werd besloten dat de bewe-
ging overbodig was geworden voor de toekomst. Deze opinie
steunde zich op de vaststelling dat het veralgemeend onderwijs het
aantal jonge arbeiders aanzienlijk had verminderd. Anderzijds
was er een groep die beweerde dat de viering van het veertigjarig
bestaan van de K.A.]. opnieuw aangetoond had hoe intens de
K.A.]. leefde en werkte en hoezeer de oud-leden met de beweging
begaan waren (27). Uit deze laatste kern ontstond de "Kardinaal
Cardijn Stichting" (K.C.S.).

Deze stichting werd opgericht in oktober 1968 door onder-
meer oud-propagandist E. Nijs en R. de Meyer (28). Ze wilde een
lekenorde vormen die haar spiritualiteit bij Cardijn zocht en het
lekenapostolaat onder jongeren en volwassenen zou beoefenen
"volgens Cardijnse inzichten en methoden" (29).

De eerste bijeenkomst van de stichting ging door in het kloos-
ter in Mere op zondag 10 november 1968 (30). Tijdens deze ver-
gadering bespraken de leden het doel en de werking van de stich-
ting evenals de eerste actiemogelijkheden. Op 22 december 1968
ging voor het gewest Aalst deze vergadering door. Initiatiefnemers
waren Paula van Opdenbosch, Nelly de Cock, Lucie van Gijse-

(25) De toekomst na Cardijn?, Papieren A.C.W.A., 5.5.2.
(26) L. BUYCK, De vrijetijdsbesteding van jeugdigen in Aalst, p. 4., e.v.
(27) Waarom de stichting kardinaal Cardijn, Papieren A.C.W.A., 5.5.1.
(28) Brief dd. 13 september 1968 van het voorlopig Cardijncomité, Papieren

A.C.W.A.,5.5.3.
(29) Waarom de stichting kardinaal Cardijn?, Papieren Moyersoen, 7.1.5.
(30) Brief dd. 29 oktober 1968 van R. de Meyer en E. Nijs aan de

oud-kajot(s)ters, Papieren A.C.W.A., 5.5.5.
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ghem, Maria Verleysen, E. Nijs, R.de Meyer, Paul D'Hondt en
François Schockaert (31). Voor Ninove-Geraardsbergen ging deze
vergadering door op 29 december 1968 in het lokaal "Ons Huis"
in Ninove. Initiatiefnemers waren Irene en Renilde de Vrieze,
Marcella Roels en Georges Delahaye, Ernest Steppe, Roger Cool-
brandt en Remi Limbourg (32).

In 1969 vond de startdag van de stichting plaats op 1 maart
in het klooster van Mere (33). Frans de Loose gaf éen verslag van
de voorbereidende activiteiten, E. Steppe sprak er over het eerste
werkprogramma, deken Constant de Vos behandelde het belang
van de stichting en Edmond Nijs behandelde de verdere uitbouw
(34). De stichting telde toen 52 leden (35). Ze had een eigen leden-
tijdschrift waar er slechts één nummer van verscheen (36). Van-
zelfsprekend werd deze stichting geconfronteerd met het A. C. W.,
de verbondelijke K.A.].-V.K.A.].-groepen en de nationale leiding
van de beweging. Hoe reageerden zij op deze "stichting"?

Op 12 december 1968 stuurde A.C.W.-secretaris Clement
Prieels een brief aan de nationale (V.)K.A.].-leiding waarin de
oprichting van de stichting werd verantwoord aan de hand van de
statuten (37). In hun antwoord beaamden zowel de nationale
K.A.]. als V.K.A.].-leiding dit initiatief en meenden dat "volwas-
senen daarin zeker een positieve rol konden vervullen door aan te
moedigen zonder daarom de jeugd de kans te ontnemen zelf de
beweging uit te bouwen en erin te werken". Toch had de nationale
leiding vragen en bedenkingen bij de stichting.

De eigenlijke activiteiten van de stichting bleven zeer beperkt
tot enkele ledenvergaderingen en een startdag (38). Deze bewe-
ging, die de malaise binnen (V.)K.A.]. niet kon keren, verdween
in de loop van 1969. Uit dit kortstondig initiatief blijkt duidelijk

(31) Brief van Paula D'Hondt (e.a.) aan de oud-kajot(s)ters, Papieren A.C.W.A.,
5.5.13.

(32) Brief van Irene en Renilde de Vrieze aan de oud-kajot(s)ters, Papieren
A.C.W.A.,5.5.12.

(33) Uitnodiging voor de startdag van de stichting, Papieren A.C.W.A., 5.5.16.
(34) Gesprek met Paul en Paula D'Hondt-Van Opdenbosch, 25 augustus 1982.
(35) De kardinaal Cardijn stichting, 1968, Persoonlijk verzamelde documenten, 7.
(36) Tijdschrift stichting kardinaal Cardijn, Papieren A.C.W.A., 5.5.17.
(37) Brief dd. 12 december 1968, Cl. Prieels aan de algemene voorzitster van

V.K.AJ)CADOC,3.4.471/12.
(38) Brief dd. 26 februari 1969 van R. de Meyer aan de leden van de stichting,

Papieren A.C.W.A., 5.5.14.
Brief dd. 25 maart 1969 van R. de Meyer en E. Nijs aan de leden van de
stichting, Papieren A.C.W.A., 5.5.15.
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dat meerdere oud-leden bekommerd waren om de toekomst van
de beweging.

Het Aalsterse jongeren congres en de Europese Week.
Op 22 maart werd in Aalst het tweede, en tevens laatste, jon-

gerencongres (J.O.K.O.) georganiseerd (39). Voor de 150 deelne-
mers werd "een gerechtshof" geïnstalleerd dat samen met de aan-
wezigen feiten uit het arbeid sleven en uit de aanbreng van de
jeugdavonden op de afdelingen, onderzochten en beoordeelden.
Sprekers tijdens het congres waren Paul van Mosselvelde, Georges
Rousseau, Danny Vanderhaegen, Aimée Houbraecken en Willy
de Turck (40). Vooraleer de verbondelijke verantwoordelijken
naar een nieuwe verbondsstructuur zochten beleefde het verbond
tijdens de vakantiemaand juli een absoluut hoogtepunt met de
Europese week (41).

Jaarlijks organiseerde de internationale K.A.]. de Internatio-
nale of Europese week. In 1967 organiseerde Duitsland deze inter-
nationale week, in 1968 was het de beurt aan Nederland en één
jaar titer kwam Vlaanderen aan de beurt (42). De buitenlanders
(Nederlanders, Duitsers en Zwitsers) werden ondergebracht bij de
kajotsters- of kajottersgezinnen (43). Het programma werd
gevuld met uitstappen naar Vlaamse steden (o.m. Brugge) en
fabrieken (o.m. de Volkswagenfabrieken), met sportmanifesta-
ties, ontspanningsavenden en een studievoormiddag over "het
arbeidersvraagstuk en de levenssituatie der jonge arbeiders in
Europa" (44). De kajotters stelden dat vele van deze verwachtin-
gen en eisen op Europees niveau moesten worden aangepakt en
worden verwezenlijkt zoals reeds in het statuut, door de Europese
K.A.]. in Straatsburg in 1964, werd afgekondigd (45).

Na twee maanden zwoegen.
In oktober 1969, "na twee maanden zwoegen", lag het ont-

werp. van een nieuwe verbondsstructuur klaar. De oorzaak van

(39) Het eerste jongerencongres ging door in Aalst op 23 maart 1968. De Volks-
macht, 9 maart 1968.

(40) IDEM, 1 en 29 maart 1969.
(41) Uimodiging Euro-Week, 6 -·13 juli 1969, Papieren A.C.W.A., 5.7.28.
(42) Brief dd. 16 juni 1968 van H: Feiten aan E. Decraene, Papieren A.C.W.A.,

5.7.
(43) Brief dd. 26 mei 1969 van G. WiJlems aan Fr. 'van Mechelen, Papieren

A.C.W.A.,5:7.16. .
(44) Programma Euro-Week, Papieren A.C.W., 5.7.29.
(45) Studievoormiddag over de situatie van de werkende jongeren, 8 juli 1969,

Papieren A.C.W.A., 5.7.24.
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deze vernieuwing lag in het slecht functioneren van de oude struc-
tuur waardoor een acuut tekort aan verbondsleiders ontstond. In
de vroegere structuur waren de verbondsleiders de as van het
K.A.J.-raderwerk omdat zij het contact met en tussen de diverse
afdelingsleiders onderhielden. Tevens betekende een klein aantal
verbondsleiders dat weinig afdelingen degelijk begeleid konden
worden. Hierdoor verzwakte de plaatselijke kemwerking waar-
door het probleem van het leiderskader zich scherper stelde. Door
het tekort aan nieuwe krachten was het voor de verbondsleiding
moeilijk om nieuwe gedachten doorgang te doen vinden. Een
ander probleem was de kwaliteit van het leiderskader en de wer-
king zelf, "goede wil en inzet waren niet meer voldoende". De
beweging had leiders nodig die qua studies hierin de nodige aan-
breng konden doen (46).

De vernieuwing in de K.A.J.-verbondsstructuur bestond in de
"oprichting" van een verbondsraad, die eigenlijk een hervorming
en uitbreiding was van de gewestclub. De verbondsraad was de
maandelijkse of tweemaandelijkse bijeenkomst waarop vier men-
sen uit iedere afdeling vertegenwoordigd waren: de K.A.J.-
verantwoordelijke (de "leiders" waren "verantwoordelijken"
geworden), de J .K.A.J.-verantwoordelijke, de schatbewaarder en
de verantwoordelijke voor de A.M.W. samen met de verbondslei-
ders en iemand van de nationale leiding. De verbondsraad bestu-
deerde de situatie van het verbond om nadien tot de actie over te
gaan en eventueel minder goed werkende afdelingen uit het slop te
helpen (47). In de verbondsraad werd ook aandacht besteed aan
de vorming van de afgevaardigden. Door dit systeem werd het,
theoretisch, mogelijk dat de afdelingen zich concreter engageerden
tegenover het verbondelijk programma. De eerste bijeenkomst
van de verbondsraad van Aalst vond plaats op 25 en 26 oktober
bij de paters Capucijnen in Aalst (48).

(46) De K.A.]. wil naar een nieuwe struktuur, Zelf verzamelde documenten 8.
(47) De werking en samenstelling van de verbondsraad werd uit de doeken gedaan

in De Volksmacht. De Volksmacht, 27 september 1969.
(48) Deze vergadering ging door bij de verbondsproost capucijn Regalaat Clincke-

maille die in het voorjaar van 1967 aangesteld werd als verbondsproost van
het arrondissement Aalst. Hij was niet enkel verantwoordenlijk voor de wer-
king van het verbond maar ook voor de arrondissementele proosten die ver-
spreid werkten in een dertigtal parochies. Samen met deze proosten ver;
zorgde hij de vorming van de gewestleiders en richtte vormingsweekends in.
In augustus 1968 vergezelde hij een groep jonge arbeiders op hun jeugdkamp
in Montseny (Spaanse Pyreneeën) en omstreeks het einde van dezelfde maand
nam hij - samen met enkele andere confraters - deel aan de Europese studie-
dagen van de K.A.]. en de V.K.A.]. in Genève. Hij overleed na een pijnlijke
ziekte.
Enquête dd. 14 juli 1982, pater ]uvenalis van Elsacker.
De Volksmacht, 25 oktober 1967.
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Of deze herstructurering een uitweg bood voor de problemen
waarmee de beweging ook in Aalst worstelde kon, via de bestu-
deerde documenten, niet worden vastgesteld. Wel werd, eveneens
in oktober, in Aalst met een initiatief gestart waaruit bleek dat de
(V.)K.A.]. niet meer "voor honderd procent" beantwoordde aan
de behoeften van de jonge arbeidsters en arbeiders.

Alternatieve vormingsinitiatieven.
Door haar autoritair karakter had de (V.)K.A.].-beweging in

de loop van de jaren zestig veel aan populariteit bij de jonge arbei-
ders en arbeidsters ingeboet zodat sommigen onder hen zich meer
aangesproken voelden door een minder sterk gestructureerde
organisatie die de jonge arbeiders en arbeidsters eveneens wilde
vormen: het centrum voor levensvorming (C.V.L.).
De voorbereidende besprekingen, die leidden tot de stichting van
de V.Z.W. Centrum voor Levensvorming (C.V.L.) op 13 oktober
1969 door c.V.P.-volksvertegenwoordiger Gh. Willems en de
voorzitter van de federatie van centra voor levensvorming, L.
Lambrechts, startten in september 1969 (49). Dergelijke centra
bestonden reeds in Nederland, Belgisch-Limburg en Kortrijk waar
met de steun van de werkgevers-organisaties en syndicaten bijzon-
der interessante resultaten werden bereikt (50). Vooraleer de ont-
wikkeling van dit initiatief in Aalst te bestuderen, bekijken we
eerst de evolutie van deze nieuwe vormingsformule van naderbi:j.

Reeds in 1958 werd een levensschool opgericht in de "Tréfile-
ries Leon Bekaert, p.v.b.a." in Zwevegem en R. Termote werd er
directeur. Dit initiatief was toen geen innovatie meer. In Neder-
land waren op dat moment onder de leiding van prof. Dr. Nic Per-
guin reeds diverse levensscholen tot stand gekomen. Deze peda-
goog was de geestelijke vader en grondlegger van alle initiatieven
die in ons land werden uitgewerkt. Er werden centra voor levens-
vorming opgericht voor meisjes in Kortrijk, Lommel en Genk en
voor jongens in Zwevegem (51).

(49) Tot deze voorbereidende groep behoorden: K. Baert, A. Camu, J.M. de
Bruyn, P. de Cock, deken C. de Vos, R. de Cooman, W. de Turck, Juffr. van
Royen, W. Verleysen, M. Vermang, Chr. Willems en Gh. Willems. Brief van
M. Vermang betreffende de stichtingsvergadering van de v.z.w. centrum
voor levensvorming Aalst, Papieren A.C.W.A., 8.5.

(50) Brief dd. 7 juni 1969 van Gh. Willems (volksvertegenwoordiger, uitgever
Nu) en L. Lambrechts (voorzitter van de federatie voor de centra voor levens-
vorming), Papieren A.C.W.A., 8.4.

(51) Tien jaar levensvorming voor jonge arbeiders, overdruk uit Ondernemen,
april 1969, Papieren A.C.W.A., 8.4.
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Op 28 september 1970 startte het C.V.L. in Aalst met een
eerste groep van 8 meisjes (52). In het centrum werkte een maat-
schappelijk werkster, een regentes snid en naad, een licentiaat in
lichamelijke opvoeding en er waren de gelegenheidsmedewerkers
(53). Ondertussen bleek dat het centrum financieel niet leefbaar
was. Tijdens de beheerraad van 11 september 1972 werd besloten
aan de algemene vergadering de sluiting van het centrum voor te
stellen (54). De sluiting kwam er niet onmiddellijk. Op de verga-
dering van 31 december 1972 werd de uitbreiding besproken van
de activiteiten door omvorming tot een centrum voor werkende
jongeren. Eveneens werd de beheerraad heringericht: voortaan
werd deze pluralistisch samengesteld (55). In de loop van 1973
verdween het centrum "met de stille trom". Naast de centra voor
levensvorming had zich, in de loop van de jaren zestig, een initia-
tief ontwikkeld dat de vorming van jonge arbeidsters en arbeiders
beoogde: het Nationaal Instituut voor Sociale Promotie (N.I.S.P.)
(S6\.

Het Nationaal Instituut voor Sociale Promotie werd opge-
richt op 19 september 1963, twee maand na de uitvaardiging van
de wetgeving inzake sociale promotie van 17 juli 1963. Het dub-
bele doel van deze wet werd door Albert Verthez behandeld tij-
dens een cursus sociale promotie (57). Door deze wet werden
"dagvergoedingen voor loonverlies toegekend aan jonge werkne-
mers voor het volgen van cursussen waar ze hun intellectuele,
morele en sociale vorming vervolmaakten". Het tweede doel van
deze wet was "het toekennen van een aanmoedigingsprernie aan
werknemers die met succes cursussen volgden voor technische ver-
volmaking waardoor ze hun beroepskwalificatie verhoogden
(vooral avond- en zondagcursussen)". Verder voorzag de wet op
de sociale promotie een bijkomend verlof van vijf of zes dagen al
naargelang de werknemers werkten onder de vijf- of de zesdagen-
week voor arbeiders tussen 16 en 25 jaar. In het verbond' Aalst-

(52) Brief dd. 14 oktober 1970 van A. de Brucker aan de leden van de raad van
beheer, Papieren A.C.W.A., 8.14.

(53) Activiteitsverslag 1972, C.V.L., Aalst, Papieren, A.C.W.A., 8.43.
(54) Verslag van de raad van beheer van 11 september 1972, Papieren A.C.W.A.,

8.41.
(55) Brief dd. 23 december 1972 van A. de Brucker aan de leden van de raad van

beheer, Papieren A.C.W.A., 8.42.
Bijlage 1, Amendementen op de statuten van C.V.L., Aalst, Papieren
A.C.W.A.,8.47.

(56) Meer hebben of meer zijn, vormingsmogelijkheden voor u, Papieren
A.C.W.A., 14.4.1.

(57) De Volksmacht, 24 september 1966.
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Geraardsbergen ging de eerste cursus sociale promotie door van
17 tot 19 juni 1965 ~58). In 1966 werd voor het V.K.A.J.-K.A.J.
gewest Zottegem een cursus ingericht van 14 tot 16 september in
Bevegem. Paul Everaert sprak er over de vrije tijd. Opmerkelijk is
dat de meeste cursussen voor sociale promotie in Zottegem wer-
den georganiseerd (59).

Het politiek engagement.
Als link naar de jaren zeventig en om het politiek engage-

ment, zowel verbondelijk als nationaal, van V.K.A.]. en K.A.]. te
verduidelijken besteden we nog even aandacht aan de gemeente-
raadsverkiezingen van oktober 1970. Alle partijen beloofden meer
inspraak aan de bevolking in het stadsbeleid, dus ook in het jeugd-
beleid (60). Ook de Aalsterse katholieke jeugdbewegingen, waar-
onder K.A.]. en V.K.A.]., kregen meer inspraak in het stedelijk
jeugdbeleid. Reeds in 1965 gaf de beweging een documentatie-
farde uit voor leiders en leidsters waarin de stedelijke jeugdraad en
de subsidiëring werden besproken. In tegenstelling met wat de lei-
ders van de beweging (zowel plaatselijk, verbondelijk als natio-
naal) in 1929 verkondigden, namelijk dat de K.A.]. zich uitdruk-
kelijk distantieerde van iedere politieke actie, lazen we hierin: "De
politiek is het enige middel om bepaalde realisaties voor de jeugd
klaar te krijgen. Dat is de weg er is geen andere" (61). Tijdens de
jaren zestig en zeventig engageerden zowel K.A.]. als V.K.A.].
zich politiek om medezeggingschap te verwerven in het stedelijk
jeugdbeleid. Om deze doelstelling te bereiken nam de leiding een
tolerante houding aan tegenover filosofisch-maatschappelijk
anders georiënteerde groepen.

De achteruitgang van de katholieke en de socialistische jeugd-
. bewegingen in het Aalsterse. werd ook aan de kaak gesteld in de
studie over het Aalsterse jeugdbeleid uit 1971. Als oorzaken wer-
den opgegeven: het strakke kader van hun werking, het feit dat de
jeugdbewegingen zelf weinig informatie doorgeven over hun wer-
kingen tenslotte schonken ze te weinig aandacht aan de creativi-
teit van de kinderen (62). Om dit hoofdstuk af te sluiten willen
we, in grote lijnen, nagaan hoe de beweging zich, tijdens de jaren

(58) De Vo/ksmachç5 juni 1965.
(59) Cursus sociale promotie, groot-Zottegem, verslag 24 februari 1971, Papieren

A.C.W.A., 14.14. .
(60) De Vo/ksmacht, 6 september 1969.
(61) jeugdbeleid in de gemeente, p. 1-3, Papieren A.C. W.A., 5.6.
(62) G. MOENS, Hetjeugdbe/eid te Aa/st, p. 34,35,112.
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zeventig, zowel op nationaal als op verbondsniveau kon handha-
ven.

Afgeschreven of actueler dan ooit?
Tijdens het voorbije decennium nam de beweging vooral de

Westerse consumptiemaatschappij op de korrel. Deze problema-
tiek werd reeds uitvoerig behandeld tijdens een "reuze verbonds-
raad" van de K.A.]. die doorging op zaterdag 27 en zondag 28
december 1969. Vastgesteld werd dat de beweging in de eerste
plaats haar eigen problemen moest aanpakken vooraleer zich met
buitenlandse problemen bezig te houden. Kon een jonge man
vroeger het avontuur in een jeugdbeweging beleven dan zocht hij
dit nu "in een (liefst donkere) dancing, bij de drugs en de seks".
Ook beletten de verouderde K.A.].-structuren de beweging tot
daadwerkelijk handelen. De vraag naar de betekenis van de bewe-
ging werd niet enkel in het verbond Aalst gesteld. In De Volks-
macht verscheen een artikel met als titel "K.A.]. afgeschreven of
actueler dan ooit?" Er werden dezelfde vaststellingen gedaan en de
conclusie werd getrokken dat de oorzaak die het arbeidsmilieu tot
een rotboel verknoeide, niet bij de arbeider lag maar wel "in het
kapitalistisch systeem dat de arbeid als koopwaar behandelde
naargelang de eisen der productiviteit" (63). Het anti-kapitalisme
van K.A.]. en V.K.A.]. mocht echter niet op eenzelfde golflengte
als de communistisch georiënteerde bewegingen worden gesteld.

De christelijk geïnspireerde oriëntatie van de beweging werd
in juni 1974 door de centrale K.A.].-raad geformuleerd in het
actieprogramma. De beweging beklemtoonde te streven naar een
nieuwe mens en een nieuwe samenleving. "De vorming als basis
van elke verandering van de mensen en de opbouw van een nieuwe
maatschappij is geïnspireerd op het Evangelie en nodigt de mili-
tanten uit tot een christelijke levenshouding" (64).

In 1975 vierde de K.A.].-beweging haar vijftigjarig bestaan.
Naar aanleiding van dit feest ging er op 24 mei 1975 een ontmoe-
tingsdag door in het Groen Kruis voor alle oud-verbondelijke
verantwoordelijken. De verbondelijke jubel viering "K.A.].-
V.K.A.]., 50 jaar jong" ging door op zondag 19 oktober
(65). Lieve de Clercq, verbondelijk vrijgestelde van V.K.A.]., ver-
welkomde er ruim 1.500 aanwezigen. In zijn feestrede benadrukte
diocesaan proost Frans van Peteghem de noodzaak van K.A.]. en

(63) De Volksmacht, 3 januari 1970 en 23 januari 1971.
(64) De Volksmacht, 22 juni 1974 en 28 maart 1975.
(65) 50 Jaar (V.)K.A.]., Papieren A.C.W.A., 6.6.
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V.K.A.]. in 1975. Tijdens deze verbondelijke viering riep Noël
Crornphout, verbondelijk K.A.] .-vrijgestelde de leden en de oud-
leden op om "onze plaats in te nemen of te verstevigen in de soli-
daire ketting die zal leiden tot de overwinning van alle miskenden
en misdeelden". Tot de sociaal marginale groep behoorde even-
eens het steeds aanwassende leger van jonge werklozen. Een
vraagstuk dat ook door K.A.]. en V.K.A.]. werd aangepakt.

Vele geschoolde jonge arbeiders en arbeidsters werden tijdens
de jaren zeventig het slachtoffer van de zware economische crisis.
Aanvankelijk werd de leuze "met een diploma in de hand kom je
doorheen gans het land" vervangen door "flink nog wat studeren
om aan 't stempellokaal te passeren". Op korte termijn verloor
ook deze laatste leuze aan betekenis (66).
De beweging riep "de werklozen, de werkenden en de toekomstig
werkende jongeren" op om de krachten te bundelen en te onder-
zoeken wat er voor de jonge werklozen kon gedaan worden.
Naarmate de economische crisis nijpender werd beseften de
(V.)K.A.].-verantwoordelijken dat er voor hen een zware taak
was weggelegd om door hun actie de crisis voor velen dragelijker
te maken. Dragelijker omdat de beweging een hoopvolle, blijde
boodschap verkondigde waardoor vele maatschappelijke, oer-
menselijke waarden, die tijdens de jaren zestig en het begin van de
jaren zeventig in vraag werden gesteld, geherwaardeerd werden.

Besluit.
Tijdens de jaren zestig en zeventig werd de spirituele

V.K.A.].-K.A.]. boodschap door de enorme materiële vooruit-
gang in vraag gesteld. De beweging raakte verwikkeld in een
zware identiteitscrisis, die op zijn beurt werd versterkt door het
grote aantal "alternatieve" vormingsinitiatieven die als paddestoe-
len uit de grond schoten en ook binnen de christelijke zuil tot
stand kwamen. Alhoewel de vlaggen, wimpels en uniformen tus-
sen de mottenbollen lagen en de beweging haar ledenaantal gesta-
dig zag afnemen behield ze de kern van haar evangelische bood-
schap: de verdediging van de marginalen in de samenleving.
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HOOFDSTUK VI

DE DIENSTVERLENING

De kajotsters, de kajotters, de leiding, de pr.opagandisten en
de andere verantwoordelijken werden van bij de stichting van de
beweging geconfronteerd met latente problemen waarvan de
oplossing lag in een verbondelijke aanpak en coördinatie, zowel
van de problemen als van de oplossingen: de militiedienst; de pro-
blemen van de schoolverlaters, het werkloosheidsprobleem bij de
jonge arbeiders, de verloofden en de zieken die ook begeleid dien-
den te worden. Andere, acute, problemen waren meer tijdsgebon-
den. Zo ontstond tijdens W.O. 11de dienstverlening aan gezinnen
welke door de oorlog waren getroffen en de hulp aan de arbeiders
die in het buitenland werkten. Na de tweede wereldoorlog ont-
stond bij de jonge arbeiders de behoefte aan een vrije tijd en cu 1-
tuurwerking, een zondagontspanning en een filmdienst.

De soldatendienst
Tijdens de eerste helft van de jaren dertig werden regelmatig

soldatenretraites, als voorbereiding op de legerdienst, georgani-
seerd (1).

Toch moeten we, in het verbond Aalst, wachten tot 1936
vooraleer we kunnen spreken van een soldatendienst, de propa-
gandist, Kamiel Bonner, was hiervoor verantwoordelijk (2).
De zorg om de kajotterssoldaten was dus, ook in het verbond
Aalst, in 1936 reëel geworden. Aan de basis van de voorbereiding
van de toekomstige schachten op hun legerdienst lagen "de
flinkste kleppers" uit het verbond Aalst die hun legerdienst hadden
volbracht. Jaarlijks werden alle schachten uitgenodigd op een
drietal vergaderingen waarop, in Aalst, altijd 50 tot 150 aanwezi-
gen waren. Een kajotterssoldatenvergadering die de eerste Aal-
sterse verbondelijke propagandist Jef van Langenhove niet kon
vergeten was deze waarop ook een tiental socialistische jonge
wachters aanwezig waren. In uniform, met blauw hemd en rode
das, namen ze plaats op de eerste rij. Zij werden hartelijk verwel-
komd en "vrijgesteld van het meebidden bij de aanvang der
vergadering". Na aandachtig te hebben geluisterd bedankten ze

1) Handboek der K.A.]. (1927), p. 130-131.
2) Handboek der K.A.]. (1933), p. 359-364.

De Volksstem, 26 en 27 maart 1933.
Gesprek met K. Bonner, 7 november 1981.
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voor de wijze waarop de K.A.]. ook hen, als toekomstige recru-
ten, had geholpen (3).

Reeds VÓÓr de tweede wereldoorlog konden we vaststellen
dat de recrutering van jonge soldaten niet alleen op de kajotters
betrekking had. Wel was de K.A.]., waarschijnlijk, de enige
jeugdbeweging die haar leden voorbereidde op het soldatenleven.
Na de tweede wereldoorlog sloten ook andere jeugdbewegingen
(K.S.A., Chiro, B.J.B., K.B.M.]., H.V.K.A., V.V.K.S.) bij dit
initiatief aan (4). Deze krachtenbundeling werd geplaatst onder de
noemer van miliciens actie (MILAC). Milac ontstond half april
1945 op het sekretariaat van het ].V.K.A. (5).

Voor de recruten werden, evenals voor de tweede wereldoor-
log, nog steeds inlichtingsavonden georganiseerd waarop een
proost, een aalmoezenier, een propagandist en een dokter kwa-
men spreken (6). Een verschil met de vooroorlogse periode was
wel dat dergelijke initiatieven door diverse organismen, tijdens de
gouden jaren zestig, werden betoelaagd. Tijdens de "week van de
jeugd" organiseerden de plaatselijke Milac-comité's een wedstrijd
waarbij zoveel mogelijk foto's van de soldaten van de parochie
moesten verzameld worden (7).

De Aalsterse gekàzerneerden kregen wekelijks wat toege-
stuurd van de plaatselijke Milac-comité's: een parochieblad, De
Gazet van Aalst, een brief, Een Ajuin (soldatenblad) of een ander
blad, soms een pakje of een Marseh. Het Aalsterse Milac-comité
klaagde echter dat hetzelf erg weinig post ontving uit Duitsland
waar vele Belgische soldaten gekazerneerd waren (8). Naar aanlei-
ding van Kerstmis en "de week van de soldaat" ontvingen de sol-
daten een speciaal pakket (9). Tijdens "de week van de soldaat"
werd speciale aandacht voor deze mensen gevraagd.

( 3) De Volksmacht, 26 augustus 1967.
( 4) Ten Aanval, p. 139, Papieren A.C.W.A., 15.1.
( 5) Vertrouwelijke nota betreffende Milac, ontstaan, evoluties en huidige voor-

stellen, Papieren A.C.W.A., 17.2
( 6) Grote militantendag, 15 november 1959, Papieren A.C.W.A., 17.12.

7} Verslag van de provinciale raad Oost-Vlaanderen, Papieren A.C.W. 17-18.
Verantwoordelijken van de plaatselijke Milac-cornitè's in Aalst waren: Paul
Matrhieu (H. Hart), Achiel Aerts (St. Martinus), Jos Verdoodt (Erernbode-
gem), Jozef Lauwereys (Haalrert), Robert Baetens (Kerksken), Paul de
Troyer (Jonge-Davidsfonds, Mere), pastoor Van de Moortele (Oordegem),
Kamiel van Impe' (St. Lievens-Hourern), Huberr van Damme (Zottegem).
Provinciale raad: 16 oktober 19.63, de militantendag 24 november 1960,
Papieren A.C.W.A., 17.27. .

8) De Ajuin, Papieren A.C.W.A., 17.40.2.
9) 7de Congres van het Arrondissements Christelijk Werkers verbond van Aalst,

6 mei 1961, p. 86, Papieren A.C.W.A., l.S.
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De problemen van de schoolverlaters.
Een tweede probleem waarmee vele schoolgaande jongeren

geconfronteerd werden, was dit van de beroepsoriëntering. In toe-
passing van het koninklijk besluit van 21 augustus en van het
ministerieel besluit van 22 augustus 1937, werd in 1938 in Aalst
de dienst voor beroepsoriëntering opgericht (10). In deze sociale
dienst werd de adviseur, Manrits Baisier, bijgestaan door Jef van
Langenhove, Albert de Gols (onderwijzer) en een groep vrijwilli-
gers die vooral uit de onderwijzerskringen gerecruteerd werden.
Begin 1939 werd het bestuur samengesteld als volgt: voorzitter
werd de bestuurder van de sociale werken in Aalst, De Deyn, Bai-
sier werd adviseur en secretaris van het bestuurscomité, nationaal
propagandist Dries Claeys, verbondelijk propagandiste H. de
Graeve en propagandist Kamiel Bonner fungeerden als gewone
leden (11).

Aanvankelijk werd deze sociale dienst ondergebracht in de
lokalen van de St. Martinus-parochie in de Zonnestraat (12). Op
25 maart 1938 startte de dienst officieel.

Vijf maand later werd het narionale. K.A.].-centrum voor
beroepskeuze officieel geopend door Wim Mesotten, voorzitter
van het centrum en W. Cloet, secretaris.

De Aalsterse adviseur Baisier werd begin 1941 opgevolgd
door H. van Rossem. Toen deze tot kantonnaal inspecteur werd
benoemd volgde P. Vernaillen hem op en werd directeur in 1944,
een functie die hij tot maart 1983 uitoefende (13).

De werkloze jonge arbeiders.
Een maatschappelijk probleem waardoor ook de K.A.J. sterk

werd getroffen was het probleem van de werkloosheid. Wij
behandelen dit probleem in het perspectief van de jaren dertig,
vijftig en zeventig en onderzoeken hoede beweging op deze wan-
toestanden reageerde. De economische crisis uit de jaren dertig
veroorzaakte een massale werkloosheid, wie werkloos was werd
op de koop toe geplaagd met allerlei spitsvondigheden. Zo bij-
voorbeeld werden de werklozen in ons land ertoe verplicht om
zich dagelijks twee maal bij de stempelcontrole aan te bieden.
Soms mocht "de namiddagstempel" door de vakbond gegeven

(10) G. VAN BOCKSTAELE, Het St. Maarteninstituut 1881-1980, bijdrage tot
de geschiedenis van het onderwijs in het Aalsterse, p. 268 e.v .

(11) De Volksmacht, 26 augustus 1967.
(12) Gesprek met K. Bonner, 7 november 1981.
(13) Gesprek met P. Vernaillen, 24 januari 1983.
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(KADOe, Leuven).
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(KADOe, Leuven).
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worden op voorwaarde dat de werkloze een vergadering of een
film bijwoonde (14). De K.A.]. richtte toen zelf centra voor jonge
werklozen op die onder leiding stonden van werkloze leiders en
bekwame vaklui. Na verloop van tijd bekwam de K.A.J. de vrij-
stelling van de werklozencontrole voor de jonge werklozen die
ondermeer werden samengebracht in "den Tier" in Aalst (15). Zo
slaagde de beweging er tijdens de jaren dertig in om het probleem
voor sommige werklozen te verlichten.

Het fenomeen van de werkloosheid dook vooral tijdens de
jaren vijftig opnieuw in Aalst op. Om de psychische lasten van de
werklozen te verlichten werd, bij het begin van de jaren vijftig,
opnieuw een werklozendienst ingericht waar deze konden in-
schrijven om deel te nemen aan de werklozenkampen die doorgin-
gen in Strijpen. Deze werklozenkampen veroorzaakten voor het
verbond een zware financiële last, waardoor dit initiatief niet jaar-
lijks kon worden overgedaan (16). Deze dienst onderhield even-
eens een goede verstandhouding met de vrije werkbeurzen "Het
Volk" in Aalst en "Concordia" in Brussel om de jonge werklozen
aan werk te helpen (17). De werklozendienst werd begin 1955
omgevormd tot een plaatsingsdienst. Doordat de werkgelegenheid
in het Aalsterse arrondissement minimaal bleef was deze plaat-
singsdienst aangewezen op de plaatsingen in het Brusselse, de
samenwerking met de Brusselse vrije werkbeurs "Concordia"
wierp hier dan ook vruchten af (18).

Twintig jaar later, in 1975 doemde het spook van de werk-
loosheid opnieuw op. Vooral de jongeren werden erdoor getrof-
fen. Ook nu bleef de K.A.]. niet bij de pakken zitten. De jonge
werklozen werden opgeroepen om een cursus sociale promotie te
volgen in Geraardsbergen, tijdens dewelke het werkloosheidspro-
bleem zou worden besproken. Tijdens de daaropvolgende maan-
den bleef de jeugdwerkloosheid het hete hangijzer. In maart 1976
stelde de K.A.J. de vervangingstewerkstelling voor (19).

(14) Gesprek met K. Bonner, 7 november 1981.
(15) De Vo/ksmacht, 26 augustus 1967.

De Volksstem, 28 mei 1933.
(16) 5de Congres van het Arrondissements Christelijk Werkersverbond van Aalst

13 december 1953, p. 24-25, Papieren A.C.W.A., 1.3.
(17) De relaties met de vrije werkbeurzen dateerden van na de tweede wereldoor-

log.
3de Congres van het Arrondissements Christelijk Werkersverbond van Aalst,
18 december 1949, p. 30, Papieren A.C.W.A., 1.1.
4de Congres van het Arrondissements Christelijk Werkersverbond van Aalst,
9 december 1951, p. 33, Papieren A.C.W.A., 1.2.

(18) 6de A.C. W.-Congres Aalst, 18 december 1955, p. 12, Papieren A.C.W.A.,
1.4.

(19) De Vo/ksmacht, 10 en 24 januari 1975, 26 maart 1976.
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De verloofdendienst.
Doordat de K.A.]: en de V.K.A.]. geen gemengde bewegin-

gen waren werd de kajotsters van bij de aanvang geconfronteerd
met het probleem hoe ze een man zouden leren kennen, en de
kajotters worstelden met het probleem hoe ze ooit een vrouw zou-
den ontmoeten (20). In de tweede plaats hadden ze een massa vra-
gen over de woongelegenheid, de huisinrichting en de levensmoge-
lijkheden.

Het eerste probleem bleek het moeilijkste te zijn. "Op avon-
den dat wij moe geshot of bluts-vergaderd waren en jonge mensen
ondereen over alles en nog wat gingen praten, kwam "het gesprek
der groten" wel eens spontaan op het onderwerp: "Al goed en wel
met die K.A.].-theorieën over schone gezinnen, maar hoe kan men
met meisjes kennismaken als wij niet gaan dansen en hoe kan men
weten dat het "een goeie" zal zijn?". 1936 betekende hierin een
keerpunt met de gezamenlijke meetings voor meer zedelijkheid,
alhoewel er nog afzonderlijke autobussen werden ingelegd en
V.K.A.]. en K.A.]. in de zaal wel afgescheiden plaatsen hadden,
bijvoorbeeld op het balkon en beneden.

In hetzelfde jaar maakte de Aalsterse propagandist lef van
Langenhove kennis met het eerste V.K.A.].-K.A.].-congres in
Genève, wat mogelijk was "dankzij de voorbeeldige houding der
duizenden Zwitserse kajotsters" (21). Toch waren de bewegings-
verantwoordelijken reeds vóór deze "gemengde" congressen ge-
start met een verloofdenwerking, aanvankelijk met afzonderlijke
bijeenkomsten voor kajotsters en kajotters in Dworp en in Regina
Pacis (Weerde), later ook voor verloofden en toekomstige echtge-
noten samen (22).

Ook tijdens de tweede wereldoorlog werden er dergelijke cur-
sussen in Dworp en in Weerde georganiseerd door de dienst
"Familiegeluk" (23). Om kosten te vermijden werd aan de deelne-
mers gevraagd om de tocht met de fiets te maken en zelf de nodige
boeken en het nodige linnen mee te brengen. Voor de ravitaille-
ring dienden ze zelf een aantal zegels of goederen in natura mee te
brengen. Tijdens de cursus werden er vormingslessen en studie-
kringen gegeven, ook was er een praktische opleiding voorzien
(24).

(20) Deze strikte scheiding bleef zelfs-behouden voor grote openbare manifestaties
zoals de Rome- en Lourdesbedevaarten, het K.A.J.-congres van 1935 op de
HeizeI waaraan slechts een V.K.A.].-afvaardiging mocht deelnemen.

(21) De Volksmacht, 26 augustus 1967.
(22) Gesprek met P. D'Hondt en P. van Opdenbosch, 25 augustus 1982.
(23) Gesprek met 1. Merckx, 1 juli 1982.
(24) Dokumenratiemap, Papieren 1. Merckx, 11.
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Ook na de tweede wereldoorlog bleef de verloofdendienst
actief. Tijdens het werkjaar 1949-1950 volgden 31 verloofden de
cursus die georganiseerd werd in N inove en Aalst (25). Vanaf
1951 werden er door de verloofdendienst, maandelijks de verloof-
denclubs georganiseerd waarop "de idealistische en praktische
voorbereiding tot het huwelijk" werd besproken, deze clubs wer-
den bijgewoond door meer dan 60 toekomstige paartjes. In de
zomer van 1950 werd voor de eerste maal een verloofdenreis inge-
richt waaraan meer dan 50 verloofden deelnamen. Dergelijke rei-
zen en uitstappen waren vooral "in" tijdens de jaren zestig. Tevens
werd aan de verloofden gevraagd om zich te abonneren op het
tweemaandelijks tijdschrift voor verloofden, Trouwplannen. In
1967 werd het verloofdenblad Trouwplannen vervangen door
Wij-Bei, dat eveneens tweemaandelijks verscheen, gelijktijdig
verscheen ook nog een tweede verloofdentijdschrift, Echt (26).
Een ander initiatief dat vooral tijdens de jaren zestig in trek was,
waren de ontmoetingsdagen voor verloofden. Vergelijken we deze
verloofdenwerking met de werking uit de jaren dertig en veertig
dan had er zich binnen de beweging een mentaliteitsverandering
voltrokken en waren de verantwoordelijken van de beweging tole-
ranter geworden tegenover deze dagdagelijkse toestanden.

De ziekendienst.
Vooraleer de kleinere verbondelijke diensten te bespreken

besteden we eerst nog even aandacht aan de ziekenwerking die
voor de tweede wereldoorlog in enkele afdelingen bestond maar
slechts na de tweede wereldoorlog verbondelijk werd georgani-
seerd (27). In het K.A.J.-handboek werd er over een zieken dienst
niets geschreven, toch werd er in sommige afdelingen een eigen
ziekendienst, eventueel met een andere naam, opgericht. Zo bij-
voorbeeld bestond er in de Vlierzeelse afdeling het "vrouwelijk
sociaal dienstbetoon" (V.5.D.).

(27)

4dt! Congres van het Arrondissernents Christelijk Werkersverbond van Aalst,
9 decembir 1951, p. 34, Papieren A.C.W.A., 1.2.
5de Congres van het Arrondissements Christelijh. Werkersverbond van Aalst,
13 december 1953, p: 44, Papieren A.C.W.A., 1.3.
6de A.C. W.-Congres Aalst,J8 december 1955, p. 44, Papieren A.C.W.A.,
1.4. ..

De Volksmacht,22 april en 8 juli 1967.
De Erembodegemse afdeling had reeds voor de tweede wereldoorlog een
eigen ziekenwerking uitgebouwd onder impuls van J. Robbrechts.
Gesprek met W. Verleysen, 28 september 1982.

(25)

(26)
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Verbondelijk startte, zoals reeds eerder werd aangestipt, de
ziekenwerking na de- tweede wereldoorlog, waarschijnlijk in
1948. De verbondelijke propagandist E. Nijs vroeg aan de pas
afgezwaaide jos Michiels of hij ziekendienstoverste van het ver-
bond wilde worden. Jos Michiels werkte hiervoor samen met Dolf
Rossiers, die toen zelf ziek was maar "een activiteit aan de dag
legde om alle gezonden beschaamd te doen staan", hij had contact
met alle zieke kajotters van het verbond. Voor de jonge, zieke
arbeiders werd, onregelmatig een eigen blaadje uitgegeven: De
Ster. Proost Van der Cruysen schreef een proostenwoordje, som-
mige gewestleiders schreven een artikel, Willy de Turck tikte de
teksten en René de Wandel, die als verbondelijk propagandist E.
Nijs was opgevolgd, stencilde, samen met Maurits de Groot, de
teksten. Daarbij ontving iedere zieke kajotter, waar hij ook
woonde in het verbond, maandelijks bezoek (28). Tijdens het
werkjaar 1949-'50 werden dertig kerstpaketten aan de zieke leden
bezorgd (29).

In de Aalsterse O. L. Vr. -kliniek bestond er eveneens een zeer
actieve ziekenwerking, vooral op de t.b.c.-afdeling. Na korte tijd
nam deze dienst zo een uitbreiding dat Jas Michiels, de verant-
woordelijke, om hulp vroeg. Paul van Langenhove van O.L.Vr.-
Mijlbeek hielp Jos met de vele bezoeken die, naarmate de actie
bekendheid kreeg, bleven toenemen. In 1952 trokken 13 zieken
uit het verbond mee op bedevaart naar Lourdes, dit was mogelijk
doordat Jos Michiels 's zondags in de stad optrad als sneltekenaar
en meestal als vergoeding een omhaling deed bij het publiek (30).
Nadat Jos Michiels, bij het begin van de jaren vijftig, de zieken-
dienst had verlaten verdween de verbondelijke organisatie van
deze dienst en werd aan de afdelingen gevraagd om voortaan zelf
zorg te dragen voor hun zieke leden (31).

In 1957 startten de kajotsters met een eigen verbondelijke zie-
kendienst die op onregelmatige tijdstippen het gestencilde zieken-
blaadje Hoger op verspreidde: Dit blad wilde een schakel zijn tus-
sen de zieken en het gewest, en tussen de zieken onderling, het
werd uitgegeven door Angèle Meireson (32). Naast de verbonde-
lijke ziekendagen waren er de provinciale ziekendagen, deze

(28) J. MICHIELS, Vertellen over de K.A.]., Zelf verzamelde documenten, 12.
(29) 4de Congres van het Arrondissements Christelijk Werkersverbond van Aalst

9 december 1951, p. 33, Papieren A.G.W.A., 1.2.
(30) J. MICHIELS, Vertellen over de K.A.]., Zelf verzamelde documenten, 12.
(31) 7de Congres van het Arrondissements Christelijk Werkersverbond van Aalst,

6 mei 1961, p. 86, Papieren A.G.W., 1.5.
(32) Hoger op, Papieren A.C.W.A., 20.52.1. en 20.52.17.
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laatste gingen door in Gent (33). Vanaf 1964 organiseerde
V.K.A.].-nationaal voor de zieke leden de vreugdekampen. Het
eerste vreugdekamp ging door van 19 tot 23 augustus 1964. Aan
de verantwoordelijken van de diverse verbondelijke ziekendiens-
ten werd uitdrukkelijk gevraagd om geen zenuwzieken, zware zie-
ken of zieken te sturen die een streng dieet volgden, deze drie
laatste categorieën kwamen in aanmerking voor de ziekenkampen
van de Christelijke Mutualiteiten (e.M.) (34). Tijdens de daarop-
volgende jaren zou ook deze dienstverlening steeds meer terrein
verliezen ten voordele van de C.M.

Na de tweede wereldoorlog werden er een drietal diensten
opgericht die het vermelden waard zijn: de vrije tijd en kultuur-
werking, de ontspanningsdienst en de filmdienst.

Besluit
Tijdens de behandelde periode waren er voortdurend nieuwe

behoeften van economische, sociale, culturele of morele aard. De
diverse verantwoordelijken voelden deze behoeften aan bij hun
leden en probeerden via verschillende soorten van dienstverlening
aan deze behoeften tegemoet te komen. Tevens was de dienstver-
lening een uitnodiging voor de "buitenstaanders" om de beweging
beter. te leren kennen. In de dienstbaarheid herkenden en waar-
deerden vele mensen de beweging.

(33) Ziekennamiddag in Gent, 9 juli 1964, Papieren A.C.W.A., 20.6.
(34) V.K.A.J.-vreugdekamp, 19-23 oogst 1964, Papieren A.C.W.A., 20.12.

Uimodiging V.K.A.J.-vreugdekamp 1964, Papieren A.C.W.A., 20.13.
Intekenformulier V.K.A.J.-vreugdekamp 1964, Papieren A.C.W.A., 20.14.
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ALGEMEEN BESLUIT

Op 13 december 1927 werd de K.A.].-beweging in Aalst
opgericht nadat, tussen verschillende katholieke leiders hierover
meerdere gesprekken hadden plaatsgevonden. V olgens de
methode zien - oordelen - handelen slaagden de eerste kajotters-en
kajotstersleid(st)ers erin de beweging in de Aalsterse regio uit te
bouwen. Tijdens de jaren dertig ontwikkelde de beweging zich in
het verbond Aalst. Toch ging deze ontwikkeling niet zonder vallen
en opstaan: er waren de soms scherpe controverses met socialisten
en liberalen en de initiatieven van de beweging kenden niet altijd
het gewenste succes. Door hun vrijwillige inzet geloofden de pro-
pagandisten, leidsters, leiders en leden in de beweging en slaagden
zij erin om de arbeid(st)ersjeugd een betere opvoeding te geven.
Hun "resultaten" werden echter snel op proef gesteld.

Tijdens de tweede wereldoorlog moesten vele kajotters en
kajotsters kiezen tussen hun kruis of het hakenkruis, de Vlaamse
leeuw of de Duitse adelaar. Velen bleven trouw aan hun vooroor-
logse idealen, de oorlog was voor hen als een zweepslag waardoor
ze de beweging en haar idealen nog luider verkondigden. Ondanks
de vele moeilijkheden sloegen kajotsters en kajotters de handen in
elkaar en legden door hun volharding de basis waarop na de
tweede wereldoorlog niet alleen de nationale maar ook de interna-
tionale beweging werd uitgebouwd.

Na de tweede wereldoorlog werd de beweging, ook in Aalst,
gekenmerkt door drie belangrijke krachtlijnen. De naoorlogse
K.A.]. uitte zich, op nationaal vlak, door de heropbouw van het
leiderskader en de organisatie van massamanifestaties. De tweede
krachtlijn vonden we terug tijdens deze massamanifestaties waar
de eerste generatie kajotters en kajotsters bij de volwassenen aan-
trad. Als derde en laatste krachtlijn was er de internationale ver-
spreiding van de beweging, deze werd tijdens de internationale
Romebedevaart van 1957 zeer duidelijk. Door deze internationale
contacten doorbraken onze kajotters en kajotsters hun eigen
nationale gebonden problemen en leerden ze de enorme economi-
sche, sociale, politieke en religieuze problemen kennen waarmee
vele ontwikkelingslanden in Azië, Afrika en Zuid-Amerika wer-
den geconfronteerd. Een pasklare oplossing voor deze problemen
bood de K.A.]. niet.

Tijdens de jaren zestig en zeventig onderging de beweging,
vergeleken met de voorafgaande decennia, een ware metamorfose.
De belangstelling van de beweging ging niet alleen naar de interna-
tionale toestand en de problemen van de ontwikkelingslanden
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maar eveneens naar alternatieve vormingsinitiatieven zoals het
centrum voor leverisvorming en het nationaal instituut voor
sociale promotie, dit alles werd mogelijk doordat de sociale (mate-
riële) problematiek bij onze arbeidersjeugd latenter was gewor-
den. Toch bleef de beweging trouw aan de kern van haar evange-
lische boodschap: de bescherming van de marginalen in de maat-
schappij. Door haar maatschappelijke opstelling, medebepaald
door de tijdsomstandigheden, verloor de beweging tijdens de jaren

. zestig en zeventig veel leden. Toch bleef deze maatschappijkriti-
sche beweging een zinvolle rol vervullen die, naarmate de econo-
mische crisis uit de jaren zeventig en tachtig zich ontwikkelde,
opnieuw belangrijker werd.
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112, 114, 138, 264, 265, 271, 281, 283,
314, 315

Bouen, 288

Saint-Adresse (Le Havre), 157
Saint-Aubin (Fr.), 288
Saint-Pol-sur-Mer (Fr.), 63
Saint-Sauveur, 44
Salerno (It.), 63
Santa Ana de Aigen (Oostenrijk), 114
Sclayn, 158
Sedan, (Fr.), 54
Sint-Agatha-Berchem, 133
Sint-Blasius-Boekel, 167
Sint-Joost-ten-Node, 40, 55
Sint-Gillis-Brussel, 55
Sint-GiIIis-Waas, 26
Sint-Laureins, 109
Sint-Lievens-Esse, 71
Sint-Lievens-Houtem, 275, 334
Sint-Maria-Oudenhove, 72, 275
Sint-Niklaas, 4, 28, 36, 49, 83, 118, 136,

144. 173, 252-255, 264
Sint-Pieters-Jette, 102
Sint-Truiden, 50
Sleidinge, 88, 144
Soheit-Tinlot, 74
Spa, 50, 51, 104
Straatsburg, 318, 326
Strijpen, 338
Strijtem, 52, 53

Temse, 83, 136
Tessenderlo, 118
Tielt, 152
Tillet, 150
Toulouse, 288, 289

Ukkel, 52
Ursel, 43

Velzeke, 72, 172, 225
Verviers, 50,51,56,57,59,61,104,116,

263
Viane, 275
Vichy, 73
Ville-Neuve-Ies-Béziers (Fr.), 288, 289
Villers-Plouich (Fr.), 63
Vinderhoute; 26
Virton, 158
Vlierzele, 275, 294, 296, 297, 303
Vorst (Br.), 203
Vorst (Kempen), 157
Vrasene, 26

Wachtebeke, 27
Walem, 135

. Waregem, 102
Waziers (Fr.), 63
Weerde, 339
Wel!e, 275
Wenen, 65
Wervik, 152
Wetteren, 49
Wevelgem, 140
Wichelen, 43
Wilsele, 107, 157
Wortegem, 43, 99

Zaffelare, 138
Zabardinge, 39
Zarren, 152
Zele, 36, 122
Zeizate, 78
Zonnegem, 267
Zottegem, 70-72, 269, 276, 278, 300,

305, 330, 334
Zwevegem, 328
Zwijnaarde, 270, 309



Naar een heruitgave van
"DE V:LAAM:SCHE ,ARDENNEN"

door OMErR W,ATTEZ?

De Stichting Omer Wattez v.zw. overweegt de heruitgave
van het boek van Omer Wattez uit 1926 "De Vlaamsche Arden-
nen". De drie deeltjes van toen zouden in één uitgave samen-

, gebracht worden, maar tekst, lettertype en tekeningen en foto's
van toen blijven zoals in de oorspronkelijke uitgave.

In dit boek beschrijft Omer Wattez zijn wandelingen en ver-
pozingen die hij in het eerste kwart van deze eeuw maakte. Het
gaat hem dus niet om precieze of loutere routebeschrijvingen,
maar over meer dan dat. Hij beschrijft landschappen en mense-
lijke activiteiten die hij tegenkwam. Op zijn wandelingen deed
hij zowat alle dorpen aan tussen Anzegem, Kruishoutem, Ou-
denaarde, Zottegem, Geraardsbergen, Brakel, Ronse en Avel-
gem .

. Een lijst van voorintekenaars en een voorwoord ter gele-
genheid van de heruitgave zullen ook in het boek worden opge-
nomen. De voorintekenprijs is op 320 BF vastgesteld, en het
boek zal meer dan 250 blz. tellen,

Indien U hierin geïnteresseerd bent, en van de voorinteken-
prijs wilt genieten, gelieve dan kontakt op te nemen met één
van onderstaande adressen. Als er voldoende belangstelling is,
dan kan de verschijning in de loop van 1985 verwacht wor-
den.

Iniic:lti:lg311 bij Karel Hubau, Veldstraat 26, 9751 Gavere,
tel. 091/844306, of bij Marc De Jonghe, Doornikse Heerweg 84,
9700 Oudenaarde, tel. 055/31 5352, en op het Milieucentrum van
de Vlaamse Ardennen, Kattestraat 23, 9700 Oudenaarde, tel.
055/31 80 91.
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