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Je vindt de vorige Nieuwsbrieven, in kleur nog wel, op de website van KSA
Noordzeegouw. Klik ‘werkgroepen’ aan, dan ‘Altijd Jarig’ en je vindt er de
Nieuwsbrieven terug. www.ksanoordzeegouw.be

1. “IDEALISME EN ENGAGEMENT“ in de boekenkast
Op 10 december
2011 ging professor
Louis
Vos
op
emeritaat. Hij was
gewoon hoogleraar
Eigentijdse Geschiedenis aan de KU
Leuven. Tijdens de
receptie bevestigde
hij zijn sympathie
voor ons werk. Voor KSA was hij in al die
jaren dé drijfveer achter de vele studies
over KSA en KSJ, zowel lokaal als
algemeen. Hij was trouwens zelf
bondsleider in KSA Mol, in de jaren vijftig
gouwleider van KSA Antwerpen en één jaar
nationaal
vrijgestelde.
Na
zijn
afscheidscollege werd zijn boek Idealisme
en engagement. De roeping van de
katholieke studerende jeugd in Vlaanderen
(1920-1990) voorgesteld. Dit boek bevindt
zich nu in onze bibliotheekkast, naast zijn
vroegere, tweedelige werk “Bloei en
ondergang van het AKVS”.
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Wie het wil lezen, kan het bij ons
raadplegen (uitgeverij Acco, ISBN 978-90334-8111-6).

West-Vlaamse figuren zoals Albert Catry,
Raf Chanterie, Jan Cocle, Berten De Clerck,
Karel Dubois, Eugeen Laridon (in
eerder negatieve zin “een meesterlijk
politicus” genoemd, p. 362), Guido Gielen,
Godfried Remmery en Albrecht Rodenbach worden al of niet uitvoerig vermeld.
Leuk is ook te merken dat verwezen wordt
naar publicaties van Noordzeegouw, vooral
van de hand van oud gouwproost Laridon,
en zelfs naar onze vorige Nieuwsbrief.
Interessant voor KSA-geïnteresseerden zijn
vooral de hoofdstukken 4 (De strijd om het
AKVS, 1919 - 1934), 5 (De nieuwe Jeugd,
1931- 1935), 6 (De KSA- Romebedevaart
van 1931), met de meest recente verklaring
voor de pauselijke weigering en de
betekenis van het protest ertegen voor de
zelfstandige
ontplooiing
van
de
studentenbeweging, 7 (Dromen van een
nieuwe orde.1936-1940), waarin hij
bevestigt “dat dankzij de KSA de Vlaamse
Jeugd gevrijwaard bleef van collaboratie”,
(p. 249) en 10 (Traditie als hefboom voor
1968, KSA 1955-1975): “De inspiratie uit
wat er vóór 1980 in de beweging leefde is
erg beperkt, behalve in Noordzeegouw,
waar nog wel naar de geschiedenis wordt
verwezen, maar waar toch enkel de factor
vorming – de jeugdbeweging - naar voren
wordt geschoven terwijl, de actiecomponent
van de Katholieke Actie, of van de
milieuwerking verdwenen is. “ (p. 357). In
zijn Besluit: andere tijden ziet hij sinds
1990 een duidelijke verwaseming van het
maatschappelijk idealisme in onze
beweging. De studentenverenigingen, KSJKSA-VKSJ inbegrepen, zijn vooral met
zichzelf bezig.
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ONZE BIBLIOTHEEKKAST heeft een
mooie collectie van een dertigtal publicaties
over
KSA,
AKVS
en
andere
jeugdbewegingen, waaronder dus de
publicaties van Louis Vos. Je vindt de lijst
op onze website. Wie een studie wil maken
over onze beweging of een deelaspect
ervan, mag die niet zomaar passeren.
Daarnaast vind je er ook onze eigen
uitgaven over de KSA-hemen, over Karel
Dubois en over de Lourdeskampen, vijf
universiteitseindwerken over Sint-Kruis,
Assebroek, Oostkamp, Scheldeland, over
KSA tijdens W.O. II en KSA NZG tussen
1962 en 1979. Ook publicaties over andere
jeugdbewegingen of over de Vlaamse
Beweging vind je er.

2. Kampfoto’s uit het Vlaamse buitenland…
Van Herman Verwaetermeulen kregen we
drie kaften vol foto’s en schitterende
(strip)tekeningen van zijn hand in
bewaargeving. Eén map bevat ruim 100
foto’s over de verdwenen bonden KSA
Sint-Bavo (Brugge) en de Xaverius-bond
(SFX) met de (KSA)festiviteiten waar hun
speelscharen optraden.
De twee andere handelen over de hemen ’t
Jagertje in Hulst en Elderschrans in

3. Unieke aanwinst mouwschildjes
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Aardenburg (NL) en de hemen in
Clairmarais, Cassel en Catsberg (FR).
Interessant is dat we daar beschreven foto’s
vinden van groepen die er kwamen logeren
zoals de West-Vlaamse KSA-bonden uit
Oost-Vleteren,
Poperinge,
Brugge
(Uilenspiegel en Vikingers), Zwevegem,
Oostende,
Kortrijk, Veurne, Menen,
Bellem, Torhout, Boezinge, Roeselare, van
VKSJ Brugge en van groepen uit het
Waasland en Sint-Niklaas.

lintjes en fietswimpels. Die is dan ook
opvallend goed gevuld. We hebben er nu
reeds 222 die er de voorbije 85 jaren werden
aangemaakt: schildjes voor jaarthema’s ,
Joepietochten, Jonghernieu-wertrophy’s,
OL-stages, Lourdeskampen , Varsika-,
jongknapen-gouwkampen,
aller-hande
geledings-mouwschildjes, enz…
De voorbije jaren kwam een belangrijke
aanvulling van buiten de provincie dankzij
Pol Deblieck uit Dilbeek en Bert Taeymans
uit Malle en op 29 december jl. verraste de
Brugse
Mechelaar
Herman
Verwaetermeulen ons met een gedroomde
aanvulling, waaronder zelfs vooroorlogse
schildjes. We missen nu nog 7 schildjes uit
de jaren ‘50. Oude schildjes zijn dus meer
dan welkom, ook al hebben we ze al.

(Oud)-KSA’ers bladeren steeds geboeid in
onze collectiemap met mouwschildjes,

Nooit gedacht dat nog te
zullen vinden: het gele
borstschildje met zwarte PX
(eigenlijk chi rho) dat voor
de oorlog op een helblauw
hemd met witte das werd
gedragen.

Mooie aanwinst: schildje
voor de schildknapen (met
Romeins kruis) genaaid in
een schildje met rode rand
voor banhoofdman.
Naoorlogs blauw schildje
met een blauw-witte chi rho.
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Als je weet zou hebben dat er van een
bepaalde activiteit geen schildje zou zijn,
mag je dat ook altijd melden.
Wat we zeker nog zoeken:
Van de jaren ‘50:
hofknaap (Sint-Andrieskruis)
bondsleider (witte rand)
gewesthoofdman (zwarte rand)
banhoofdman (rode rand)
de drie soorten schildjes met Jeruzalemkruisen zoals op de foto (gewestleider,
gouwhoofdman en gouwleiding)
van de jaren ’70 en later:
LOURDES: Het vlaggenlint van Lourdes
1972 als er een was.
JOEPIE 11, 12, 13 en 14 als er daarvan
tenminste mouwschildjes bestaan hebben
en meerdere fietswimpels.
TROPHY: van 2001 in Marke
2007
in Sijsele
Wie kent en
deze
gouwhoofdman
?
OL Volgens
stage: van
en 2003 is dit een
het1999
mouwschildje
Varsika:
van 1998 en 2001
gouwhoofdman.
Tiptopkampen: veel lintjes

4. Mi-b-klaroen
Nog van Herman Verwaetermeulen uit Mechelen kregen
we een originele klaroen van de fanfare van KSA SintBaafs
(Sint-Andries-Brugge),
waarvan
hij
jongknapenhoofdman was van 1953 tot 1958. De bond
bestaat reeds 50 jaar niet meer. We zijn hem heel
dankbaar voor dit originele instrument met vlagje. Het
vlagje is ontworpen door Achille Mengé, een
kunstschilder die ook skiffkampioen van België geweest
is en deelnam aan de Olympische Spelen van 1928 in
Amsterdam.
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De tekening verwijst naar de
blauwvoet die over zee vliegt en mag
misschien gesitueerd worden rond het
Rodenbachjaar 1956. De rest van de
muziek-instrumenten
werd
ooit
verkocht aan de scouts van Hulst in
Nederland.

5. Filmarchief geschonken aan KADOC.
Ons archief beschikte over enkele
merkwaardige 8-mm films met activiteiten
van KSA en van de Katholieke ActieCentrale. Omdat wij niet dezelfde
bewaarkwaliteit kunnen bieden als het
KADOC in Leuven en de films daar meer
toegankelijk zijn voor een breder publiek,
hebben we die daar begin december in
bewaring gegeven met als nummer
BKDC20110534. We vroegen meteen om
die te digitaliseren zodat ook een
toegankelijk exemplaar bij ons kan liggen.
Het is de prijs dan ook waard.
1° Een 16 mm-film van 15 minuten over
de vredesgouwdag in Brugge van 15 april
1945. Onder het thema “De jeugd bouwt”
zien we de aankomst van de deelnemers te
voet, per fiets of per kar, daarna met veel
vlaggenvertoon
de
sportmanifestatie op de velodroom in SintMichiels en de massale formatie voor het
provinciaal hof (toen omgetoverd tot Town
Major) op de markt van Brugge met de
aankomst van de fanfare van Oudenaarde.
Wie zich nog geen uniform had kunnen
aanschaffen of het niet meer had van voor
de oorlog droeg gewoon een wit hemd.

Foto collectie Herman Verwaetermeulen
2° Een 8 mm-kleurenfilm van 20 minuten
over de Jubelgouwdag 25 jaar KSA, april
1953 in Roeselare. Het thema was “Christus

Trouw”. We zien toespraken, de
overhandiging van geschenken voor de
missies aan de kersverse bisschop De
Smedt en het modelkamp “met dank aan het
NDJ”. Personen als Dries Dequae (met
pijp), Berten De Clerck (jawel, vader van ),
voorzitter Gaby Vandeputte, gouwleider en
hernieuwerhoofdman Leo Vanacker , Omer
Van Besien, enz., … .
3° Twee kleurenfilmpjes van het
Zeefestival 1960 met o.a. de acteur Jef
Burm (1923 – 2011, “pastoor Munte” in de
film De Witte), de dansinitiators Paul en
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Betty Doorme, regisseur Gerard Vermeersch, bisschop Emiel Jozef De Smedt.
4° Een uur durende kleurenfilm van de
jubelgouwdag “50 jaar KSA” van 7 mei
1978 met o.a. het circus en de memorabele
stoet waarin alle bonden opstapten met een
scène uit de geschiedenis of de visie van
KSA, weliswaar zonder klank.

50 jaar KSA, 7 mei 1978, Roeselare
5° Een 8 mm-film van 35 minuten van de
laatste dagen van de KA-centrale
(Leenstraat in Roeselare) en de verhuis
naar het Centrum Licht en Ruimte in de
Oostnieuwkerkesteenweg in 1963. We zien
de blijde intrede van de zusters en de
voorzitters. Deze film wordt geschonken
aan het archief van het bisdom Brugge
omdat die eigenlijk geen KSA-film is.

6. Rariteitenkabinet
Ons archief/documentatiecentrum bevat meer dan uniformen, vlaggen en papieren
voorwerpen. Hier enkele merkwaardigheden .

Briefopener
en
vorkje
uit
Hernieuwenburg.
Van 1935 tot 1965 was het kasteel van
Wielsbeke een vormingshuis van KSA
Noordzeegouw. Het werd omgedoopt tot
Hernieuwenburg en heeft die naam tot op
vandaag behouden, ook al werd het
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ondertussen gemeentehuis. Op het kasteel
verkocht KSA naast postkaarten ook
souvenirs ten voordele van de inrichting en
het onderhoud van het kasteel, waaronder
(zilveren?) lepeltjes, vorkjes en zelfs
briefopeners,
ontworpen
door
de
sympathiserende juwelier Claerhout uit
Wielsbeke met als merkteken I.P.C. GENT
en een stempeltje “made in Holland”.
Bovenaan zie je een afbeelding van het
kasteel en de tekst “WIELSBEKE
KASTEEL HERNIEUWENBURG”. Ik
vond het terug in een van mijn oude dozen
en schonk het aan het archief. Wie bezorgt
ons een lepeltje?
Ward Poppe

Faience tegeltjes Felix Timmermans.
Van 1959 tot 1962 was Jan Cocle
gouwproost van Noordzeegouw. Toen was
hij goed bevriend met familie van Felix
Timmermans (1886-1947). De erfgenamen
hadden brood gezien in de tekeningen van
hun vader. Zoon Gunnar bracht enkele
faiencetegeltjes uit met vrome tekeningen
en nam er copyright op. Dat laatste staat
trouwens op elk tegeltje. Zijn zus Lia kende
gouwproost Jan Cocle en kon hem
overtuigen om in de verkoop van deze
tegeltjes een rendabele financiële actie t. v.
v. KSA te zien. Deze contacteerde zijn
gouwleider Lucien Vanacker (1958-1965)
en hoopvol werd een flinke bestelling
geplaatst. Een warme oproep spoorde alle
bonden aan om Timmermanssteentjes te
verkopen. Er kwam niet één reactie. …
De ontgoocheling deed de steentjes door de
Katholieke Actie-centrale tjolen van kelders
via de zolder naar de garages,

enz… Rik Depuydt (Dienstenleider DOL)
wou er komaf mee maken en kon de
fabrikant
van
uniformhemden
uit
Desselgem overhalen om de steentjes over
te nemen. De steentjes verdwenen, maar de
factuur werd niet betaald. Uiteindelijk
belandden die steentjes opnieuw aan de
poort van de KA-centrale, waar KSA van
niks wist. Er kwam een proces van en
meester Gilbert Delagrange, lid van de
Centrale, verdedigde KSA die naderhand
zijn klacht introk omdat ze moest toegeven
dat ze de steentjes plots wel had
‘gevonden’. Ze verhuisden in 1964 mee
naar het Centrum Licht en Ruimte en
verdwenen…
Waren ze ondertussen
verkocht of ingemetseld in iemands
nieuwbouw of restauratieproject? Hoe dan
ook
vond
KSA-voorzitter
Pol
Vandenbulcke nog een doos terug en plukte
er enkele uit: drie om aan te brengen in
Monsalvaet en de rest voor ons archief.
Ward Poppe
Vanacker.

met

dank

aan

Lucien

Op de foto’s van de vorige nieuwsbrief kwamen jammer genoeg geen reacties. De vorige
nieuwsbrieven zijn nog altijd te lezen op de website van KSA-Noordzeegouw:
www.ksanoordzeegouw.be. Misschien kan je helpen om te helpen identificeren.
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7. Dienstverlening en activiteiten van de
archiefwerkgroep sinds februari 2011.
Elk jaar staan we versteld van het aantal
mensen die op ons een beroep doet en die
we een stuk op weg kunnen helpen. De
vragen zijn zeer divers. Dit jaar telden we
48 dienstverleningen.
De bonden Loppem en Oostende vroegen
info in verband met hun ontstaansdatum.
Diksmuide, Frassati, Wevelgem en
KSJ Merksem
(gouw
Antwerpen)
ontleenden materiaal voor hun feest of
tentoonstelling.

De heemkundige kring van Beselare was
geïnteresseerd in de plaatsingslijst van Filip
Masschelein.
IJD Brugge (interdiocesane jeugddienst)
plant om volgend jaar met jongeren naar
Ierland te trekken en informeerde bij ons
naar de reis die NZG ondernam in 1998.
In Blankenberge waren ze geïnteresseerd
in de voorbije jaarthema’s en de bijhorende
afbeeldingen.

Tot slot konden we een Moorsledenaar
helpen aan info over de Lourdesreis uit
1964.

KSJ Knokke vroeg info over hoe je archief
bijhoudt en ordent.
Met KSJ Nationaal werken we mee aan de
festiviteiten rond Joepie 25 dat volgend jaar
doorgaat.
We konden ook foto’s bezorgen voor een
bedankingsfeest van een priester.
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Ook studenten deden een beroep op ons
archief: Annabel Dewilde uit Ieper zocht
info voor een opdracht cultuurwetenschappen.

Mathias Neirynck kreeg van KSJ
Nationaal de opdracht om groepen een
aanzet te geven om hun ontstaansdatum op
te zoeken. Hij deed een aantal keer beroep
op ons archief en raadpleegde ook
documenten in het KADOC.
Verder merken we ook dat mensen ons
beginnen te kennen en vol verwondering
zijn nadat ze het archief in volle omvang
gezien hebben. We krijgen heel wat giften,
die we met plezier verwerken. Volgend
materiaal is vorig jaar in ons archief
opgenomen:
Van Geert Delbeke ontvingen we een
verzameling nauwkeurig beschreven foto’s
van KSA Kampersploeg.
Raf Van Zeir, oud-leider van de niet meer
bestaande Bavobond uit Brugge schonk ons
diverse foto’s van kampen, de originelen
van een vervolgverhaal dat in De Knape
verscheen in 1964-‘65 en een brandglas dat
diende als kampaandenken.
Oud-gouwproost
hernieuwers
Henk
Laridon vulde onze affichecollectie aan
met een paar heel mooie en oude
exemplaren. We kregen ook een 20-tal
gezochte nummers van De Knape.

Opening Cul des Sarts, 1946, gouwleider
Dis Tanghe
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Bart Lagrange zorgde ervoor dat we onze
inventaris van de nog bestaande AKVSvlaggen konden uitbreiden met een foto van
de vlag die het college van Oostende siert.
Priester Jos Debaere (oud proost van
Wevelgem en Lauwe) schonk ons een vlag
van de ondertussen verdwenen KSA-bond
Lauwe.
Frederik Hoedt zond ons een historiek van
KSA Diksmuide op en ook van Frederik
Tack
ontvingen we affiches en
documenten.
Wilfried Goudenhooft uit Westouter
bezorgde ons het staatsblad van 1947 met de
oprichting van de vzw ‘werk der hemen,
redt de jeugd’ samen met een kasboek van
de vzw (1946-1952).
Martine Desodt vond op zolder bij haar
ouders oude Hernieuwens (1953-59) en
schonk ze aan het archief.
Tot
slot
bezorgde
Herman
Verwatermeulen uit Mechelen ons heel
wat, waarover reeds in dit nummer uitvoerig
werd beschreven.

We zaten zelf ook niet stil en naar goede
gewoonte schreven we voor het

leiderstijdschrift Golfslag drie artikels. Op
onze vraag naar foto’s en informatie over de
sterrenstoeten
reageerden
volgende
bonden: Sijsele, Marke, Oostende, Kuurne,
Ichtegem en Veurne. Ook jaarlijks
terugkomend is de beurt rond historiek en
archief die bij de hoofdanimatoren op het
programma van de Paascursus staat.
Verder ordenden we archief uit het
Centrum Licht en Ruimte en de

KA-centrale en we verwerkten het recente
archief (tot 2010) van Fréderique Loones.
Tenslotte werden de notariële acte en enkele
foto’s van het voormalige KSA- heem te
Cul-des-Sarts
door
een
notaris
opgevraagd.

Wil je behoren tot de Vrienden van het archief en deze Nieuwsbrief voortaan blijven
ontvangen? Contacteer ons. Je kunt bij ons ook terecht voor archiefschenkingen, vragen
of raadpleging… of zelfs financiële steun: 467-5007351-07 of BE74 4675 0073 5107
werkgroep Altijd Jarig, Herman Leber (050/39 29 18)
of KSA Noordzeegouw (056/40 48 12)
of altijdjarig@ksanoordzeegouw.be

De trotse leden van de werkgroep ‘altijd jarig’. Van links naar rechts zijn te herkennen:
Thomas Verniest, Astrid Hooijberg, Dieter Durnez, Herman Leber, Pascal Gryson, Bart
Dewitte en Eric Colenbier.
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