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1. De ontstaansgeschiedenis van KSA Noordzeegouw.
In de geschiedenis van KSA heeft Noordzeegouw
altijd
- vanaf de ontstaansgeschiedenis tot
vandaag - een eigen plaats ingenomen. Dat heeft
alles te maken met de context van het bisdom
Brugge. Die werd vooral bepaald door de figuren
van bisschoppen Lamiroy en De Smedt en
gouwproosten Dubois en Laridon, maar ook door
de specifiek diocesane infrastructuur van de
katholieke colleges en middelbare scholen.
Natuurlijk speelde ook de West-Vlaamse
historische jeugdtraditie mee die teruggaat tot de
Katholieke Vlaamse Studentenbeweging van
Albrecht Rodenbach die opgenomen bleef in een
levende traditie in de beweging. In deze bijdrage
staan we stil bij de eigenheid van de vooroorlogse
KSA in West-Vlaanderen en de belangrijke rol van
Karel Dubois. We hopen het verhaal later verder te
kunnen zetten voor de volgende perioden.

Al in de ontstaansgeschiedenis van KSA volgde
West-Vlaanderen een eigen weg. De plaatselijke
studentenbonden van AKVS (Algemeen Katholiek
Vlaams Studentenverbond) waren er in het interbellum stevig ingeplant. In 1923-‘24 telde ze 73
bonden (8 in de colleges en 65 in gemeenten die
uitsluitend in de vakantie werkten) en groepeerde
zeker de helft van alle middelbare scholieren. Enkel
in Limburg was het AKVS steviger ingeplant met
een bereik van ¾ van de collegeleerlingen, maar
daar steunde de Luikse bisschop de beweging
volop, terwijl de Brugse bisschop Waffelaert er
afwijzend tegenover stond. Toen vanaf 1925 het
AKVS onder stuwing van de Leuvense
studentenleiding openlijk koos voor het Vlaamsnationalisme, werden plaatselijke bonden en
individuele leden onder kerkelijke druk gezet om
zich los te scheuren van de Leuvense leiding.

AKVS-tijdschriten

Los van deze ontwikkeling was intussen op
initiatief van paus Pius XI de Katholieke Actie (KA)
gelanceerd, een kerkelijke organisatie die zich niet
richtte op de individuele heiliging, maar wel op
“verovering” van de wereld door een gerichte
massa-organisatie die uiteindelijk een katholieke
samenleving moet realiseren waar Christus koning
zou zijn. In het sinds 1922 fascistische Italië was de
enige mogelijkheid om katholieken te organiseren
de belofte dat die KA strikt apolitiek zou zijn en
onder leiding van de bisschoppen ”zuiver kerkelijk”
strijdend. In Franstalig België werden langs die lijn
nieuwe katholieke jeugdgroepen opgericht die een
verlengstuk vormden van het pastorale werk van
de Kerk. De enkel op de arbeidersjeugd gerichte
Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) van Jozef
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Cardijn werd door Mgr. Louis Picard en zijn
medewerkers, die de Franstalige Action Catholique
organiseerden, eigenlijk beschouwd als een
‘verkeerde’ beweging. Door zich naar één sociale
groep te richten bevorderde ze volgens hem de
klassenstrijd en ondermijnde zo de katholieke eenheid en zelfs het ‘mystieke lichaam van Christus’
dat de Kerk was. Ook de Vlaamse KAJ, die net als
de JOC aanleunde bij de Christelijke arbeidersbeweging, de Boerenjeugdbonden voor jongens en
meisjes die aansloten bij de Boerenbond en a
fortiori het AKVS, dat de studerende jeugd
groepeerde maar eigenlijk een deel was van de
Vlaamse beweging, werden scheef bekeken.
Het gevolg was dat tot de tweede helft van de
jaren twintig de bisschoppen geen initiatief namen
om ook in Vlaanderen een kerkelijke jeugdorganisatie op te zetten, vergelijkbaar met de
Franstalige ACJB (Association Catholique de la
Jeunesse Belge). Dat groeide intussen uit tot een
massaorganisatie met schitterende massale
landdagen waar de Franstalige katholieke jeugd als
“milites Christi’” voor hun bisschoppen defileerde.
Aan Vlaamse kant wilden de grote maatschappelijke organisaties – ACW en Boerenbond - hun
eigen jeugdorganisaties handhaven. Die waren
behalve katholiek ook maatschappelijk georiënteerd en dus geen louter kerkelijke organisaties.
De discussie over het uitzicht van een Katholieke
Actie voor de jeugd in Vlaanderen draaide daarom
rond twee punten: ten eerste moest de KA niet
‘gespecialiseerd zijn’ en zich richten op een
bepaald sociaal milieu, of moest ze zoals de ACJB
een parochiale eenheidsorganisatie zijn, met het
gevaar dat de jongeren van de lagere sociale
klassen van arbeiders en boeren dan niet zouden
worden bereikt, terwijl daarvoor al goed draaiende
verenigingen (KAJ en BJB) bestonden. Was het ten
tweede wel wenselijk – of zelfs maar mogelijk - een
‘zuiver kerkelijk strijdende’ werking op te zetten als
men de maatschappij wilde veranderen? Zou die
KA niet beter meteen ook een maatschappelijke
(syndicale of politieke) uitloper moeten hebben?
En wat de Vlaamse studerende jeugd betrof: zou ze
niet meteen ook de Vlaamsgezindheid in haar
werking moeten opnemen? De discussie werd
vooral gevoerd tussen Cardijn en Picard omdat de
JOC in Brussel en Wallonië zijn arbeiderskarakter
niet wilde opgeven en niet zonder meer wilde
opgaan in het unitaire ACJB-model. Ook in
Vlaanderen waren er priesters die – anders dan de
proosten van sociale organisaties - gewonnen
waren voor een katholieke jeugdactie zonder
specifiëring naar sociale geleding, die bv. zou
kunnen vertrekken van de nog bestaande
katholieke patronaatswerking voor de volksjeugd.
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Het succes van de JOC zorgde er wel voor dat vanaf
1925 de ACJB de facto de ‘KA naar stand’ begon te
erkennen, maar de knoop werd pas doorgehakt op
de bisschoppenconferentie in maart 1927. Dat was
de eerste onder leiding van de nieuwe
aartsbisschop kardinaal Van Roey. In België zou de
KA voor de jeugd weliswaar naar stand worden
ingericht – dus als ‘gespecialiseerde KA’ – maar zou
ze zich absoluut buiten alle politieke of sociaalrevendicatieve actie moeten houden. Als gevolg
van dit besluit werd de ACJB omgevormd tot een
koepel van naar sociaal milieu gedifferentieerde
KA-verenigingen en werd in Vlaanderen in de
paasvakantie van 1928 het Jeugdverbond voor
Katholieke Actie” (JVKA) gelanceerd op een grote
‘schouwdag’ in Antwerpen, waarop alle bestaande
katholieke jeugdformaties waren uitgenodigd.

Vlag van de Oostendse AKVS-bond

Waarom werd die formule gekozen? Ongetwijfeld
in navolging van de richtlijnen die Pius XI voor de
Italiaanse KA had uitgevaardigd, maar zeker ook
om de syndicalistische en revendicatieve
tendensen bij KAJ/JOC in te dammen en mogelijk
ook om de invloed van de Vlaams-nationalistische
Leuvense AKVS-leiding op de scholieren te
neutraliseren. Al sinds de studentenrevolte van
1924-‘25 in Leuven waren de Vlaamse studenten
immers openlijk in aanvaring gekomen met de
bisschoppen toen ze besloten de kerkomhalingen
voor de katholieke universiteit te boycotten.
Onmiddellijk daarna had bisschop Rutten van Luik
trouwens alle Limburgse studentenbonden aangespoord zich los te maken van het Leuvense AKVS
en zijn seminaristen opgedragen de leiding van de
gouwbond, die de studentengilden overkoepelde,
over te nemen. Rutten vond dat er een
‘bisschoppelijk goedgekeurde‘ Vlaamse studentenbeweging moest bestaan. Ze kreeg de naam LKVS
(Limburgs Katholiek Vlaams Studentenverbond) en
zette eigenlijk de werking van het Limburgse
gouwbestuur in Leuven voort, dat geleidelijk aan
steeds minder Limburgse bonden groepeerde. Die
liepen een na een naar het LKVS over.

De ruggengraat van het JVKA werd gevormd door
de standjeugdverenigingen KAJ, BJB en de nieuw
op te richten Burgers- en Middenstandsjeugd. Er
kwam maar weinig consolidering van het JVKA na
de lancering. KAJ en BJB bleven zelfstandig
functioneren maar gingen hun werking meer
oriënteren naar kerkelijke thema’s, waarin ze de
sociale aandachtspunten een plaats gaven. De rol
van de proosten werd er belangrijker zodat men
kan spreken van een toenemend klerikalisme. Dat
werd versterkt door een besluit van kardinaal Van
Roey in 1931 toen hij uitdrukkelijk stipuleerde dat
de KAJ en alle katholieke jeugdorganisaties
ondergeschikt waren aan het gezag van de
bisschop. Het effect was toch dat de KAJ losser
kwam te staan van het ACW en meer een vooral
kerkelijke formatie werd. Ook het maatschappijbeeld van Cardijn evolueerde in die zin.
Van Roey probeerde toen ook om alle politiek uit
het ACW te bannen, maar hij slaagde daar niet in.
Hoe men de studerende collegejeugd, die ook een
aan het schoolmilieu aangepaste ‘gespecialiseerde’
KA zou krijgen, zou inschakelen, bleef aanvankelijk
onduidelijk. In Franstalig België was een nieuwe
JEC (Jeunesse Etudiante Catholique) opgericht,
maar in Vlaanderen waren de Katholieke Vlaamse
Studentenbonden nog bloeiend. Een aantal ervan
was ook op de JVKA-schouwdag aanwezig geweest.
Het AKVS als zodanig was er niet want dat stond bij
de kerkelijke overheid in een slecht daglicht, al was
het wel vanzelfsprekend dat het LKVS in Limburg
als een deel van het JVKA zou worden aanvaard.

Karel Dubois, KA en AKVS
Dat alles was de achtergrond waartegen in WestVlaanderen de toen 33-jarige priester Karel Dubois
bij bisschop Waffelaert werd geroepen op
Sacramentsdag 1928 (7 mei) en er de opdracht
kreeg “de studenten te leren vechten voor het
geloof”, zoals Dubois het later neerschreef. Zo
werd het ook bewaard in het collectieve geheugen
als het stichtingsmoment van KSA. Dubois was
oud-frontsoldaat en voordien al Vlaamsgezind
geworden in de Oostendse Studentenbond “SintPietersgilde” (vulgo ‘de Spugge’). Hij was in het
AKVS-gouwbestuur voor West-Vlaanderen geweest
en was in 1928 ‘professor’ filosofie in het
Kleinseminarie van Roeselare. Hij wist dat het
radicale Vlaams-nationalisme bij de West-Vlaamse
collegejeugd veel aanhang had en dat de
bisschoppelijke veroordelingen van 1925 en 1927
en de verbodsmaatregelen tegen de verspreiding
van het tijdschrift De Vlaamsche Vlagge, dat het
Vlaams-nationalisme propageerde en dat tot het
laatste nummer in 1933 door priesters werd
opgesteld, niet veel uithaalden. Hij wist ook dat
weliswaar een groot deel van de clerus met de
oude studentenbeweging sympathiseerde, maar
dat er daarnaast Belgischgezinde en franskiljonse
priesters waren. Het bisdom Brugge omvatte toen
namelijk ook nog het Franstalige Moeskroen waar
zelfs een college was. Hij wist tenslotte dat de
bisschop in elk geval het anti-Belgische Vlaamsnationalisme verwierp en van het ‘opstandige’
AKVS niet wilde weten. Hij zocht daarom naar een
uitweg om zijn opdracht uit te voeren zonder in
rechtstreeks conflict te komen met het AKVS en
zonder de anti-Vlaams-nationalistische priesters en
gelovige goegemeente in stad en bisdom Brugge
tegen de haren in te strijken.
Die oplossing lag volgens hem in het terzijde laten
van de Vlaamse Beweging binnen zijn KA. De KA
voor de studenten in West-Vlaanderen zou “zuiver
kerkelijk strijdend” moeten zijn, enkel gericht
tegen de secularisering van de samenleving.
Hoewel ‘door-Vlaams van geest’ zou ze zich niet
inlaten met de eisen van de Vlaamse Beweging of
het Vlaams-nationalisme. De KA-beweging voor
studenten (de naam KSA zou pas later komen) zou
gedragen worden door een nieuw op te richten
organisatie, met bonden in de colleges naast de
Katholieke Vlaamse Studentenbeweging. Dit was
het ‘West-Vlaamse standpunt’ van Dubois,
waarmee hij in Vlaanderen alleen kwam te staan,
maar wel de steun kreeg van zijn bisschop en zelfs
instemming oogstte bij de AKVS-leiding.

Karel Dubois (tweede van links) als bestuurslid van de
Oostendse Sint-Pietersgilde, aangesloten bij het AKVS
(1913-1914).
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Dubois in Lourdes, 1932 (F0261)

Terwijl de andere gouwen (Limburg en OostVlaanderen op de eerste plaats, het aartsbisdom
wat later) de erfenis van de Katholieke Vlaamse
studentenbeweging mee wilden opnemen in de
nieuwe werking en dus ook – zoals het LKVS had
gedaan – plaatselijke studentenbonden wilden
losweken van de Leuvense AKVS-leiding om ze in
de nieuwe KSA onder te brengen, wilde Dubois
daar niet van weten. De praktische consequentie
was dat hij met de andere diocesen geen akkoord
bereikte over een gezamenlijk Vlaams KSAtijdschrift, maar vanaf 1928 met zijn eigen
Hernieuwen begon en daarna ook met Richten, als
leidersblad enkel voor het bisdom Brugge. Pas na
een paar jaar en in het bijzonder na de ‘mislukte’
Romebedevaart van 1931 met de pauselijke
reprimande, brak zijn beweging door, waarbij een
eigen KSA-uniform naar de geest van de tijd mee
voor een groeiende aanhang zorgde. In principe
was de nieuwe KSA geen concurrentie voor de
studentenbonden, maar intussen werd vanaf het
einde van de jaren twintig de vervolging van het
Vlaams-nationalisme – niet enkel bij de scholieren
trouwens – nergens sterker dan in het bisdom
Brugge doorgezet. Daar werd het lezen van
Vlaams-nationalistische publicaties als doodzonde
beschouwd.
Die vervolging werd sterker vanaf het aantreden in
1929 van de Franstalige hulpbisschop-coadjutor
Henri Lamiroy, die in 1931 Waffelaert opvolgde als
bisschop van Brugge. Hij benoemde Dubois ook tot
diocesane proost van de hele KA en drong er bij
hem op aan het aanvankelijk West-Vlaamse
standpunt van een “zuiver kerkelijk strijdende” KA
in totalitaire zin te verruimen. Op de KSAstudiedag van 1932 in Tiegem onderstreepte
Dubois dat de godsdienst boven alles ging en
opende de aanval op het AKVS dat hij wegens zijn
opstandigheid tegenover het kerkelijk gezag
veroordeelde. De bisschoppen hadden het
alleenrecht te bepalen tot waar hun bevoegdheid
ging. Wie bisschoppen beknibbelde was door het
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liberalisme aangetast. Vanaf toen werd de inhoud
van Hernieuwen verruimd, al bleef het theoretisch
een “zuiver kerkelijk karakter” bewaren en bleef
Vlaamse actie buiten beeld. Het blad werd vanaf
toen ook door andere KSA-gouwen overgenomen,
zij het in Oost-Vlaanderen met een ‘bijblad’ voor
Vlaamse actie en in Limburg met een apart
Vlaamsgezind tijdschrift. Tegelijk werd het beginsel
van hiërarchische leiding sterker beklemtoond.
Dubois had het mandaat gekregen om de KSA te
leiden en kon dat uitvoeren door proosten,
hulpproosten en lekenleiders aan te stellen. Het
gezag van de bisschop – en dus van Dubois – kon
niet in vraag worden gesteld. Hij bleef in de lijn van
zijn bisschop ook steeds vooral diocesaan gericht
en stond wantrouwig tegenover het mogelijk
beknotten van de diocesane autonomie door
overkoepelende organen zoals het JVKA.

Gouwdag in Oostende, 5 jaar KSA, 1933 (F0071)

Met het verglijden der jaren zorgde KSA er wel
voor dat stilaan een nieuwe generatie werd
gevormd waarin de positief-kerkelijke geest de
overhand kreeg. In het Kleinseminarie van
Roeselare was dat duidelijk vanaf de retorica 1933,
het jaar van Berten De Clerck. Die had een goede
verstandhouding met Dubois. Die generatie wilde
de 65 nog bestaande maar van het AKVS
afgesneden plaatselijke studentenbonden opnieuw
een koepel geven. Vanuit Leuven, waar ze
meewerkte aan de daar pas tot stand gekomen
Universitasbeweging, kon zij inderdaad een nieuwe
bisschoppelijk goedgekeurde Vlaamse studentenbeweging voor West-Vlaanderen lanceren. Het
werd het Jong Volksche Front (JVF) onder leiding
van Berten De Clerck. Het mocht gouwdagen
organiseren en een tijdschrift uitgeven maar onder
voorwaarden: het JVF moest de via proost Dubois
doorgegeven bisschoppelijke richtlijnen aanvaarden, ondergeschikt blijven aan KSA (alle JVFleden moesten ook lid zijn van KSA) en ondanks
herhaaldelijk aandringen afzien van een eigen
uniform. Uniformen oefenden eind jaren dertig
een grote aantrekkingskracht uit en Dubois was
bang dat het JVF dan een concurrent zou worden

voor KSA. Het JVF zou stilvallen tijdens de Tweede
Wereldoorlog toen er ook meer samenwerking
kwam tussen de verschillende KSA-gouwen, zij het
met vooral Oost-Vlaanderen. Die laatste was
intussen als gangmaker de jeugdbeweging JongVlaanderen geworden. Het betekende het einde
van het “West-Vlaamse standpunt” van Dubois, zij
het niet het einde van het idee van KA.
Wordt vervolgd…
Louis Vos, Leuven

JVF-vlag (archief KSA-Blankerberge)

2. Aan tafel, proostenavond van 17 juni 2013.

WIE HET VERLEDEN NIET KENT, HEEFT OOK GEEN
TOEKOMST.
Op Sacramentsdag 7 juni 1928 ontving priester
Karel Dubois de opdracht van Mgr. Waffelaert om
in West-Vlaanderen een katholieke actie voor
studenten op te richten. 85 jaar later, dag op dag,
kwamen we in het gouwsecretariaat samen met
een twintigtal proosten van vroeger en nu, de
werkgemeenschap Altijd Jarig, enkele leden van de

Algemene Vergadering en de Gouwleiding om dit
jubileum te vieren. Voor veel proosten was de
proostenavond een ideale avond om elkaar eens
terug te zien en bij elkaar op verhaal te komen.
Aan de hand van heel wat anekdotes keerde men
terug in de tijd en beleefde men op een hartelijke
en bijna jeugdige manier de KSA-tijd van toen.
Na de feestelijke kaas- en wijntafel werd het
referaat van professor emeritus Louis Vos enorm
gesmaakt. Samen met hem doken we de
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geschiedenis in. Er werden ons inzichten en
verbanden aangereikt die uitvoerig zijn toegelicht
in zijn jongste boek ‘Idealisme en engagement. De
roeping van katholieke studerende jeugd in
Vlaanderen (1920-1990)’. Met een enorm grote
begeestering wist hij alle aanwezigen te boeien en
mee op sleeptouw te nemen. Tijdens het referaat
werd vooral duidelijk dat de KSA in WestVlaanderen altijd heel sterk op haar autonomie
heeft gestaan, maar anderzijds ook de bereidheid
heeft getoond om mee te bouwen aan een
nationale beweging. Zolang dit natuurlijk niet ten
koste ging van haar eigenheid …
In de afgelopen 85 jaar is er ontzettend veel
gebeurd en veranderd. En dat is nodig! Net zoals
de samenleving is ook de KSA in evolutie. Steeds
opnieuw wordt gezocht om aansluiting te vinden
bij de tijd waarin kinderen en jongeren vandaag
leven. Wie aan de toekomst wil bouwen van KSA
heeft er alle belang bij om het verleden te kennen.
Al was het maar om een aantal zaken te kunnen
relativeren of om te verhinderen dat steeds
dezelfde fouten worden gemaakt. Het is vooral
belangrijk om te weten wie je bent en waar je
vandaan komt. De historiek is zonder enige twijfel
een belangrijk onderdeel van de identiteit.
In KSA Noordzeegouw willen we deze geschiedenis
zoveel als mogelijk onder de belangstelling
brengen. Tijdens de Paascursus (de animator- en
hoofdanimatorcursus) wordt nog steeds in een

sessie gewerkt rond de geschiedenis van onze
beweging. Het is alvast mijn wens dat er in de
toekomst blijvend inspanningen worden geleverd
opdat heel wat jonge mensen er mee vertrouwd
mogen worden. In de geschiedenis liggen de
bouwstenen om verder te bouwen aan een goede
jeugdbeweging.

Uit de geschiedenis blijkt bovenal dat KSA steeds
heel veel mensen gelukkig heeft gemaakt. Veel
KSA’ers beleefden er de beste tijd van hun leven.
Alleen al daarvan getuigen moedigt jonge mensen
aan om samen te spelen en te ravotten of om aan
anderen leiding te geven. Het is een stimulans om
samen te werken aan een KSA-bond waarin je thuis
kan komen en vrienden rond de tafel vindt.

Gouwproost Bart

3. Joepie 25, een terugblik.
Op onze vragen over Joepie in de vorige
Nieuwsbrief (2013) kwam niet veel reactie, maar
op de tentoonstelling ‘25 jaar Joepie’ in Oostende
(stad X) zelf gaf Annelies Faket haar T-shirt van
Joepie 16 en haar sweater van Joepie 15 in
bewaring. Van die laatste wisten we zelfs van het
bestaan niet af. Pol Deblieck had foto’s mee van de
tweede Joepietocht om in te scannen. De
Joepiebadge van Joepie 12 kregen we van Peter
Cools. Rikke Van Reeth had de Antwerpse

Joepietochten van Joepie 11 en 12 mee en van Dirk
Verhelst kregen we een kopie van de video van
Joepie 17. KSA Oost-Vlaanderen hielp ons aan de
recente affiches voor de tentoonstelling. Zowel
oud-leden als vermoeide stappers kwamen de
tentoonstelling met veel aandacht bezoeken.
Herman Leber, werkgroep archief
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Joepie 25
doodgewoon speciaal
Wie kent Joepie niet? We kunnen zeggen dat bijna
iedereen die lid was of is van onze jeugdbeweging
‘Joepie’ heeft meegemaakt.
De 25ste editie van Joepie bewijst dat Joepie een
ijzersterk initiatief is. Elke keer zijn er de klassieke
ingrediënten die de tijd overleven: 100 km
stappen, zelf je bagage dragen, zelf je slaapplaats
zoeken, je potje koken en natuurlijk ook de nodige
spierpijn en blaren op de voeten.
Joepie 25 was een doodgewone Joepie, want de
klassieke ingrediënten waren allemaal weer van de
partij. En toch werd deze feesteditie ook iets
speciaal. Het werd er eentje om niet snel te
vergeten.

T-shirt Joepie 16 naar Londerzeel

De deelnemers mochten bij de start genieten van
een heerlijk ontbijtbuffet op elke vertrekplaats. Er
waren tijdens de Joepie enkele kampementen te
winnen. In samenwerking met defensie werden
voor de winnaars enkele tentenkampen opgezet
met alles erop en eraan! Er was zelfs verwarming
in de tenten. De deelnemers werden er
getrakteerd op een barbecue. Voor één keer
moesten ze geen slaapplaats zoeken en niet
nadenken over wat ze nu zouden eten. Tijdens de
slotdag kon men in X gratis in het zwembad duiken.
De zee was nog net iets te koud.

De slotdag was voor
deze 25ste Joepie niet
op vrijdag, maar wel op
zaterdag.
Waarom?
Wel,
alle
oudmedewerkers
van
Joepie waren in X
uitgenodigd voor een
feestprogramma. Eerst
een stukje stappen om de Joepie-stappers te zien
aankomen. Men kon meegenieten op het
slotterrein. De werkgroep ‘Altijd Jarig’ had een
bijzonder mooie Joepie-tentoonstelling opgezet.
‘s Middags konden de oud-medewerkers aanschuiven voor een heerlijke feestmaaltijd.
Niettegenstaande het niet zo eenvoudig was om
iedereen terug op te sporen, waren toch heel wat
oud-medewerkers van de partij in Oostende.
Vanzelfsprekend was het slotmoment ook zeer
feestelijk. Een helikopter van defensie dropte de
presentator van de slotshow, Lieven Scheire,
lijkbleek op het strand. De stichter van Joepie,
priester Bert Taeymans, werd er terecht in de
bloemen gezet, minister Pascal Smet was laaiend
enthousiast over Joepie.
Joepie is ook doodgewoon speciaal voor KSJ-KSAVKSJ. Om de twee jaar is het doodgewoon
vanzelfsprekend
dat
dit initiatief wordt
georganiseerd. Toch is dat niet evident. Het
speciale is dat dit initiatief sinds jaar en dag
mensen samenbrengt uit de hele beweging en
banden smeedt tussen alle werkkringen. Tijdens
Joepie voel je de hartenklop van KSJ-KSA-VKSJ.
Wat ooit heel eenvoudig begon, is uitgegroeid tot
het paradepaardje van KSJ-KSA-VKSJ en dat
hebben de media intussen ook ontdekt.
Joepie is doodgewoon speciaal! Hopelijk mag dit
nog héél lang zo zijn.

proost Dirk Decuypere, nationaal proost van KSJ,
KSA en VKSJ

4. Vzw Monsalvaet
Ward Poppe stopt als voorzitter van de vzw
Monsalvaet. Bert Gilté neemt de fakkel van hem
over. Ward blijft wel als lid van de vzw een even
warm hart toedragen aan de KSA-hemen.
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5. Laridon vs. Loridon.
Oostnieuwkerkesteenweg 51, 8800 Roeselare. Wie
tussen 1964 en 2009 in leiding stond in KSA
Noordzeegouw kent dit adres ongetwijfeld. 45 jaar
lang was daar het gouwsecretariaat gevestigd. In
de gebouwen van Licht en Ruimte gingen menig
leidersdagen, kampstaven, gouwraden en andere
door. In 2008 werd beslist het gebouw te
verkopen. Na de sloop werden de terreinen
verkaveld. Elke verkaveling brengt nieuwe straten
met zich mee en waar vroeger de parking was,…
tref je sinds kort de splinternieuwe bordjes ‘ Mgr.
Eugeen Loridonstraat’ aan!

De burgemeester is ondertussen op de hoogte van
de fout …

6. De poort van Monsalvaet.
Monsalvaet…
…al meer dan 65 jaar een begrip bij elke KSA’er.
Denk maar aan de ontelbare leiders en leidsters in
spe die onder de poort door hun Paascursus
tegemoet stapten.
Net die poort, gebouwd in 1947, heeft onlangs een
facelift gekregen en schittert als weleer. De
leeuwtjes op de voorkant klauwen er weer op los.

In 1947 begonnen de werken aan het torengebouw
of poortgebouw. Op blz. 9 zien we een oude foto
met o.a. de pastoor van Westouter en de
bouwvakkers. Mocht iemand nog meer personen
herkennen zou het leuk zijn dit ons te laten weten.
Eens de bouwwerken voorbij zien we het
poortgebouw anno begin jaren ’50. Begroeiing
was bijna nog niet te bespeuren, waardoor een
inkijk vanop de straat heel duidelijk was.

Monsalvaet zonder poortgebouw of toren

Op de eerste afbeelding zie je nog Monsalvaet in
z’n beginjaren zonder poortgebouw of toren. We
spreken eind jaren ’40. De heemzaal, die toen nog
bij Monsalvaet hoorde i.p.v. het latere Parsifal,
herken je meteen.
Monsalvaet met poortgebouw

Monsalvaet anno 2014, na de schilderwerken.

Zo straalt het poortgebouw tegenwoordig. Met
een vernieuwde poort en nieuwe ramen.
Pascal Gryson, werkgroep archief
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De bouwvakkers tijdens de bouw van het poortgebouw in 1947. Namen die al gekend zijn: (1) Paul Ollevier, (2) Julien Logre, (3)
moeder Heyman, (4) E.H. Heyman, (5) E.H. Verstraete Jozef, (6) pastoor van Westouter. Als je nog iemand herkent, laat ons dit gerust
weten…

7. KSA Noordzeegouw vandaag!
KSA Noordzeegouw voelt zich nog steeds als een
visje in het water in jeugdbewegingsland! Vorig
werkjaar sloten we af met precies 9000 leden, een
prachtig getal dat de stijgende lijn van het jaar
daarvoor bevestigde.
Uiteraard is niet enkel de kwantiteit van belang.
Streven naar kwaliteit is en blijft voor KSA
Noordzeegouw een van de belangrijkste doelen. Zo
proberen we ook vandaag nog steeds onze
initiatieven te verbeteren en ons aanbod aan
informatie uit te breiden om zo onze bonden nog
beter van dienst te zijn. Paascursus en de
jubileumeditie van Joepie waren stuk voor stuk ook
dit jaar toppers!
Er is nog blij nieuws uit de Noordzeegouwstal want
dit jaar werd KSA Gewesthoek, een nieuw Gewest
in – u kan het vast al raden – de Westhoek,
geboren. Onder andere KSA Diksmuide, KSA
Veurne, KSA Lo, KSA Merkem en KSA Bikschote
sloegen de handen in elkaar om jaarlijks een aantal
groepsoverschrijdende initiatieven te organiseren.
Een echte opsteker voor onze werking!

Met Paascursus 2014 en de tweejaarlijkse
Gouwdag (een grote speldag voor alle Kabouters
en Pagadders) in het vooruitzicht ( breken er nu
weer drukke, maar heerlijke tijden aan. Uiteindelijk
zijn het de vriendschap, het samenzijn en de vele
KSA-liefde waar we het allemaal voor doen, ook in
KSA Noordzeegouw!
Hannelore, vrijgestelde NZG
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8. Het verhaal van de vier ‘rare’ stoven.
Wie kan ons vertellen over de functie en/of
werkwijze van deze kookpotten met kachelbuis:
bain marie of kookpot? Foto’s uit de jaren ’50,
gescand uit een album "(Jong)knapenleven KSA
Meeuwennest” van proost Daniel Van Parijs.

9. Onze activiteiten.
Het voorbije jubileumjaar – 85 jaar KSA - was voor
de werkgroep een bijzonder druk jaar. Onze
aanwezigheid op de topconferentie en op de
paascursus van de hoofdanimatoren is een jaarlijks
vast engagement. Die geeft ons de kans om de
werking kenbaar te maken aan de leiding van de
KSA-groepen uit West-Vlaanderen. Daarnaast
kregen we ook de kans om in Oost-Vlaanderen op
de leidersvormingsdag ‘Infogate’ een beurt rond
archiefwerking te geven.
Verder hadden we ook twee grote activiteiten in
het voorjaar van 2013: naar aanleiding van
Joepie 25
mochten
we
een
historische
tentoonstelling opzetten in Oostende. Stad X lag na
Ieper 2005 dus opnieuw in onze provincie. De oudmedewerkers hadden een apart programma. Je
leest er op p. 6 en 7 nog over.
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In juni nodigden we de (oud-)proosten uit voor een
reünie n.a.v. het 85-jarig bestaan van de KSA in
West-Vlaanderen. Louis Vos gaf een overzicht van
hoe de K evolueerde in de beweging. (zie p. 1 tot 6)
Elk jaar kan KSA Noordzeegouw ook op ons
rekenen om drie artikels te schrijven voor het
leiderstijdschrift Golfslag. Je kon iets lezen rond de
‘K’ in de KSA-geschiedenis en over de verschillende
manieren waarop KSA haar jubilea vierde en er was
een tijdslijn met historische kapstokken.
Tot slot hielden we ook nog twee minitentoonstellingen in de foyer van ons secretariaat:
eentje over de leidersvorming in de beweging en
eentje rond kamperen.

Heeft al ons verzamelen, ordenen en inventariseren wel zin? De jaarlijkse overzichtslijst met
dienstverleningen overtuigt ons steeds van het nut
van ons werk voor archief en kennis van de
historiek van de beweging.
KSA Sijsele (85 jaar), KSA Frassati (85 jaar) en KSA
Koolkerke (15 jaar) deden dit jaar op ons archief
beroep voor hun jubileum. KSA Wevelgem
ontleende vlaggen voor hun ouderfeest. We
mochten foto’s aanleveren van de bouw van een
boot, van de opening van het jubileumjaar 1978
voor een artikel in de weekbode en van Toon
Fonteyne voor het feest n.a.v. zijn afscheid als
nationaal voorzitter. Jonas Desanghere vroeg
digitale beelden van de mouwschildjes. KSA
Oostende konden we helpen aan vier fotoalbums
uit de jaren ’50 die ons geschonken werden. Roger
Decadt uit Brugge verzamelt strips die in

tijdschriften verschenen. We houden voor hem
onze dubbels bij. KSA Ieper, KSA Kriko (Brugge),
KSA Roeselare en KSA Vichte vroegen de
leiderslijsten op vanaf de jaren ‘60. Vroegere jaren
hebben we amper in bezit, dus als je nog weet
hebt van oudere lijsten, dan ontvangen we graag
een exemplaar! Het stadsarchief van Brugge vroeg
en kreeg de vorige Nieuwsbrieven, VKSJ-OostVlaanderen zocht de tekst en melodie van een lied
n.a.v. een brochure rond “De tocht van de Hoge
Vrouwe” (1954) en in Bissegem verraste Evelien
haar vader met het bewijs van zijn leider zijn in de
beginjaren 80. In Deerlijk is Jorn Verschuere
gestart met een archief van zijn bond. Hij vraagt
zich af in welke mate hij de documenten in bezit al
dan niet mag en kan (her)ordenen. KSJ
Antwerpen-Brabant tenslotte meldt dat ze een
doos met oude vlaggen vond en niet weet hoe ze
die moeten en kunnen bewaren.

10.Met dank aan.
Heel veel mensen zijn de werkgroep genegen en
vertrouwen ons oude documenten en foto’s toe.
Van Dirk Joye kregen we het boekje ‘Mijn Arendsjongskens’ van Istvan Regöczy, Paul Bekaert uit
Tielt zond ons zijn artikel over de geschiedenis van
de KSA in Tielt tot 1967 en Freddy Anckaert
maakte een powerpoint met de geschiedenis van
de nu niet meer bestaande KSA in Hooglede.
Als reactie op de uitnodiging om alle vroegere
proosten van de KSA bijeen te brengen kregen we
een fotoboek van EH Bert Van Brabant, oud
knapengouwproost. We mochten archief ophalen
van KSA Wevelgem bij EH Jos Debaere, konden we
via EH Depondt documenten van het gewest
Torhout inventariseren en de erfgenamen van EH
Marcel Teerlynck bezorgden ons boekjes en
uitnodigingen van de Romebedevaart van 1931.
Ook van EH Paul Ollevier kregen we een paar
foto’s en uitnodigingen van de jaren eind 1940,
begin 1950. Tom Hoorens, oud gouwleider, schonk
ons zijn verzameling mouwschildjes, waaronder
enkele die we nog niet in onze collectie hadden.
Tot slot kregen we via Johan Verstreken vier
fotoboeken uit de jaren 50 van EH Daniel Van Parijs
van KSA Oostende.

Heel bijzondere dank gaat uit naar Karel
Vandeputte, zoon van Gaby Vandeputte, de
gewezen voorzitter van KSA Jong-Vlaanderen. Karel
is zo bereidwillig om onze diacollectie te
digitaliseren. Daar kruipt ongelooflijk veel tijd in en
die hebben wij niet direct. Karel heeft dit jaar al
meer dan 500 beelden gescand. Aan ons om die nu
te beschrijven, maar het grootste, meest
tijdrovende werk wordt op die manier al gedaan.
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11.Hoe doe je dit alweer?
Deze vraag stelden we onszelf dikwijls dit jaar want
we zijn echt van start gegaan om ons archief
toegankelijker te maken en stortten ons op het
beschrijven en het maken van de plaatsingslijst van
ons archief. Dit jaar namen we verschillende
persoonsarchieven en geledingsarchieven onder de
loep. Dat van de kabouters, jongknapen en
hernieuwers staat al op punt. We schoolden ons bij
rond het digitaal bewaren en online publiceren.
O.a. omwille van de kostprijs is dit nog niet direct

haalbaar. Bij de provincie volgden we ook een
infoavond rond de vernieuwde werking van de
provinciale beeldbank. Dit forum kan voor ons een
ideale plaats zijn om onze fotocollectie te
ontsluiten. En nog bij de provincie leerden we hoe
een goed projectvoorstel ingediend kan worden.
Niet dat we concrete plannen hebben, maar je
weet nooit.

De vorige Nieuwsbrieven zijn nog altijd te lezen
op de website van KSA Noordzeegouw:
www.ksanoordzeegouw.be
Doorklikken naar werkgemeenschap altijd jarig.
Nog niet alle foto’s zijn geïdentificeerd.
Misschien kan je helpen te identificeren.
Ook vind je ons terug op Facebook:
"Altijd Jarig KSA NZG"
liken en daarna kan je ons verder volgen.
Wie wil kan de Nieuwsbrief
ook digitaal krijgen. Te melden aan: herman.leber@telenet.be

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

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
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