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Via deze nieuwsbrief delen we graag de realisaties van het voorbije jaar.
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1. Gouwproost Laridons eigen koers (1962 – 1994) deel 1
Deze bijdrage is de laatste in de reeks van professor emeritus Louis Vos over de geschiedenis van KSA, in het
bijzonder in Noordzeegouw. De eerste vier behandelden respectievelijk de periode van het ontstaan, en de
periodes 1937-1957, 1958-1965 en 1966-1972. Deze laatste aflevering heeft een ander karakter dan de
vorige. Ze wil enkel de vraag beantwoorden hoe het komt dat Noordzeegouw in de laatste drie decennia van
vorige eeuw een eigen koers volgde en zoekt het antwoord in de afwijzende houding van gouwproost Eugeen
Laridon (1929-1999) tegenover de vernieuwingsbeweging van de jaren zestig. Omwille van de lengte van het
artikel volgt het tweede deel ervan in een volgende editie van de Nieuwsbrief.
"De historicus staat voor de taak, na nauwkeurige
analyse en koele beoordeling, de sluier die over het
verleden hangt, een sluier van onwetendheid, maar
soms ook een mantel der liefde, weg te nemen.".
(Louis Vos in Vijftig jaar Chiroleven 1934-1984
Kadoc Jaarboek 1984, Universitaire Pers Leuven,
1985, p. 29)

Sinds het begin van de jaren 1960 was
Noordzeegouw overgeschakeld op een werking
van vooral parochiebonden, wat een toename van
zowel bonden als leden tot gevolg had. Omdat de
leden van één bond soms in verschillende colleges
school liepen, werd het nu moeilijker in de werking
het aspect ‘actie in het studerend milieu’ vorm te
geven, en verschoof de klemtoon nog meer naar
de uitbouw van de jeugdbeweging als zodanig. De
nieuwe gouwploeg koos de facto daarvoor, onder
stuwing van de jonge proost Eugeen Laridon (19621994). Hij werd gouwproost ‘op de magische
leeftijd van 33 jaar’ toevallig ook de leeftijd van
stichter Karel Dubois toen hij met KSA van wal
stak.1 Na de korte gouwproostschappen van
Eugeen Janssens (1957-'59) en Jan Cocle (1959-'62)
zag de nieuwe gouwproost het als zijn opdracht
Dubois’ spoor verder door te trekken, zij het op zijn
eigen realpolitische manier. Hij had veel
bewondering voor hem, en in zijn bureau hing een
groot portretschilderij van Dubois tegen een
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foto Hendrik Colenbier, topconferentie 1994(F06082)

Eric Colenbier, Guido Gielen, Eugeen Laridon en
Frederick Tack. De kanunnik. Denkend en dankend. Karel
Dubois (1895-1956). Roeselare (KSA-Noordzeegouw)
1995, 125 p. Verwijzing: p. 117.
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achtergrond van blauwe colonnes KSA'ers die met
hun vaandels opmarcheerden. Maar in de 32 jaar
dat Laridon gouwproost was – vier jaar langer dan
Dubois – koos hij voor Noordzeegouw toch een
eigen koers, die nogal afweek van wat zijn stichtervoorganger voor ogen had gestaan.

mei 1978(F04624)

Een charismatische figuur
Uit de getuigenissen in het twee jaar na zijn
overlijden gepubliceerd huldeboek, komt Eugeen
Laridon naar voren als een charismatische figuur,
zoals blijkt uit de enkele karakteriseringen daaruit
die ik hier laat volgen omdat ze voor ons verhaal
van belang zijn.
Hij was ten eerste een gelovig en gedreven ‘man
van de Kerk’. 2 De zorgen van de Kerk waren ook
zijn zorgen. Geen wonder dat hij werd opgemerkt
door bisschop De Smedt en snel een ‘kerkelijke
carrière’ maakte. Toen hij 33 jaar oud was werd hij
gouwproost van KSA, een jaar later algemeen
proost van de diocesane Katholieke Actie, op zijn
veertigste vicaris-generaal, en zeven jaar later in
1976 hulpbisschop. Hij was de oprichter en bezieler
van het Centrum ‘Licht en Ruimte’ in Roeselare, de
hoofdzetel van heel wat diocesane activiteiten en
initiatieven, een bijenkorf van pastorale diensten,
dat wel eens als het ‘tweede bisdom’ werd
bestempeld. Hij was de stuwende kracht achter de
jeugdpastoraal, het mediabeleid en initiatieven als
de Dienst Parochie Animatie, de Dienst
Evangelisatie, de Diocesane Pastorale Raad, de
Vorming Pastorale Arbeid. Hij was ook de
inspirator van de vier ‘Kerkivals’ die aan de basis
lagen van de Vlaamse Kerkdagen (Antwerpen en
Ieper).
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[Huldeboek] Eugeen Laridon. Omdat zijn woord een jawoord was. Bisdom Brugge- Lannoo Tielt, 2001. 96 p.
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De gouwproost was ten tweede een man van het
woord, een begenadigd spreker en een creatief
woordkunstenaar, die hield van verhalen en
(kerst)novelles, van beelden en symbolen, dat alles
gekruid met een vleugje poëzie. Hij kon
jaarthema’s verzinnen en aanbrengen, vlammende
toespraken houden met een dichterlijke toets, een
romantische wending en een inspirerende
boodschap. De grote trukendoos van het gevoelige
woord was zijn bezit, maar voor de truuk deed hij
het niet, wel voor de boodschap. Hij was iemand
‘die luisterde naar je dromen en je dromen gaf om
in te geloven, ’ en wist te bemoedigen, met een
luisterend oor en aandachtige blik, met een luide
lach, een glimlach, een diep meeleven of een
ernstig antwoord. Hij deed beroep op het hart, op
de edelmoedigheid en het enthousiasme van zijn
toehoorders. Dat deed hij met humor: zijn meest
geliefde jaarthema was ‘Hart, humor en houvast!’
in 1971-'72. Hij was ook een typische en
inspirerende verschijning op KSA-activiteiten, in
een eigen uniform, met de KSA-tok van
Noordzeegouw op het hoofd, een das met KSAschildjes erop genaaid, en een stem die soms
oversloeg bij zijn legendarische toespraken. Mgr.
Schreurs stelde dat ‘de wortels van zijn leven in
KSA lagen’.3 Al kort na de oorlog had hij als KSA'er
in Diksmuide meegeholpen aan het puinruimen
van de gedynamiteerde IJzertoren en aan het
bouwen van de Paxpoort.

1986 Luc Verbrugge, Frederik Tack, Carien Caes, Eugeen Laridon
(F01388)
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Paul Schreurs, ‘Een vriend is heengegaan’ [Huldeboek],
p.54.

Ten derde was de gouwproost iemand met veel
politieke feeling. Mark Van De Voorde schreef:
‘Was bisschop Laridon geen priester geworden dan
was hij zeker in de politiek gegaan, en heel zeker
minister geweest… Hij was een ‘politiek beest’ dat
al zijn politieke talenten voor de Kerk gebruikte’. 4
Hij keek met een scherpe geest naar de
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
Het zat in de familie, want zijn broer Hendrik was
van 1973 tot 2000 burgemeester in zijn
geboortestad Diksmuide. De gouwproost kon als
geen ander politieke situaties analyseren, wist hoe
de kaarten van de verschillende partijen lagen, en
had een fijne neus voor stromingen en opvattingen
die er leefden. Hij was ook een man van duizend
vergaderingen, die hij net als zijn toespraken
nauwgezet voorbereidde. Door zijn goede
voorbereiding was hij wel eens ‘gevaarlijk’. Hij
zweeg heel lang, luisterde, maakte wat
aantekeningen en als de verwarring compleet was,
sprak hij, en kon dan ‘verrassend uit de hoek
komen met een geordend geheel, of een totaal
ander spoor’.5 Soms was dat het ‘verlossende
woord’,6 maar op andere ogenblikken was zijn
tussenkomst het keerpunt in de vergadering
waarmee hij zijn tegenstanders in de discussie de
genadeslag gaf, of de besluitvorming een totaal
andere richting deed uitgaan. Dat was zijn strategie
en stijl op de vergaderingen van de Algemene
Leiding van KSA in Brussel, maar ook op andere
vergaderingen zoals op het Bureau van de
Diocesane Pastorale Raad, ‘waar in die tijd nogal
wat tegengestelde opvattingen’ leefden.7

foto H. Colenbier, topconferentie 1994 (F06098)

Nieuw élan
Het élan van de jong aantredende gouwproost
bleek uit allerlei nieuwe initiatieven.8 Vanaf 1962
lanceerde hij de ‘Pelgrimage der Vlaamse
studenten’ die openstond voor alle studerenden.
Het waren voettochten met gesprek, bezinning en
gebed,
geïnspireerd
door
gelijkaardige
studentenvoettochten in Frankrijk (naar Chartres)
en Nederland (naar Den Bosch). Dit was het
belangrijkste initiatief in de traditie van de bredere
verantwoordelijkheid van KSA voor het studerende
milieu. Maar de meeste vernieuwingen waren juist
gericht op de uitbouw van de jeugdbeweging als
zodanig en de vorming van de eigen leden. Vanaf
1963 kwam er een jaarlijks Jong-Vlaams
Vormingskamp
voor
een
algemene
basisleidersvorming, die voordien wat een beetje
in de schaduw was geraakt van de
dienstenkampen. Naast een algemene gouwdag
(Oostende 1963, 'J 35', 35 jaar KSA) en Roeselare (7
mei 1978, 50 jaar KSA) kwamen gouwdagen per
leeftijdsgeleding. Naast de Zeedagen voor de
Jongknapen (reeds sinds 1947) kwamen
tweejaarlijkse gouwdagen voor de Knapen en voor
de
Jonghernieuwers
kwam
naast
de
jonghernieuwerrally's, vanaf 1965 een aansluiting
van
Noordzeegouw
bij
de
nationaal
georganiseerde ‘Joepie-rally’. Daaraan konden de
plaatselijke bannen als groep deelnemen en na
drie dagen stappen kwamen ze dan aan op de tot
dan geheim gehouden stad X. Die ‘Joepie’ was de
enige ‘nationale’ activiteit waaraan ook
Noordzeegouw is blijven deelnemen. De
attractiviteit van het format lag erin dat het tijdens
de tocht de plaatselijke groepsvorming versterkte,
maar toch uitmondde in een slotmoment dat ook
kansen gaf aan een de groep overstijgend
gemeenschapsgevoel.
Een
specifiek
Noordzeegouw-initiatief waren de Lourdeskampen
die vanaf 1964
vierjaarlijks de vroegere
sporadische Lourdesbedevaarten vervingen.
Van bij de stichting had Dubois vastgehouden aan
een diocesane opstelling onder verwijzing naar het
bisschoppelijk mandaat. Ook als algemene proost
van de Katholieke Actie in het bisdom Brugge hield
hij de nationale leidingen van bv. de KAJ op
afstand. Weliswaar was er tijdens de oorlog een
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Mark Van De Voorde, ‘De navond komt zo stil’
[Huldeboek], p 78.
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Mark Van De Voorde, ‘ De navond komt zo stil’
[Huldeboek], p. 78.
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Herman Vandecasteele ‘De pen houden’ [Huldeboek],
p.75
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Ook Pol Vandenbulcke herinnerde zich dat de
gouwproost ‘heel diplomatiek zijn kaarten leggen (in
Brussel!)’ [Huldeboek], p. 74.
8

Beschreven door de gouwproost zelf in [Eugeen
Laridon] Van mensen en dagen en een welig huis. 50 jaar
KSA-Noordzeegouw, Roeselare (KSA-Noordzeegouw)
1978, 114 p.
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Interdiocesane Federatie KSA-Jong Vlaanderen tot
stand gekomen, maar dat gebeurde tegen zijn zin,
en was trouwens de facto niet meer dan een losse
bundeling van gouwen, die hun eigen autonomie
bewaakten. De zgn. Algemene Leiding was eigenlijk
vooral een regelmatige conferentie van
onafhankelijke gouwleidingen. Dat bleef ook zo na
de verhuizing in 1956 van het Algemeen
Secretariaat vanuit Roeselare naar Brussel, de
benoeming in 1961 van een nationale proost en de
aanstelling van een eerste nationale leider in 1965.
Beleid vanuit het algemeen KSA-secretariaat was
er tot in de jaren zeventig nauwelijks. Wel was er
een praktische samenwerking op het vlak van
verzekering, uniform, publicatie van tijdschriften,
het faciliteren van openluchtleven, en een enkele
grote activiteit (de tweejaarlijkse ‘Joepie’). Maar
het pedagogische beleid (en de kadervorming)
bleef op gouwvlak, zij het dat de Nationale
Werkgemeenschappen, die per leeftijdsgroep
samengesteld waren uit vertegenwoordigers van
de gouwen, onder coördinatie van een nationaal
verantwoordelijke
wel
werkingsprogramma’s
opstelden die in het algemene leidersblad Richten
verschenen.

Luc Verbrugge en Laridon zeedag Blankenberge Vikings
(F01398).

Tegen ‘de geest van ‘68’
Op het einde van de jaren 1960 zag de toen nog
geen veertigjarige gouwproost met afschuw en
bezorgdheid dat na het bisschoppelijk mandement
in 1966 over de kwestie Leuven, Vlaanderen
overspoeld werd door een golf van antiklerikalisme
en opstandigheid tegen de bisschoppen, (‘Suenens
of Barabas?’). In januari 1968, toen de Leuvense
studenten al hun ‘mai ‘68’ beleefden lang voor
Parijs, leidde de tweede studentenrevolte voor
‘Leuven Vlaams!’ tot de val van de regering en de
splitsing van de universiteit. Ze bracht ook een
verdere
radicalisering
van
de
leidende
studentenkringen, die nu resoluut kozen voor een
nieuw-links gerichte maatschappijkritiek. Die ‘geest
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van ‘68’, radicaliseerde ook vele kaderleden van
KSA in Antwerpen, Brabant, Limburg en OostVlaanderen. In het bisdom Gent was de spanning
tussen de provinciale leiding van Oost-Vlaanderen
en de conservatieve bisschop Van Peteghem en
zijn al even strikte vicaris Schelfhout, koren op de
molen van vernieuwers.
De roep om ‘democratie op school’ mondde uit in
de per provincie gehouden ‘D..O…..E’ (DemOcratiE)
- dag. In West-Vlaanderen werden die strak door
Noordzeegouw zelf georganiseerd, ongetwijfeld
met als doel die stroming onder controle te krijgen
en te kanaliseren. Maar in andere provincies waren
het open initiatieven die in samenwerking met
anderen tot stand kwamen en sterk bijdroegen tot
de groeiende eis op de colleges om
leerlingeninspraak vanuit de basis. Die kregen op
veel plaatsen steun van de plaatselijke +16groepen van KSA die soms ook de confrontatie met
de directies aangingen. Het verlangen om de oude
KSJ-bewegingen te laten aansluiten bij de
opborrelende contestatiebeweging van onderuit,
kwam ook naar voren op de bijeenkomsten van
IKSJ, zowel op Europees niveau als mondiaal
(Wereldcongres
1970).
In
KSA
buiten
Noordzeegouw zwengelde dit alles de discussie
over de doelstellingen van de beweging aan, en
blies wind in de zeilen van een grote omvorming
naar de ‘bdwb’ alias de ‘Beweging Die Wij
Bedoelen’.
Gouwproost Laridon wilde daar niet van horen,
wat in het huldeboek positief verwoord werd als:
‘Hij durfde ook duidelijk positie kiezen tegen de
algemene tendensen en modedenkbeelden in’. 9 Hij
probeerde inderdaad het tij te keren. Hij kantte
zich nu tegen het concept ‘milieuwerking’ uit de
traditie van de Katholieke Actie, omdat het door
andere gouwen en VKSJ beschouwd werd als de
‘eigenlijke basisopdracht’ van de beweging, en
daardoor een argument was geworden om de +16werking van KSA om te vormen tot studie-en
actiegroepen. Laridon zag die ‘milieuwerking’
echter – niet ten onrechte – als de loopbrug
waarover maatschappijkritische denkbeelden de
beweging en de katholieke colleges konden
binnenkomen. Hij koos er daarom voor dat aspect
van de KSA-opdracht naar de achtergrond te
verwijzen,
en
daar
tegenover
het
jeugdbewegingsaspect naar voren te schuiven. In
latere jaren bleef hij tegelijk verwijzen naar stichter
Dubois, hoewel die in de jaren dertig het sterker
worden van het jeugdbewegingselement maar
schoorvoetend zag gebeuren, en vooral het
9

Annie Verstraete, ‘Denkend aan monseigneur Laridon’
[Huldeboek], p. 87.

Katholieke Actie-model van ‘Verovering’ buiten de
kring van KSA- leden zelf probeerde ‘prioritair te
houden’.10
Laridon volgde daarbij een dubbele strategie. Aan
de ene kant probeerde hij in de Algemene Leiding
de initiatieven af te remmen en te neutraliseren
van een jongere generatie nationale en provinciale
verantwoordelijken, die zelf sterk beïnvloed waren
door de Leuvense studentenrevoltes en de nasleep
ervan met de maatschappijkritische ‘studie-en
actiegroepen’. Dat Guido Gielen twee jaar lang zijn
gouwleiderschap van Noordzeegouw onderbrak
om van 1967 tot 1969 nationale leider te worden,
en daarna opnieuw zijn rol in Noordzeegouw
opnam, zou kunnen worden geïnterpreteerd als
een zet van de gouwproost om Brussel bij te
sturen. Maar toen bleek dat dit tegen de
opkomende golf van met engagement en
maatschappijkritiek sympathiserende studenten en
afgestudeerden uit Leuven niet meer haalbaar was,
veranderde hij het geweer van schouder. Met het
aantreden van de uit de Oost-Vlaamse gouwleiding
afkomstige pedagoog Luc Verbeke en zijn ploeg als
nationaal leider in 1969, verdween de ‘meer
coöperatieve’ houding tegenover ‘Brussel’, en
plooide Noordzeegouw zich terug op zichzelf, om
althans de contestatiegeest buiten de colleges van
het bisdom Brugge te houden.
Dat kon, omdat de gouwproost altijd al de
gouwautonomie had verdedigd, een standpunt dat
aansloot bij de houding van stichter Karel Dubois
die zich ook op de eerste plaats verantwoordelijk
voelde voor het eigen diocees. Het werd
vergemakkelijkt doordat Laridon persoonlijk
zorgvuldig zijn medewerkers en de leden van de
gouwleiding koos. Het was niet verwonderlijk dat
zijn voorkeur vooral uitging naar mensen die hun
opleiding in het West-Vlaamse hoger onderwijs
hadden gekregen, en dus minder ‘besmet’ konden
zijn door de geest van het ‘rode Leuven’.
Tegenover ‘Brussel’ hield hij het been stijf. Daar –
zo had oud-Jongknapenproost van Noordzeegouw
Guy Algoet het ervaren – gaf hij aan
Noordzeegouw ‘zijn naam en stempel, waar we
ons achter schaarden, toen men onder invloed van
1968 alles wilde verwateren tot een vage
christelijke geest.’11 Mark van de Voorde
constateerde dat Laridon ‘het met de linkse
10

Eric Colenbier, ‘Karel Dubois: Vlaams voelend, kerkelijk
strijdend’, p. 29 en Frederik Tack ‘Karel Dubois en zijn
KSA’ , p. 76 in: Eric Colenbier e.a. De Kanunnik Denkend
en dankend. Karel Dubois (1895-1956), Roeselare (KSANoordzeegouw), 1995, 127 p.
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Guy Algoet ‘Herinneringen aan een monseigneur en
een gouwproost’ [Huldeboek], p. 19

studentenrevolte moeilijk’ had, maar er uiteindelijk
in slaagde ’zijn jeugdbeweging door de woelige
jaren zestig en zeventig’ te loodsen ‘zodat ze kon
blijven boeien en bloeien’.12 Ze moest voor de
gouwproost een katholieke jeugdbeweging blijven
die constructief stond in de samenleving, wilde
meewerken met de Kerk als instituut, en ten dele
ook een instrument kon zijn van de diocesane
jeugdpastoraal.

(F01408)

Die afwijzing door gouwproost Laridon van de
tijdsgeest leidde ook tot polarisatie en conflicten.
Dat werd soms pijnlijk ervaren in de West-Vlaamse
VKSJ en Sein, waarvan de leiding en proosten
immers volop de kaart van de vernieuwing hadden
getrokken, en die daardoor in een koude oorlog
verzeild raakten met de Brugse vicaris en later met
de hulpbisschop. KSA en VKSJ werden in WestVlaanderen elkaars concurrenten, waarbij KSA alle
steun kreeg van de kerkelijke overheid en VKJS
enkel gedoogd werd. Het was een spanning die
twee decennia lang scherp werd aangevoeld, en
zelfs in het postume Huldeboek werd
gememoreerd. Een VKSJ-vrijgestelde uit de jaren
tachtig, intussen zelf trappistin in de Abdij van
Brecht in de Kempen, was dat nog pijnlijk
bijgebleven. Ze constateerde dat Laridon een hele
weg
had
afgelegd
tussen
zijn
KSAgouwproostschap in een tijd “getekend door
onbegrip en vooroordelen” en de “herder voor
Gods kudde” die ze later had leren kennen, en voor
het laatst ontmoet had op de Vlaamse Kerkdagen
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Mark van de Voorde ‘De navond komt zo stil’
[Huldeboek], p.78: ‘In 1997 zei hij tot de genodigden op
zijn verjaardagsfeest: ‘U weet dat ik ’68 nooit in het hart
heb gedragen, maar ik ben het nu helaas zelf.’
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in Ieper in 1997.13 De afwijzende opstelling van
Noordzeegouw tegenover een maatschappijkritische opstelling leidde in 1972 ook tot een
breuk met KSA Nationaal en de andere gouwen.

marginaal staat ten overstaan van alles wat was en
is.’14 Noordzeegouw was daarentegen er ‘nooit op
uit geweest het alternatieve refrein te propageren,
maar had meer gezien in maatschappij-opbouw
dan -kritiek’. Ze had er nooit voor gekozen ‘Kerk en
geloof alleen maar aan kritiek te onderwerpen’,
maar wilde ze ‘ook aanvaarden als licht en
opbouwopgave’. Tenslotte zag ze ‘niet graag dat de
rijke speelse jeugdbeweging plaats zou moeten
maken voor een kritische actiegroep op al dan niet
pluralistische basis’. De gouwproost bleef dus bij
zijn interpretatie en zijn oriëntering. (wordt
vervolgd)
Louis Vos

Loudes 1964, Mgr. De Smedt spreekt de deelnemers aan het
Lourdeskamp 1964 toe. We herkennen Eugeen Laridon, Jean
Pierre De Rudder en Ward Poppe die o.w.v. ziekte van
gouwleider Lucien Vanacker het Lourdeskamp leidden. Uiterst
links een van de broers Verplancke uit KSA SInt-Trudo
(Assebroek) met hun bondsvlag. Wie herkent de andere
vlaggendragers? (F00134)

Laridons balans
Tien jaar na 1968 maakte de gouwproost in zijn
boekje Van mensen en dagen en een welig huis een
historische balans op van de voorbije jaren als
volgt: ‘Wij leven in een tijd van woorden en
waarden in magische gewaden. Woorden en
waarden als: democratie, pluralisme, pedagogische
aanpak, ontvoogding, maatschappijkritische reflex,
om er maar enkele te noemen. Woorden en
waarden in magische gewaden, die dus boeien,
aantrekkelijk en aanstekelijk zijn, omdat ze spreken
over vernieuwing en bevrijding, omdat zij in de
kern niet vreemd zijn aan de man die zei ‘Zie ik
maak alles nieuw’. Maar ook woorden en waarden
die ook boeien in die andere betekenis van het
woord: verblinden, verslaven, verdoven en
verengen zoals alle magie. Telkens hebben wij
opnieuw het lied gehoord: ‘Doek op, vervoeg het
brede legioen, het morgenrood is daar!’. En later,
toen het morgenrood maar niet kwam en de mist
bleef hangen: ‘Vervoeg het maquis, voer de
guerrilla, de toekomst is toch aan wie vijandig-
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‘Tijdens mijn eerste jaren als vrijwilligster bij vKSJWest had ik niet veel contact met de gouwproost. De
relatie met KSA was toen gespannen en getekend door
(wederzijds) onbegrip en vooroordelen. Toen ik in 1986
als vrijgestelde begon was dat nog zo…’ Katharina
Michiels, ‘Herinneringen aan een gouwproost’,
[Huldeboek] p. 51.
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De gouwproost met Jean Pierre De Rudder tijdens een JongVlaams Vormingskamp (1963) (F00142)

De gouwproost hield van cijfers en van lijstjes. Hij
hield ze bij in aparte mapjes en nam er
vergelijkende of interpreterende nota’s bij. Zijn
boekje ‘Van mensen en dagen en een welig huis’
werd daardoor tot op vandaag een naslagwerk. In
zijn proostperiode groeide het ledencijfer van KSA
Noordzeegouw tot zijn tevredenheid gestaag.
werkjaar

NZG-leden

Bonden

1963 - 1964
1968 - 1969
1973 - 1974
1978 - 1979
1983 - 1984
1988 - 1989
1993 - 1994

5 300
6 622
7 014
7 672
7 393
7 767
8 455

95
67
63
65

Post scriptum…
Het schilderij van Dubois bevindt zich thans in de
Zaal Dubois van het nieuw KSA-secretariaat te
Gullegem.
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[Eugeen Laridon] Van mensen en dagen, p. 106-107.

2. Freddy Defoort: 1945-2017
Op 21 december 2017 overleed Freddy Defoort.
Lieven Descamps haalt herinneringen op aan deze
bijzondere KSA’er. ‘Ik was gids van ons
knapenvendel,
aspirant
knapenleider,
banhoofdman van Adelaarsbond in Kortrijk,
gewesthoofdman voor Knapen in Groeninge en
gouwhoofdman voor knapen samen met proost
Bert Van Brabant en later Willy Lammers. Ik leerde
Freddy Defoort kennen en waarderen bij
gouwdagen, leiderskampen in Westouter en
knapengidsenkampen in De Lovie te Proven. Hij
was een zeer aangename kerel met een tomeloze
inzet, hulpvaardigheid, humor en creativiteit. Om
iemand na 50 jaar zo goed te herinneren moet hij
wel een bijzonder goed mens geweest zijn.’
Ward Poppe vult aan ‘Freddy Defoort was steeds
een man achter de schermen. De rechterhand van
Guido Gielen. Hij had een groot aandeel in de
knapenwerking. In feite ligt hij aan de basis van
het Gidsenboekje, 1000 en één tips en vele
bijdragen in De Knape.’

Links knapengouwhoofdman Boudewijn Degraeve (met bril en
hoofd wat scheef) en er vlak naast (ook met bril en met papier in
de hand) Freddy Defoort in KSA-uniform, daarnaast proost
Ludgard Decroos.

3. Geniaal Digitaal
1.

WEST OP WIKI

Het groepje oud-provinciale medewerkers van
VKSJ-West (nu ‘KSA West’) stapte na bijna twintig
jaar onderzoek af van de idee een boek uit te
geven. Een half jaar nadien was al een wikipagina
te raadplegen. Dit dankt ze aan de steun van
erfgoed zuidwest, De Sjelter, de financiële steun
van de provincie West-Vlaanderen en de
beroepskrachten van KSA West. Met fierheid
zuchtte de kernredactie (Lieve Boone, Ann
Blontrock, Myriam Flamey, Herman Leber en Eric
Colenbier) al een paar keer: ’eindelijk resultaat!’
Waarom een wiki?
'Simpelweg omdat we meer mogelijkheden zien,
meer potentiële lezers en een sneller en dynamisch
resultaat. Tabellen en verhalen die uit het boek
zouden gevallen zijn, vinden nu wel hun plaats. Er
kan meer beeld- en zelfs klankmateriaal worden
geraadpleegd (affiches, vlaggen, foto’s, filmpjes).
Het aantal lezers zal veel groter zijn dan bij een
boek dat ergens in een kast belandt. Voor de
oudste oud-VKSJ’ers zal het misschien een gemiste

kans zijn, maar daar kunnen de (klein)kinderen wel
een laptopmouw aan passen'.
Je vindt op de wiki van KSA West welke
kamphuizen er waren, welke plaatselijke
roodkapjes- en VKSJ-groepen er zoal bestaan
hebben, waar de provinciale secretariaten zich
bevonden en wie die ‘bevrouwden’, welke de
jaarthema’s waren, hoe de ledencijfers en het
uniform evolueerden, welke activiteiten en
vormingsactiviteiten er per jaar doorgingen, …
Ideaal bv. als ma of oma jeugdfoto’s wil situeren of
als een groep een jubileumfeest overweegt.
Daarom ontbreekt straks ook het grote verhaal
niet. Bezoeken kan via wiki.ksa.be.
Voor iedereen
De wiki is niet alleen nuttig voor al wie ooit lid was
van de Roodkapjes of VKSJ in (West)-Vlaanderen,
maar ook voor heemkundigen, onderzoekers,
familiealbums… Grootste voordeel is de dynamiek
van het systeem: dagelijks kunnen gegevens
aangevuld worden. Lezers kunnen reageren met
correcties of aanvullingen. We verwachten dat de
fotocollectie hierdoor zal groeien. Fouten worden
snel
gecorrigeerd.
Reageren
kan
via
ksawest@ksa.be
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De wikipagina ‘KSA West’ zal nooit af zijn, en net
daardoor telkens opnieuw het bezoeken waard. Dit
sluit mooi aan bij het huidige jaarthema ‘Geniaal
digitaal’!

ondermeer ook een bladzijde over katholieke
jeugdbewegingen, met als blikvanger de
Joepietochten...
(144 blz., ISBN : 9789462701298, € 19,95).
De dioceesploeg van VKSJ West dertig jaar geleden (Torhout,
1988).

2.

GESCHIEDENIS NZG DIGITAAL

Ook al staat KSA WEST door de wiki verder dan
Noordzeegouw
wat
betreft
het
digitaal
raadpleegbaar zijn, we zijn aardig op weg om dat
ook te worden. Bedoeling is de gegevens op de
website van KSA te plaatsen. Voor deze digitale
versie wordt alles nu eerst opnieuw geverifieerd en
geactualiseerd. Daarmee zijn Thomas, Herman,
Bart en Eric bezig. Bart giet het geheel in een
aangename vorm. Je vindt er nu reeds de
gewestindelingen,
de
gouwinitiatieven
en
gouwkaders per jaar, de tijdschriften, de
jaarthemata, de JVF-groepen. Doel is om dit jaar
ook de bestaansperiode van alle KSANoordzeegouwgroepen te publiceren. Raadplegen
kan via de website van KSA Nationaal (KSA –
historiek – archiefwerkgroepen – Altijd Jarig)

3.

KSA IN BOEK OVER ZINGEVING

Bert Taeymans meldt ons: "Bij de universitaire pers
Leuven verscheen een publicatie: ‘Hemel en
Aarde’, Religie in Vlaanderen sinds 1750.
Gegrasduind en gesprokkeld uit de verzamelingen
van het KADOC. Je vindt er telkens een bladzijde
tekst met een illustratie, samengesteld door o.a.
Luk Vints, Luc Schokkaert, Godfried Kwanten e.a.
Religie wordt er heel breed genomen. En er is
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4.

BIOGRAFIE OVER LOUF VERTAALD

Bij de Franse uitgeverij
Victoria
(Parijs)
verscheen eind mei
2017 het boek Le
chemin du cœur. L'
expérience spirituelle d'
André Louf (1929-2010),
geschreven
door
Charles Wright. Omdat
Louf graag verwees
naar zijn KSA-tijd, komt
die KSA-periode ook
eventjes aan bod. Altijd Jarig verschafte daarvoor
de nodige informatie en illustraties. Goed nieuws is
dat uitgeverij Halewijn eind april 2018 een Vlaamse
versie op de markt brengt, vertaald door Lieven
Vanderbrugghen (298 blz., ISBN 978-90-8528-4765, € 28,95, Charles Wright, De weg van het hart.
Geestelijk testament van André Louf (1929-2010).
De uitgeverij schrijft: "Deze biografie over een van
de bekendste Westerse monniken van de 20ste
eeuw, André Louf, bezondigt zich niet aan
misplaatste vroomheid, maar geeft een inkijk in
het innerlijke avontuur van deze Godzoeker. Even
aanstekelijk als hij tijdens zijn leven vele mensen
de weg naar binnen heeft gewezen, wijst hij de
lezer de weg naar de bron die in hemzelf opborrelt.
Het inbrengen van zijn menselijke realiteit in de
dialoog met God maakte voor deze trappist
duidelijk de kern uit van zijn leven.”

4. Dienstverleningen van de werkgroep
KSA Ter Straeten, St-Andries Brugge vierde vorig
jaar 75 jaar en vroeg de ledencijfers op van voor
1959-60 n.a.v. hun tentoonstelling. Ook KSA
Frasatti en KSA St-Maarten Loppem hadden een
vraag over hun leeftijd. KSA Bissegem wilde weten
welke groepen aangesloten waren bij het gewest
De Ring. Dit gewest bestond van 2003 tot 2005 in
het Kortrijkse.
Guido Lefebvre zocht documentatie over en
leidingskaders van KSA Bellegem, Hij schonk ons
het boekje Roger Godderis, dichter en idealist,
waarvan hij medeauteur is. Lieven Byls van de
heemkundige kring in Avelgem vraagt wat wij
hebben over de KSA en zendt ons in het
mailverkeer daarrond een foto van de vlag van de
AKVS-groep.
Eric schreef een artikel over KSA De Graal tijdens
de bevrijdingsmaanden voor het heemkundig
tijdschrift Brugs Ommeland. Het verschijnt in 2018.
In Nieuwsbrief 10 noteerden we een vraag uit
Parijs: Charles Wright schrijft de biografie van abt
André Louf. Eric heeft die toen beantwoord. Dit
jaar wordt het boek vertaald in het Nederlands
door Lieven Vanderbruggen. Bij zijn vertaling zocht
hij de originele Nederlandse tekst van ‘de wet van
de Jong-Vlaming’ en kwam hij opnieuw bij ons
terecht ... Je leest er elders in deze nieuwsbrief
meer over.

AKVS vlag AVELGEM die model stond voor de Romevlag (1931)

Roger Decadt, fervent stripverzamelaar, bezocht
ons archief om te zien wat verschenen was in
vroegere tijdschriften. De Pantoscaaf, een strip die
Willy Vandersteen voor KSA tekende is best de
moeite waard. Lisa Hungwe raadpleegt onze
verzameling zangbundels voor een werk aan het
muziekconservatorium en via Lieven Van
Dommele krijgen we scans van foto’s van de
gouwdagen van Brugge (1929) en Oostende (1933
en 1939). Ze zijn afkomstig van zijn grootvader.
We konden Jan Cocle, oud gouwproost, verrassen
met een verzameling Nieuwsbrieven. Griet Van
Middelem deed ze hem cadeau voor zijn
verjaardag. Thomas nam foto’s van de lusters in de
heemzaal van het vakantiehuis Monsalvaet en
speelde die door aan Ward Poppe. Op die lusters
staan gewestschildjes als bedanking voor die
gewesten die de bouw van Monsalvaet financieel
ondersteunden. Verder konden we Ward ook van
dienst zijn met foto’s van de toekenning van het
toegankelijkheidslabel van Monsalvaet (nov 2007)

Schenkingen aan de werkgroep
Lieven Debosscher (gouwsecretaris van 1970 tot
1977) verhuisde vorig jaar en vond nog wat KSAmateriaal (oude foto’s van Kerstmis in de bergen
en wat materiaal van KSA Adelaars, zijn
thuisbond).
Paul Van Maele, familie van Laurens, één van de
gouwleiders van KSA Noordzeegouw, schenkt een
oud uniform, een liedboek van Lourdes 1968 en
wat materiaal van de verdwenen groep
Uilenspiegel-Braamberg uit Brugge en Laurens’
opa heeft een interessant verslagboekje van KSA
Braamberg uit de oorlogstijd. Sander Meulenaere
(KSA Vikingers Bissegem) kreeg van een oudproost allerlei materiaal dat hij aan ons bezorgde.
Wij konden daardoor o.a. onze verzameling
tijdschriften aanvullen.
Hans Maton, Jongknapengouwleider van 1977-78
tot 1982-83 schonk ons een doos dia’s van de
jongknapenridderdag in Beernem (1980) en via
Mark Teerlynck ontvingen we een groepsfoto van
Rome 1931. Rob Gheeraert zendt ons foto’s van de
KSA-gouwdag in Menen en van de ridderschool
(allebei 1950).
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Jan Hanssens, missionaris in Haïti, bezorgde ons
een reeks tijdschriften en los materiaal uit de jaren
1960. In de schenking zaten ook een aantal zaken
die niet met KSA te maken hadden en waarvan we
de ‘Wevelgemse’ schonken aan de gemeente
Wevelgem. De andere gemeentearchieven
reageerden niet.
Van Guido Dereu mochten we materiaal
ontvangen dat vooral voor KSA Rooyghem St-Kruis
en Male interessant is. Toch is het materiaal van
het Normandiëkamp (1970) en de promofolder
voor Jongknapen voor ons een aanvulling. En Willy
Devaere schonk een aantal bondsblaadjes van (de
niet meer bestaande bond) KSA Hooglede van de
jaren 1946 tot 1966, een historiek bij het 25-jarig
bestaan van de groep en wat losse documenten.
Tot slot ontvingen we van Frederik Tack een
tijdsverhaal over de oorlogstijd van kanunnik
Dubois. Frederik is vrijwilliger in het Flanders Field
kenniscentrum en een collega vrijwilliger, Roger
Verbeke, stelde aan de hand van gevonden
gegevens het chronologisch verhaal samen.
Activiteiten van de werkgroep
We kwamen dit jaar opnieuw zes keer samen en
waren het jaarthema van dit werkjaar (geniaal
digitaal) reeds vooruit. Op ons weekend in
Lanceloot werkten we aan de digitale map Altijd
Jarig. Op de website van KSA kun je de meest
recente versie zien. We vullen ze verder aan en
brengen ten gepasten tijde een nieuwe bijlage
online. Op de zaterdagochtenden verwerkten we
het binnengekomen archief, zochten materiaal om
aan de vragen te voldoen en gaven we de structuur
van ons archief verder vorm.
De Sjelter, de vzw die alle oud-leden van KSA over
heel Vlaanderen met elkaar verbindt, werkte dit
jaar
een
project
uit
om
jeugdbewegingsherinneringen voor mensen met
dementie, mensen die bedlegerig zijn of in een

rusthuis verblijven weer levendig te maken. Astrid
maakte een hele selectie foto’s die in de brochure
Vrolijke Vrienden opgenomen konden worden.
Meer info en een filmpje vind je via
http://www.ksa.be/vrolijkevrienden.
Jaarlijks terugkomende diensten aan KSA
Noordzeegouw zijn de topconferentie in
september, de beurt historiek en archief op de
Hernieuwerpaascursus (al 22 keer) en de drie
artikels voor het leiderstijdschrift. Twee artikels
gingen over de vlaggenrituelen die ook in het
vlaggenboek ‘Hijs de Vlag’ verschenen. En dit
werkjaar hadden we het over ons 20-jarig bestaan
en komt er één, naar aanleiding van de gouwdag
op 1 mei, over de viering van de gouwdagen in
Noordzeegouw.
We werkten ook heel wat van thuis uit: in het
kader van het project rond de bestaansdata van de
verschillende groepen voerde Thomas heel wat
gegevens in uit verzamelde documenten, plozen
Astrid en Eric de gewestverslagen uit van de
periode 1939-1947 en verzamelde Eric her en der
verspreide lijstjes en overzichtjes. Het document is
verre van af en daarom nog niet openbaar, maar
het is de bedoeling dat dit in het komende jaar
online beschikbaar is. Op dat moment kunnen
aanvullingen en correcties nog steeds doorgevoerd
worden.
Eric en Astrid bezochten Guido Flamey, oud-leider
van KSA Grensvuur Wervik, Herman bezocht
Herman Verwaetermeulen in Mechelen (en kreeg
meteen twee muziekboeken van de Bavobond –
Brugge mee) en met dank aan de archiefdienst van
Wervik konden Dieter en Herman een heel aantal
affiches scannen. Zo zijn ze meteen bruikbaar voor
publicatie.
De provinciale erfgoeddienst Westflandrica had
een onvolledige verzameling Nieuwsbrieven. We
vulden hun verzameling aan.

5. Gouwdag+ 1 mei 2018
Op dinsdag 1 mei 2018 viert KSA Noordzeegouw
haar 90ste verjaardag met een grootse gouwdag te
Ieper, voor alle geledingen.
Ook de werkgroep Altijd Jarig draagt haar
(historisch) steentje bij. Op die dag mikken
we heel sterk op ontmoeting en brengen
we oud-medewerkers bijeen. Tijdens de
receptie, de maaltijd of bij een kop koffie
kun je herinneringen ophalen en voor- of
nadien kan je de mini-tentoonstelling
bezoeken.
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Op het eind van de dag krijg je de mogelijkheid om
het slotmoment van de gouwdag mee te maken.
Meteen kun je ook zien hoe het vandaag met
KSA Noordzeegouw gesteld is.
Ingesloten vind je een folder en lees je wat je
moet doen om aanwezig te zijn. Van harte
welkom.

6. Reactie op Nieuwsbrief 11
“De foto onderaan rechts op pagina 6 komt van
Herman Morisse van KSA Ieper en dat zal wel juist
zijn, maar de opname is van op VLAM 68 in Aalst,
knapengouwdag van 1968 toen ik gouwhoofdman
voor Knapen was samen met proost Berten Van
Brabant en Willy Lammers.
Noordzeegouw had daar als eerste de bouw van
een gesjorde kamptoren klaar waaraan de
leeuwenvlag en XP vlag 'wapperden', in de helft
van de voorziene tijd. Wij hadden vooraf geoefend
en getraind en hadden de sjortouwen vooraf op
lengte geknipt. Hahaha ! Ik hoorde vele jaren later
nog knapen die hielpen sjorren aan die toren met
glunderende pretoogjes vertellen over die stunt.
Ook dat was mei '68…”
Lieven Descamps

“Lieven Descamps op de foto (met de pijl)”

(F00165)

7. Startsubsidie voor vzw De Sjelter, de oud-ledenwerking van KSA
“Vlaams minister van
Cultuur Sven Gatz besliste
op 6 november om vzw De
Sjelter een startsubsidie
toe te kennen in het kader
van het decreet sociaalcultureel volwassenenwerk. Die maakt het mogelijk
de komende drie jaren te groeien als organisatie en
in 2020 een subsidieaanvraag in te dienen in het
kader van het nieuwe decreet betreffende
subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel
volwassenenwerk. De subsidie bedraagt 50 000
euro per jaar.” Zo was het goede nieuws te lezen in
de nieuwsbrief van het departement Cultuur,
Jeugd en Media (30 november 2017).
Vanuit die waardering kunnen we onze
doelstellingen verder verwezenlijken en werd
Ruben Doultremont aangeworven. Hij kan het
werk van Herman Leber en Eric Colenbier
overnemen.
Zij werden twee jaren als
gedetacheerden uit het onderwijs door KSA
betaald om samen met vrijwilligers de vzw op te
richten met drie pijlers: een ondersteunende en
vormende oud-ledenwerking, het stimuleren van
historisch onderzoek rond de beweging en
fondsenwerving.
Concrete realisaties waren de oprichting van vzw
De Sjelter in oktober 2016 en uiteraard het
binnenhalen van de startsubsidie, het in kaart
brengen van 203 oud-ledengroepen en een
verzekeringsaanbod voor die groepen, de digitale
nieuwsbrief Afkikker, een erfgoedtentoonstelling

en publicatie over vlaggen en hun rituelen in Oosten West-Vlaanderen, de opstart van een groeiende
archiefwerkgroep in KSA Oost-Vlaanderen, de
heropstart van het historisch onderzoek over VKSJ
West met de WIKI KSA West als resultaat
(wiki.ksa.be), het project Vrolijke Vrienden (11
reminiscentierugzakken en een publicatie met 11
tips), de publicatie Oei, we zijn jarig! (over hoe je
de historiek van je groep opzoekt), het verwerven
van lokale en provinciale KSA-, VKSJ- en KSJarchivalia … Stilaan is De Sjelter binnen KSA een
begrip aan het worden.
Toekomst. Vzw De Sjelter maakt zich sterk om voor
de zomer van 2018 een reünie te organiseren voor
alle nationale oud-medewerkers n.a.v. 90 jaar KSA,
het project Tijdlijn te finaliseren, tegen 2020 een
archiefwerkgroep op te starten in Antwerpen en/of
Hasselt, vormingsinitiatieven aan te bieden,
plaatselijke oud-ledengroepen te motiveren om op
regelmatige basis hun sociaal-culturele activiteiten
te registreren, fondsen binnen te halen om het
project Vrolijke Vrienden gratis te maken, … en
voor dit alles vrijwilligers te mobiliseren. Uiteraard
is de ambitie de erkenning als volwassenvereniging
in 2021 binnen te halen.
Vrijwilligers die een van de projecten actief willen
ondersteunen,
zijn
uiteraard
welkom.
Geregistreerde Sjeltergroepen worden gevraagd
zich opnieuw te registreren via Digit
.
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8. Proost Willy Lammers: 1939 - 2017
Het overlijden van Willy Lammers op 18 juli 2018 in
Vannes (Frankrijk) heeft me beroerd. Hij was
iemand waar ik met een zeker ontzag naar opkeek.
Eerst als kampleider voor KSA ‘s Gravenwinkel’
Torhout; later als gouwproost van de Knapen
Noordzeegouw. Hij was gouwproost van
Openluchtleven (van 1966-'67 tot 1969-'70) en tien
jaar Knapengouwproost (1970-'72 tot 1981-'82). Hij
was eindredacteur van de voorlopers van Kruimels,
het nationale Knapenblad. Zerom (1972-1974)
en Nieuw (1974-1975) droegen zijn woonadres in
Sint-Kruis als redactieadres.
Af en toe waren we samen op leiderskampen,
leidersweekends en gouwraden. Op heel wat KSA
Lourdeskampen, tot 1996, was hij de foerier. Het
‘zakendoen’ zat hem in het bloed. Hij is trouwens in
de ‘Middenstand’ blijven plakken als proost van
Markant en Neos.
Dat tekende Willy het sterkst: staan tussen de
mensen, ‘midden-stander’. Bij het jonge
studentenvolk als leraar en proost in de KSA.-groep
en de VKSJ.-groep van Sint-Kruis (nu KSA Rooyghem
Sint-Kruis en Male en KSA SKM); bij de

ondernemers in Unizo. Midden de mensen,
jongeren en ouderen, bleef hij Willy Lammers. Een
leider, een ietsje aristocraat, een fijne mens. Een
Eerwaarde Heer, zoals het op zijn rouwprentje
staat.
Dankjewel, Eerwaarde Heer Proost Willy.
Noël Bossuyt

Lourdes 1988 Willy Lammers (F05222)

Deze en de vorige Nieuwsbrieven zijn nog altijd te lezen op de website van KSA Nationaal.
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 i.p.v. per post.
Te melden aan: herman.leber@ksa.be
KSA Noordzeegouw, Dwarsweg 1, 8560 Gullegem / Wevelgem

De trotse leden van de werkgroep
‘Altijd Jarig’. Van links naar rechts, van boven naar onder:
Eric Colenbier, Pascal Gryson, Herman Leber, Bart Dewitte
Thomas Verniest, Astrid Hooijberg, Noël Bossuyt.
Dieter Durnez ontbreekt op de foto.

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: 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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