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met dank aan Thomas Verniest, Dirk Zwysen, Karel Van Doren, Ann Baeyens en Roderick Peters voor 
de invoer van de bestaansdata, Patricia Quaeghebeur (KADOC) voor de inzage in de inventarislijsten van 
KADOC, prof. em. Louis Vos en prof. em. Lieve Gevers voor de AKVS-gegevens, Peter Pollefoort voor het 

vele opzoekwerk in 2001 over plaatselijke groepen in Antwerpen, de vele vrijwilligers die doorheen de voorbije 
jaren de archieven toegankelijk maakten.
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HOE LANG BESTAAN WE REEDS? 

Het zijn de twee klassieke vragen die groepen stellen aan het KSA-secretariaat als het over 
historiek gaat. We kunnen meestal geen pasklaar antwoord geven omdat KSA noch VKSJ 
ooit officiële stichtingsakten of stichtingsdata bijhielden en omdat het grootste archiefge-
deelte gedeponeerd werd in KADOC (Leuven).

Er loopt momenteel wel een project waarin vrijwilligers elke vermelding van een KSA-, 
VKSJ-, KSJ- of Roodkapjesgroep noteren in een Excel tabel. Bedoeling is om zo zicht te 
krijgen op bestaansperiodes en vaak ook de stichtingsdata van de groepen die ooit bij onze 
beweging waren aangesloten. Dit monnikenwerk vraagt nog tijd en vooral vrijwilligers en 
is daarom nog niet publiceerbaar. Je zult dus zelf op onderzoek moeten gaan, wat meteen 
avontuurlijker is. Dat vraagt van jou de bereidheid tot enige inzet. Deze handleiding wil je 
op weg helpen op jouw zoektocht. 

Je zult dus zelf op onderzoek moeten gaan, wat meteen avontuurlijker is. Deze handleiding 
wil je op weg helpen op jouw zoektocht. Die vraagt van jou de bereidheid tot enige inzet. 

We wensen je een succesrijke expeditie. 
Laat ons gerust het resultaat weten.

“ Weten jullie wanneer we opgericht zijn? 
Hebben jullie nog ledenlijsten van ons liggen?
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BESTAAT ER EEN PUBLICATIE 
VAN JOUW GROEP?

WAS JOUW GROEP OORSPRONKELIJK 
VERBONDEN AAN EEN COLLEGE 

OF EEN LYCEUM?

Het kan in een later stadium nuttig 
zijn, wanneer je de historiek van 
jouw groep wil schrijven, contact 
op te nemen met de auteur. Vaak 
heeft hij of zij meer informatie dan 
in het boek is opgenomen. 

Als je weet hebt van een publicati e over jouw groep, 
moet je natuurlijk beginnen met die te lezen. Je kunt 
als ernsti ge onderzoeker niet naast deze bronnen. In 
bijlage 1 vind je een overzicht van publicati es over 
AKVS-, KSA-, VKSJ- en KSJ-groepen. Omdat die wel-
licht onvolledig is, actualiseren wij die geregeld op de 
website van KSA Nati onaal onder ‘KSA’ en ‘historiek’. 
Wellicht vind je de publicati e in jullie groepsarchief 
of bij een oud-leid(st)er of proost. De meeste werken 
zijn terug te vinden in de bibliotheek van het provin-
ciale of nati onale KSA-secretariaat. 

 Als er nog geen publicati e over jouw groep bestaat, 
zul je zelf op zoek moeten gaan. Dat begint in het 
archief. Als de huidige leiding geen weet heeft  van 
een archief, informeer dan bij (oud-) (groeps)leiders 
en -proosten of er zoiets bestaat en waar zich dat zou 
kunnen bevinden. Misschien ligt het gewoon bij hen 
thuis op jou te wachten. Dan ontdek je een schat. Als 
je er oude groepsblaadjes in vindt, kun je meteen op 
zoek gaan of iemand er een arti kel in schreef over 
jullie (begin)geschiedenis of een interview afnam 
van een sti chter of oud-lid uit de beginjaren. De kans 
moet toch groot zijn dat er in een ti jdspanne van ti en 
jaar een jubileum werd gevierd? Dan weet je meteen 
ook jullie startjaar. 

KSA en VKSJ richtt en zich oorspronkelijk specifi ek tot 
scholieren (toen studenten genoemd) en die vind je 
natuurlijk in scholen. Veel scholen hadden dan ook 
een KSA-bond of VKSJ-afdeling en veel basisscholen 
een Roodkapjesgroep of Jongknapengroep. Als dat 
bij jullie het geval was, dan moet je nagaan of er in 
het schoolarchief interessant materiaal van jullie 
groep ligt (verslagboeken, ledenlijsten, ti jdschrift jes, 
een vlag …). 

Een steekproef wees uit dat jubileumboeken van 
scholen meestal ook aandacht besteden aan de 
plaatselijke KSA- of VKSJ-groep. Neem dus zeker 
contact op met de school of zoek het boek op in de 
plaatselijke bibliotheek. 

 PLAATSELIJK ONDERZOEK 

IS ER EEN GROEPSARCHIEF?
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Ga bij hen na of zij een boek of een ti jdschrift  liggen 
hebben waarin een studie of interessante vermel-
ding over jullie groep te vinden is. Misschien schonk 
een oud-lid hen zelfs archief van jouw groep en heb 
je meteen materiaal om in te grasduinen? 

IS ER EEN PLAATSELIJKE 
HEEMKUNDIGE KRING?

In oude parochiebladen vind je zeker vermeldingen 
van jouw groep. Die exemplaren vind je vaak in de 
pastorie of bij de plaatselijke heemkring. Wat is de 
oudste vermelding? Wordt er een jubileumfeest van 
jullie groep in vermeld en kom je zo de ontstaansda-
tum te weten?

IS ER IETS VERSCHENEN OVER EEN 
NABURIGE KSA- OF VKSJ-GROEP?

Ga na of er iets over een naburige KSA- of VKSJ-
groep verschenen is (zie bijlage 1). Misschien komt 
jullie groep er ook in voor. Je zal er verder niet alleen 
ideeën in vinden, maar ook geholpen worden om een 
beter historisch beeld te krijgen. Bekijk hun bronnen-
lijst, zeker als het over gewestelijke informati e gaat. 
Misschien bevat hun archief gewestblaadjes of een 
verslagboek waarin jullie ook vermeld staan. In de 
jaren 1930-1940 legden zowel KSA- als VKSJ-groepen 
een verslagboek aan dat geïllustreerd was met foto’s, 
aandenkens, brieven enz …

In het schitterend geïllustreerde verslagboek 
van VKSJ Minneburcht Borsbeek (pensio-

naat Sint-Jozef, Zusters van het Arme Kind, 
1931-1970) steekt toevallig een overzicht 

van de deelnemende VKSJ-groepen aan het 
VKSJ-Zangtornooi in 1944 in Antwerpen. 

Deze 24 genomineerde parochie- en schoolgroe-
pen bestonden dus zeker in dat jaar.

Contactgegevens van de plaatselij-
ke heemkundige kring vind je via 
hun website of via Heemkunde 
Vlaanderen.

www.heemkunde-vlaanderen.be

Ook een erfgoedcel kan je op weg 
helpen, al zijn die er niet overal in 
Vlaanderen. Zij kennen alvast de 
weg naar bronnen en de juiste 
mensen.

www.erfgoedcellen.be
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BIJ OUD-LEDEN

Vind je helemaal geen publicati es noch voldoende 
archiefmateriaal? Of wil je gewoon dieper graven? 
Dan moet je de boer op bij oud-leden. De meesten 
weten nog wie hun leid(st)ers waren en soms ook 
waar ze nu wonen. Door telkens oudere generati es 
te contacteren, is het vrij snel te achterhalen hoe ver 
je in de ti jd kunt teruggaan. Geregeld stelt een groep 
zelfs vast dat hij ouder is dan gedacht. Soms viel een 
werking bv. een ti jd sti l en startt e dan later opnieuw 
op. Dat verklaart de soms verrassende vaststelling 
‘Tiens, oma was er ook bij en we bestaan nog maar 
derti g jaar? ‘.

Deze zoektocht bij oud-leden levert verrijkende ont-
moeti ngen op en vraagt af en toe wel een verplaatsing 
buiten de eigen streek. Maak in ruime kring kenbaar 
dat je daarmee bezig bent (bv. de website van je groep, 
sociale media, de groepsraad, het parochieblad …). 
De één zal wel de ander contacteren. 

Nogal wat oud-leiding blijft  samenkomen als 
vriendengroep. De plaatselijke groep heeft  daar 
soms geen weet van. Via vzw De Sjelter, de oud-le-
denwerking van KSA Nati onaal, kan je te weten 
komen of dat voor jouw groep het geval is en welke 
het contactadres is: desjelter@ksa.be. Contacteer 
hen. Misschien vind je er iemand die samen met jou 
op zoek gaat voor zijn/haar periode. Op de website 
van KSA Nati onaal vind je onder ‘oud-leiding’ een 
overzichtskaart van 200 oud-ledengroepen.

Persoonlijk contact. 

De neiging is groot om alles via mail af te handelen, 
maar een echt contact loont soms meer. Bel de oud-le-
den op, maak een afspraak en bezoek hen thuis. Je 
krijgt een gezicht, ze hebben ondertussen materiaal 
klaar gelegd, ze hebben al anderen kunnen contac-
teren. Tijdens het gesprek komen nieuwe namen of 
vragen naar boven die je via mail niet zou bekomen 
hebben. Daarna kun je verder via mail communiceren 
als het gaat over zaken die ze nog eens zouden opzoe-
ken (de juiste schrijfwijze van namen, het huidige 
adres, een jaartal …).

Bereid je bezoek voor. 

Als je bij iemand thuis op bezoek gaat, vraag hen

1  wie hun leid(st)ers waren en of ze hun mail- of 
woonadressen kennen. 

2  of ze nog weten waar ze op kamp geweest zijn en 
in welk jaar.

3  of ze nog tijdschriften of materiaal of foto’s liggen 
hebben. Vooral de groepsblaadjes zijn voor jou inte-
ressant: ze bevatten vaak de gezochte leidinglijsten, 
verslagen, data enz..

Wat als je iets meekrijgt? 

Vraag duidelijk of het gaat om een schenking of om 
een uitlening. Als het een schenking is, dan is dat niet 
aan jou persoonlijk, maar aan het groepsarchief. Als 
het om een uitlening gaat, kopieer of scan dan inte-
ressante zaken en geef het materiaal zo snel mogelijk 
terug. Dit schept vertrouwen en is gewoon ook beleefd. 
Vergeet op je kopieën niet te noteren van wie het 
originele document komt.
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Er is in het secretariaat van KSA Nati onaal (Vooruit-
gangstraat 225, 1030 Brussel) eigenlijk niet zoveel te 
vinden. Dankzij een aantal vrijwilligers hebben we 
wel het volgende ter beschikking:

• Een overzicht van AKVS-bonden (1886-1933). Vóór 
het bestaan van KSA waren studenten mogelijks 
aangesloten bij college- en verlofb onden van 
het AKVS (Algemeen Katholiek Vlaams Studen-
tenverbond). Deze lijst is dus enkel interessant 
voor oorspronkelijke KSA-groepen en als je een 
vermoeden hebt dat je groep zeer oud is. 

• Een overzicht van KSA-, VKSJ- of KSJ- groepen 
sinds de fusiebesprekingen van eind jaren 1970. 

• Ledencijfers per groep, waarvan de stati sti sche 
vergelijking teruggaat tot 1983-1984 (ledenstati s-
ti ek van juni 1994-’95 en juni 1999). 

• Een onvolledig overzicht van oorspronkelijke 
KSA-groepen tussen 1928 en 1978. Dit overzicht 
groeit naarmate de beschikbare bronnen en 
onderzoekers. 

• Een onvolledig overzicht van oorspronkelijke VKSJ 
-groepen tussen 1930 en 1978. Dit overzicht groeit 
naarmate de beschikbare bronnen en onderzoe-
kers. 

• Een onvolledig overzicht van Roodkapjesgroepen 
tussen 1942 en 1978. Ook dit overzicht groeit naar-
mate de beschikbare bronnen en onderzoekers. 

In het digitaal registrati esysteem Digit worden sinds 
1996 alle leden bijgehouden. Per plaatselijke groep is 
er één persoon die deze gegevens kan bewerken en 
raadplegen. Deze digitverantwoordelijke heeft  dus 
ook inzage in de geschiedenis van de ledenbeweging 
van die groep. Via hem of haar kun je dus al tot 
twinti g jaar terug. 

De Sjelter (desjelter@ksa.be) houdt zich bezig met 
de oud-leiding en met historiek. Ze heeft  adressen 
van zowat 1700 aangesloten oud-leden geactuali-
seerd in digit. Mail gerust indien interesse.

KSA heette tot 2015 KSJ-KSA-VKSJ. Dit was de naam sinds de offi ciële fusie van KSA 
(jongens) en VKSJ (meisjes) op 1 januari 1979. Als jouw groep ouder is, moet je goed weten 
of jouw groep oorspronkelijk een KSA-groep of een VKSJ-groep was. Sommige (meisjes)
groepen zijn zelfs ontstaan uit een Roodkapjeswerking die dan gefusioneerd is met een 
VKSJ-groep. De archieven van de provinciale en nationale werking van KSA, VKSJ en 
KSJ werden en worden nog steeds gedeponeerd in het KADOC in Leuven. In bijlage 2 lees je 
wat er in KADOC te vinden is.

 HULP VAN HET NATIONALE OF 
PROVINCIALE SECRETARIAAT VAN KSA

BESCHIKBARE OVERZICHTSLIJSTEN DIGIT
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NATIONALE, PROVINCIALE EN GEWESTELIJKE TIJDSCHRIFTEN
Sporen van het bestaan van jouw groep in de periode waarvan geen ledenlijsten of -cijfers 
beschikbaar zijn, vind je o.a. in de nationale, provinciale en gewestelijke tijdschriften van 
de beweging. Zij bevatten heel vaak foto’s en verslagen van plaatselijke groepen en vermel-
den meestal ook de stichting of een jubileumfeest.

gewestbladen 

tenminste als je weet wanneer 
jouw groep tot welk gewest 
behoorde en hoe het gewestblad 
heett e. Vooral in KSA zal dat het 
geval zijn. Die gewestbladen 
vinden is een kwesti e van geluk: 
ze liggen verspreid in plaatselijke 
en provinciale archieven en de 
collecti es zijn nauwelijks volle-
dig. Jammer, want ze bevatt en 
interessante info: leiderskaders, 
ledencijfers, kampplaatsen, ver-
slagen. In de archieven van KSA 
Noordzeegouw, KSA Oost-Vlaan-
deren en KSA Antwerpen en in 
KADOC vind je er enkele.

de provinciale 
leidingbladen of de 
provinciale bladzij-
den in de nationale 

leidingbladen. 

Daarin werd, soms per provincie, 
geregeld verslag uitgebracht 
van de werking van plaatselijke 
groepen, zeker als het gaat om 
de sti chti ng, splitsing of jubileum 
van een groep. 

nationale 
KSA-tijdschriften

KSA Noordzeegouw en KADOC 
hebben een vrij complete col-
lecti e van de provinciale en na-
ti onale KSA-ti jdschrift en. KADOC 
heeft  een vrij complete collecti e 
van de VKSJ-ti jdschrift en.
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Via deze bladzijde uit Zonnige Jeugd, november 1939, weten we dat in 1939-1940 
alvast een VKSJ-afdeling actief was in Aalst, in de middelbare school van de zusters 

van O.-L-.V. in Berchem en ook in Lier en Sint-Niklaas. Als er geen school bij ver-
meld staat, weet je onvoldoende om te concluderen over welke groep het gaat, omdat er 
per stad wel meerdere meisjesscholen waren en het even goed om een vakantiewerking 

kan gaan. Je moet dus meerdere tijdschriften doorbladeren.
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In De Klaroen (het ledentijdschrift voor Klaroeners, de latere Knapen) 
van januari 1938 bewijzen de foto’s van Driekoningenstoeten dat er in 

1937-1938 een KSA-groep actief was in Poperinge, het Sint-Michielscol-
lege van Brasschaat, in Waregem, Wielsbeke, Assenede en Ledeberg.
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De foto’s in Zonnige Jeugd november 1938 bevestigen 
het bestaan van VKSJ-afdelingen in Melle-Vogel-

hoek, in Roeselare, in Beveren-Waas (vakantie-
werking en dus los van een school) en Diksmuide 

(wellicht het Sint-Niklaasinstituut) in 1938-1939.. 
Dat een groep niet het eerste jaar een vlag zal hebben, 

mag je doen veronderstellen dat de VKSJ Melle in 
1938 zeker al één à twee jaren bestond.
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ANTWERPEN: 

Nuttige provinciale en nationale 
KSA-tijdschriften zijn Hernieuwen, Leidersbe-
richten, Bouwstenen, Déde, Digokrant, BAL, Nieuwsbrief, 
Trabant en Kompas en de leeftijdsgerichte tijdschriften 
De Klaroen/De Knape en Het Vendel.

Nuttige provinciale en nationale 
VKSJ-tijdschriften zijn Nieuwe Tijden, 
Diocesane Mededelingen, Jong-VKSJ-bestuursblad, 
VKSJ-bestuursblad, Werk en Vorder, Bronnen, Blije Groei 
en de leeftijdsgerichte tijdschriften Roodkapje en Zonnige 
Jeugd/Jong. 

BRABANT: 

Nuttige provinciale KSA-tijdschriften 
zijn Hernieuwen, Richten, Leiding, Groyen ende Bloyen, 
Richtlijnen voor leiding van KSA Brabant, Af en Toetertje, 
Pretgazet, Forumgazet, Jaarprogramma, Trabant en 
Kompas en de leeftijdsgerichte tijdschriften De Klaroen/
De Knape en Het Vendel. 

Nuttige provinciale en nationale 
VKSJ-tijdschriften zijn Nieuwe Tijden, 
Bestuurlijke Mededelingen, Jong-VKSJ-bestuursblad, 
VKSJ-bestuursblad, Werk en Vorder, Bronnen, Blije Groei 
en de leeftijdsgerichte tijdschriften Roodkapje en Zonnige 
Jeugd/Jong.

LIMBURG: 

Interessante provinciale of nationale 
KSA-bladen zijn: Hernieuwen, Mededelingen, 
Burchtgalm, Handhaaf en Bouw, Were Di, Kontakt, Golijo, 
Ditjes en Datjes, Gouwnieuws, Breekbaar en Kompas en 
de leeftijdsgerichte tijdschriften De Knape en Het Vendel. 

Nuttige provinciale en nationale 
VKSJ-tijdschriften zijn Nieuwe Tijden, 
Bestuurlijke Mededelingen, Jong-VKSJ-bestuursblad, 
VKSJ-bestuursblad, Werk en Vorder, Bronnen, Blije Groei 
en de leeftijdsgerichte tijdschriften Roodkapje en Zonnige 
Jeugd/Jong. 

NOORDZEEGOUW: 

Interessante West-Vlaamse of natio-
nale KSA-bladen zijn Hernieuwen, Richten, 
Golfslag en Kompas en de leeftijdsgerichte tijdschriften 
De Knape en Het Vendel. KSA Noordzeegouw heeft 
een vrij complete collectie van deze tijdschriften in hun 
archief liggen. Met je vragen kan je terecht bij de archief-
werkgroep Altijd Jarig: altijdjarig@ksanoordzeegouw.be.

In het secretariaat in de Schoenstraat zijn adres-
senlijsten te vinden van 1989-1990 tot 1997-1998, 
attesten van 1985 tot 1993 en enkele oudere 
niet-gedateerde lijsten. Er is ook wat materiaal van 
plaatselijke groepen te vinden, o.a. van 2001-2002.

Er bevindt zich in het provinciaal secretariaat in de 
Vaartstraat in Hasselt nauwelijks oud archief dat 
nuttig kan zijn voor KSA- of VKSJ-groepen. 

In het secretariaat van Brabant bevindt zich geen ar-
chief meer. Dit werd overgebracht naar het secretari-
aat van KSA Antwerpen-Brabant in de Schoenstraat 
in Antwerpen. Het is nog niet beschreven. 

Nota: Voor het gewest Mechelen moet je ook in het 
archief van KSA Limburg op zoek gaan.

In hun archief in Gullegem vind je ledenlijsten en 
leidinglijsten van VKSJ-groepen tussen 1966 en 1982, 
vaak mooi geordend per groep (dozen 40 tot en met 
45). Ledenlijsten vind je in doos 38 (1999-2000); 48 
(1988-1989, 1995-1996 en 2003-2004). Dozen 50 en 51 
bevatten allerhande soorten lijsten en tabellen i.v.m. 
ledenadministratie die teruggaan tot de jaren 1970. 
Raadplegen doe je best na afspraak: west@ksa.be

VKSJ Sint-Elisabeth Kortrijk (doos 46) en VKSJ 
Poperinge (doos 47) hebben er archiefstukken liggen.

De archiefwerkgroep Altijd Jarig ordent en beheert 
het archief. Je kunt er inzage krijgen in ledencijfers 
vanaf 1958, kopieën van gewestverslagen tussen 
1938 en 1947 en leidingslijsten per groep vanaf 
1963-1964. Je kan dit raadplegen na afspraak:  
altijdjarig@ksanoordzeegouw.be. 
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In het secretariaat in de Raspstraat staat per plaat-
selijke groep een doos met allerhande los materiaal, 
vaak groepsblaadjes, uit de laatste dertig jaar. Spora-
disch is er ook ouder materiaal te vinden, vooral van 
oorspronkelijke KSA-groepen. Overzichtslijsten van 
de groepen en leden, of kopieën daarvan, zijn er van 
1965-1966 tot nu. Afspreken voor inzage doe je best 
via de archiefwerkgroep: ovl@ksa.be 

OOST-VLAANDEREN:

Interessante KSA-tijdschriften zijn 
Hernieuwen, Richten, Samen door staag werk, 
Jong-Vlaamse parochiebond, Het Pennoen, Band, 
Klapkrantje, Gouwkrantje, Nieuwsbrief, Uitsmijter, 
Hartslag, Binnenband en Kompas en de leeftijdsgerichte 
tijdschriften De Knape en Het Vendel. 

Nuttige provinciale en nationale 
VKSJ-tijdschriften zijn Nieuwe Tijden, 
Bestuurlijke Mededelingen, Diocesane Mededelingen, 
Jong-VKSJ-bestuursblad, VKSJ-bestuursblad, Werk en 
Vorder, Bronnen, Blije Groei en de leeftijdsgerichte tijd-
schriften Roodkapje en Zonnige Jeugd/Jong, Bronnen . 

De archiefwerkgroep KSA Oost-Vlaanderen legt een 
collectie van die tijdschriften aan zodat je die in de Rasp 
in Gent kunt raadplegen.

WEST: 

Nuttige provinciale en nationale 
VKSJ-tijdschriften zijn Jong-VKSJ-bestuurs-
blad, VKSJ-bestuursblad, Werk en Vorder, Bronnen, Blije 
Groei en de leeftijdsgerichte tijdschriften Roodkapje en 
Zonnige Jeugd/Jong . Vooral Diocesane Mededelingen, 
Diocesane Planning, Intraveneus, Nieuwsbrief, Pinker en 
Kompas brengen heel vaak verslag uit over plaatselijke 
groepen. Vrijwilligers leggen daarvan een collectie aan 
zodat je die in Gullegem kunt raadplegen. Een bijna 
volledige collectie van Diocesane Mededelingen en 
Diocesane Planning, met telkens nieuws uit de groepen, 
vind je in de provinciale bibliotheek Westflandrica in 
Sint-Andries Brugge. 

Ook fotoalbums bewijzen het bestaan van jouw groep. 
De Xaveriusbond in Brugge bestaat al lang niet 
meer, maar het album geeft per jaar een stuk historiek 
weer. (scan F06075 uit het beeldarchief van KSA 
Noordzeegouw) 
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De provinciale secretariaten hebben geregeld (een deel van) hun archief bij het KADOC in 
Leuven gedeponeerd. Kadoc staat voor Documentatie- en onderzoekscentrum voor Religie, 
Cultuur en samenleving, KU Leuven en is gevestigd in de Vlamingenstraat 39 in Leuven. 
Je vindt er zowel secretariaatsarchieven als persoonsarchieven. Uiteraard is niet alles be-
schreven en geïnventariseerd, maar je komt al een heel stuk verder als je op volgende manier 
zoekt. 

Bezoek de website van KADOC via KADOC.kuleuven.be

Er zijn vier databanken: 

1  LIMO is voor collecties, 

2  LIAS voor archieven, 

3  ODIS voor organisaties en personen

4  Digitool voor affiches en fotocollecties.

PROBEER EERST LIAS.

Ga naar KADOC.kuleuven.be 

kies de LIAS-databank.

Tik bij ‘fulltext zoeken’ (een deel van) jouw groepsnaam in. 

 Probeer verschillende schrijfwijzen. 

Indien er niets verschijnt, heb je geen geluk. Ofwel ligt er niets, ofwel is het nog niet beschreven. Indien er wel 
iets verschijnt en je wil dat raadplegen, dan moet je dat via de leeszaal aanvragen. Noteer of kopieer daarvoor de 
referentiecode. Soms moet je toestemming vragen aan de schenker, maar voor de KSA- en VKSJ-archieven is dat 
meestal niet nodig, wel als het in persoonsarchieven te vinden is. 

 HULP VAN HET KADOC (ZIE OOK BIJLAGE 2)
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JE KAN OOK OP ODIS TERECHT OM ER DE PLAATSINGSLIJSTEN TE BEKIJKEN.

Soms werd de groepsnaam niet vermeld bij de beschrijving. Dat kan als er een beschrijving per werkjaar opge-
maakt werd i.p.v. per groepsnaam, bv. ‘leiderslijsten 1965-1966’. Dan zoek je best via de plaatsingslijst van het 
provinciale KSA-archief. Dat is een (korte) beschrijving van de inhoud van de dozen ervan.

Ga naar KADOC.kuleuven.be

kies de ODIS-databank

In het zoekveld typ je de naam van je provincie in

 bv. KSA Limburg Eenvoudig

In de lijst die dan verschijnt, klik je op de lijst van het type Archief

Er opent zich een lijst met gegevens en na even naar beneden scrollen vind je bij ‘toegangen’ een plaat-
singslijst. 

Klik op die plaatsingslijst en er opent zich een nieuw venster met een inventarislijst.

Je kan die lijst als pdf downloaden (klik op het pdf-icoontje). 

Sla het document op. Daardoor maak je er een doorzoekbare pdf van. 

Met de toetsencombinatie CTRL-F kun je zoektermen (bv. jouw groepsnaam of een deel er van) 
invoeren. Op die manier doorloop je snel en vlot de inventarislijst.

OPMERKINGEN

• Van KSA Antwerpen en van KSA nationaal zijn er nog geen plaatsingslijsten online te raadplegen.

• Als je in ODIS op ‘uitgebreid zoeken’ klikt, verschijnen ook persoonsarchieven. Als je grondig verder op onderzoek 
wil gaan, moet je die inventaris zeker bekijken.

• In bijlage 1 vind je een overzichtslijst van publicaties over KSA-, VKSJ- en KSJ-groepen waar we weet van hebben. 
Sommige zijn in KADOC te vinden, o.a. de licentiaatscripties.

• In bijlage 2 vind je per provincie wat in KADOC zoal te vinden is over plaatselijke groepen.
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GEMEENTEARCHIEF OF STADSARCHIEF BISDOM- EN SEMINARIEARCHIEVEN 

RIJKSARCHIEF

PROVINCIALE BIBLIOTHEEK

Met wat geluk vind je er oude subsidieaanvragen van 
jouw groep terug waarin o.a. de samenstelling van 
de (hoofd)leiding en ledenlijsten staan.

Priesters deponeren daar soms hun persoonlijk 
archief. Als zij ooit proost of lid van jouw groep 
waren, kan er dus interessant materiaal tussen 
zitt en (briefwisseling, ti jdschrift en, foto’s, verslag-
boekjes …). Soms komen er ook archivalia van de 
provinciale medewerkers van KSA of VKSJ terecht. 
Dit is bv. het geval in het seminariearchief van Brugge 
(zie bijlage 2). Meld het ons wanneer je interessante 
groepsoverzichten vindt. Dat is ook interessant voor 
andere groepen.
groepsoverzichten vindt. Dat is ook interessant voor 
andere groepen.

Als jouw gemeente haar archieven heeft  afgestaan 
aan het provinciaal Rijksarchief, moet je ze daar 
zoeken. De adressen vind je op internet. De kans dat 
je er iets vindt is klein.

Soms vind je er lokale gewestbladen van KSA of 
VKSJ. Daarin kan jouw groep vermeld staan. Je kan 
er ook streekkranten en parochiebladen raadplegen 
voor plaatselijk nieuws dat jouw groep er in liet 
vermelden.

 ANDERE ARCHIEVEN EN BRONNEN WAAR JE 
MET WAT GELUK NOG ÉÉN EN ANDER VINDT
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ARCHIEFBANK VLAANDEREN

Vind je in je gemeente of plaatselijke groep geen 
archief van jullie groep? Misschien bestaat er wel 
wat, maar waar? Probeer eens via Archiefb ank 
Vlaanderen. Deze databank verzamelt gegevens 
over private archieven en erfgoedcollecti es in Vlaan-
deren. Die gegevens worden ondergebracht in een 
onlinedatabank en zijn voor iedereen raadpleegbaar 
via de zoekbox.

Archiefb ank Vlaanderen is geen verzamelpunt voor ma-
teriaal, maar een centraal informati epunt over private 
archieven. Het erfgoed blijft  bewaard op zijn oorspron-
kelijke plaats. Archiefb ank toont niet de archiefstukken, 
maar wijst de weg er naar toe. 

(Overgenomen van hun website: www.archiefb ank.be). 

 Hoe ga je te werk? Vul in de ‘zoekbox’ de zoekter-
men ‘KSA’, ‘KSJ’ of ‘VKSJ’ in. Met wat geluk vind je een 
verwijzing. Een vluchti ge verkenning leverde op dat er 
alvast iets te vinden is van bv.

• KSA Hallebast Ieper in het stadsarchief Ieper

• KSA Bilzen bij de Heemkundekring Bilisium Bilzen

• KSA-KSJ-Roodkapjes Merksplas bij de Heemkunde-
kring Marcblas Merksplas

• KSA Sint-Marti nus Erpe bij Het Heemkundig docu-
mentati ecentrum Albert D’hoker

• KSJ Mol bij het Gemeentearchief – Molse Kamer voor 
Heemkunde.

Het ti jdschrift  Archief- en Bibliotheekwezen in 
België bracht in 2016 een speciaal nummer uit over 
de archieven van de jeugdbewegingen in België. 
Wel zeventi g bewegingen en koepelorganisati es 
die tussen 1850 en 1970 acti ef waren in ons land, 
komen er aan bod. Alle bijdragen, geschreven door 
deskundigen ter zake, bevatt en een selecti eve 
bibliografi e (met gepubliceerde en onuitgegeven 
werken), een kort historisch overzicht, een be-
schrijving van de bewaarde archieven en een lijst 
van publicati es gerealiseerd door de betrokken 
jeugdbeweging (ti jdschrift en, infobladen, lied- en 
spelboeken et cetera). Een exemplaar daarvan vind 
je in de bibliotheek van KSA Nati onaal. Sporen-
tocht, het archief van jeugdbewegingen in België, 
Archief en Bibliotheekwezen in België, nr. LXXXVII, 
1-4, 2016.  

Geboeid? Surf ook eens naar de brochure 
‘Jeugdbewegingen en erfgoed’ van Heem-
kunde Vlaanderen . 
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