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Intro  
Vanuit de K.A.J. (Katholieke Arbeiders Jeugd) - gemeenzaam “de Kajotters” 
genoemd - ontstond de MILAC of Militianen-Actie. De K.A.J. was meer dan een 
jeugdbeweging die zich met spel, sport en ontspanning bezighield, het was een 
actiegroep van en voor jonge arbeiders die moreel moesten gewapend worden voor 
de soms brute en zedeloze werkvloer. De Vlaamse priester (later kardinaal) Jozef 
Cardijn was in feite één van de stichters van de K.A.J. en lag onrechtstreeks ook ten 
grondslag aan de geboorte van de Milac. 
 

Veel jongemannen, en dan vooral de niet- of laag-geschoolden kwamen bij hun 
militaire dienstplicht dikwijls in aanraking met beroeps-onderofficieren en –officieren 
die niet direct een voorbeeld waren van morele superioriteit. Vooral de karakterieel-
zwakkeren werden snel het voorwerp van spot of pesterijen door superieuren die 
hun frustraties botvierden op de jongeren die weerloos en zonder bescherming 
waren.  
 

De MILAC had in feite een dubbele werking: enerzijds in de kazerne rechtstreeks 
gericht op de jongere om hen te vormen en “weerstandig” te maken en te leren 
kiezen voor het moreel goede, anderzijds in de parochies waar lokale actiegroepen 
van vrijwilligers – dikwijls mannen die zelf hun legerdienst achter de rug hadden – 
om de families en vrienden warm te maken voor het contact met de afwezige 
miliciens. Zij organiseerden voorlichtingsavonden voor hen die hun legerdienst nog 
moesten doen, bemiddelden dikwijls bij officieren van eenheden die gevoelig waren 
voor het heil van de jongeren die hen waren toevertrouwd. Briefschrijfacties werden 
opgezet, dikwijls verscheen een week- of maandblad met verhalen over het leger en 
nieuws van het thuisfront, brieven van soldaten – vooral uit Duitsland, van jongens 
die soms zes weken of langer van huis waren. (Het merendeel van de miliciens 
kwam in een Belgische eenheid in West-Duitsland terecht. De B.S.D. (Belgische 
Strijdkrachten in Duitsland) was daar als onderdeel van de NAVO-troepen die de 
Russen moesten ontraden hun IJzeren Gordijn over te trekken richting Rijn en de 
Atlantische kust. 
 

De katholieke aalmoezeniersdienst was nauw verbonden met de Milac, via de 
plaatselijke pastoor of onderpastoor kon bemiddeld worden in gevallen waar 
familiale toestanden rechtvaardigden dat een soldaat werd overgeplaatst naar een 
kazerne dichter bij huis, of toekenning van noodverlof, enz... 
 

Uit mijn eigen professionele verleden herinner ik mij de voorlichtingsavonden voor 
afstuderenden op de hogeschoolcampus in Geel, waar een spreker van Milac alle 
juridische en administratieve spitsvondigheden uit de doeken deed en die Milac-man 
nadien dikwijls bemiddeld heeft voor een oud-student-milicien die in de kazerne in 
de problemen geraakt was. 
 

Al dat vrijwilligerswerk heeft voorzeker veel leed verzacht en wonden geheeld, en 
mensen weerbaarder gemaakt. Met het opschorten van de dienstplicht is ook Milac 
geruisloos van het toneel verdwenen. Wat wij hier voorstellen is de “Milac-gids voor 
de milicien” anno 1953... 
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