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Nieuwsbrief ‘Altijd Jarig’ 
 

Uitgave van de archiefwerkgemeenschap ‘Altijd Jarig’ 
van KSA Noordzeegouw. 
Eindredactie: Thomas Verniest 
 
 

Via deze nieuwsbrief delen we graag de realisaties van het voorbije jaar.  
 
 

Je vindt de vorige Nieuwsbrieven en ook deze, in kleur nog wel, op 
http://www.ksa.be/ksa/historiek/archiefwerkgroepen/archiefwerkgroep-altijd-jarig-ksa-noordzeegouw/nieuwsbrief  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Oud-)leden van de gouwleiding aanwezig op gouwdag+, 1 mei 2018. Eerste rij: Joost Vandendriesche, Niels Vandamme en 
Hannelore Vanhaverbeke. Tweede rij: Bert Van Brabant, Pol Vandenbulcke, Ward Poppe, Laurens Deloof, Bart Lagrange, 
Xavier Monteyne, David De Langhe, Fréderique Loones. Derde rij: Bert Gilté, Lieven Debosscher, Pascal Gryson, Herwig De 
Coninck, Willy Snauwaert, Dirk Desoete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KSA Noordzeegouw viert 90 jaar, 3824 KSA’ers en meer dan 300 stafleden vierden mee in Ieper. 
 

 

Nummer 13, juli 2018 
Verschijnt minstens eenmaal per jaar. 
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1. Grote dagen: KSA Noordzeegouw negentig jaar!
 
Ieper. Het Vleeshuis. Rijzig en statig in de schaduw 
van de Hallentoren en de Sint-Maartenskathedraal. 
Opgetrokken in de dertiende eeuw. Verder 
uitgebouwd in de jaren zestienhonderd. Na de 
Eerste Wereldoorlog helemaal in puin en 
heropgebouwd. Tot in de twintigste eeuw 
vleesmarkt. Daarna Stedelijk Museum. Op de 
eerste verdieping plaats voor de jeugddienst. In de 
kelders het jeugdhuis. Vanaf 2017 congres- en 
tentoonstellingsruimte. 
Een symbolische plaats voor het opzet van de 
werkgroep “Altijd jarig”. Op deze Gouwdag+ 
verleden en heden overbruggen. Als 
ontmoetingsplaats voor oud- en jong(er)gedienden 
uit de vroegere gouwraden. Als tentoonstellings-
ruimte voor enkele merkwaardige stukken uit het 
KSA-archief. Plaats voor receptie en (bescheiden) 
restaurant voor een tachtigtal ingeschrevenen. Op 
de eerste verdieping het zenuwcentrum van 
Gouwdag+. Verleden en heden samengebracht en 
overbrugd. Merkwaardig parallel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 01 mei. Nog voor 10.00 uur. De laatste 
hand aan de tentoonstelling en de ontvangst van 
de bezoekers. Hier en daar nog een bloempje. De 
projecties opstarten. Chips, kaasblokjes en 
salamietjes op de partytafels. De frigo’s vullen. Op 
de eettafels blauw en wit tafelpapier. Placemats en 
oranje rozen (een vrouwelijke toets van Astrid). 
 
10.00 uur op de grote markt. De lucht en de zon 
(eindelijk, na drie dagen regen) weerspiegeld in het 

blauw en het oranje van 4800 enthousiaste 
KSA’ers. Van Moeder Aarde krijgen ze opdracht: 
“Maak iets moois van de aardbol”. De 
‘wimpelteams’ begeleiden de groepen naar de 
activiteitsplaatsen. Het ‘rimpelteam’ haast zich 
langzaam naar het Vleeshuis. Laat de bezoekers 
maar komen! 
 
En komen doen ze. Oud- en jong(er)gedienden. 
Met zijn tweetjes of in groepjes. Proosten en 
leiders. Oud-leden van werkgemeenschappen en 
een afvaardiging van KSA Nationaal. Nieuwsgierige 
Ieperlingen en toevallige voorbijgangers. Een bonte 
groep vol belangstelling voor een kleurrijk 
overzicht aan uitgaven, vlaggen, thema-affiches, 
uniformen, Lourdesfoto’s. Keurig opgehangen of 
opgespeld. Breed uitgestald op tafels of veilig 
opgeborgen in kijkkasten. 
 
Tussendoor tijd voor foto’s. Groepsfoto van oud-
gouwleiders en de gouwploeg 2018. Of een selfie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bij een van de aankleedpoppen in een oud KSA- 
uniform. Extra aandacht voor de nieuwste 
aanwinst: de vlag van de studentenbond van 
Zarren. Wie herkent de torens op de vlag? 
 

12.30 uur. Korte toespraak door Herman. 
Praktische info door Bart. Aan tafel! Stoofvlees met 
frietjes. Met keuze aan koude groentjes. De 
frietjesgeur vult het Vleeshuis. Tijd nu voor een 

 Verhalen komen naar boven. Links: Dirk Desoete, Stefaan Mortier en Tom Ledoux. Centraal: burgemeester Jan Durnez, Noël 
Bossuyt. Achtergrond: Herman Leber, Astrid Hooijberg 
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babbel. Ophalen van herinneringen en anekdotes. 
“Weet je nog…?”. “Ik herinner me nog als 
gisteren...”. “Wat is er van ...x…y… geworden?”. Op 
de placemats is er plaats voor wensen en 
herinneringen, felicitaties en vragen… Of om 
bepaalde schenkingen te omschrijven. De tijd vliegt 
voorbij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astrid Hooijberg, Dirk Desoete, Marc Derudder, Pascal 
Gryson en Tom Ledoux 

 
15.30 uur. Opnieuw op de grote markt. Blauw en 
oranje. Groene, gele en rode wimpels vullen de 

vakken op het marktplein. Dan: “Ode aan de 
vrede”. Honderd jaar na Wereldoorlog I. Een eigen 
versie van het gekende vredeslied. Daarna een 
indrukwekkende stilte en een vredeshigh-five. 
Bisschop Lode met een oproep aan alle KSA’ers. 
“Wees jezelf. Weet je geborgen bij elkaar en bij 
Jezus”. Alle verantwoordelijken van deze Gouwdag+ 
verzameld op het podium. Met de bisschop en de 
burgemeester en de ere-gouverneur. Een nieuwe 
stilte voor het KSA- gebed. “De Bende” neemt het 
over. Muziek vult het marktplein op. Kleurrijke 
ballonnen. Blauwe en oranje confetti. Enkele 
woorden van dank… Gouwdag+ loopt ten einde… 
 
16.30 in het Vleeshuis. Tafels en stoelen verzameld 
en opgeborgen. De vlaggen gestreken. Publicaties 
opnieuw in de dozen. Het “stoofvleeshuis” wordt 
weer het statige Vleeshuis met zijn oud uitzicht. Op 
naar KSA HONDERD. Of krijgt deze reünie een soort 
vervolg over een paar jaar… Laat ons hopen en 
dromen…. 
 
Noël Bossuyt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Miet Durnez 2 Luc Proot 3 Marc Dhont 4 Bert Van Brabant 5 Pol Vandenbulcke 6 Ward Poppe 7 Laurens De Loof 8 Bart 
Lagrange 9 Xavier Monteyne 10 Hannelore Vanhaverbeke 11 Fréderique Loones 12 Wouter Vandeputte 13 Dieter Durnez 14 
Joost Vandendriessche 15 Niels Vandamme 16 Stefaan Mortier 17 Willy Decraene 18 Niek Vermandere 19 Pieter De Meyere 
20 Bert Gilté 21 Lieven Vandenputte 22 Lieven Debosscher 23 Johan Vandenabeele 24 Jan Durnez 25 Pascal Gryson 26 
Herman Leber 27 Astrid Hooijberg 28 Herwig Deconinck 29 Eric Colenbier 30 Noël Bossuyt 31 Dirk Desoete 32 David De 
Langhe 33 Marc Derudder 34 Willy Snauwaert 
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2. Gouwproost Laridons eigen koers (1974-1994) deel 2  
 
Dit is deel 2 van het laatste artikel uit de reeks over KSA Noordzeegouw die prof. em. Louis Vos voor ons 
schreef: een bijzondere historische kijk door een ‘outsider’. In het vorige nummer eindigde Louis Vos met 
Laridons balans in 1978,  tien jaar na 1968.  
 
  
De maatschappijkritische golf was toen al op haar 
retour. Ze raakte in de tweede helft van de jaren 
zeventig in de verdrukking omdat de economische 
crisis, aangezwengeld door de oliecrisis van 1973, 
het maatschappelijk vertrouwen schokte. In heel 
wat links geworden KSA-groepen buiten West-
Vlaanderen was een jongere leidersgeneratie 
ideologie-moe geworden en wilde terug naar het 
onbezorgd samen jong zijn in 
jeugdbewegingsverband. Sommige bonden kenden 
zelfs scheuringen tussen ‘traditionelen’ en 
‘vernieuwers’. Ook aan de universiteit zette zich 
toen een depolitisering in bij de jongere 
studentengeneraties, die zich doorheen de jaren 
steeds meer aanpasten aan de mentaliteit van 
‘survival of the fittest’, toen ook de academische 
opleiding geen garantie meer scheen te bieden op 
een job.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gouwraad van 1982-1983: v.l.n.r. gehurkt: Luc 
Verbrugge (gouwleiding), Herman Waes en Stefaan 
Breughe (Knapen), Hugo Pieters (Jongknapen), Dirk 
Defauw (Hernieuwers), Hans Maton (Jongknapen); 
staand: Marc Derudder (Jonghernieuwers), Herwig De 
Coninck (gouwleiding), Freddy Malfait 
(Jonghernieuwers), Johan Sabbe (Pers), Astrid Hooijberg 
en Willy Snauwaert (Kabouters), Ludgard Decroos (Zang 
en Liturgie) en Eugeen Laridon (gouwproost). 

 

Al in 1974 bleek uit een studie van KSA (buiten 
Noordzeegouw) dat de +16 groepen maar voor 7 % 
studie- en actiegroepen waren geworden en dat de 
meerderheid ofwel eenvoudig een 
jeugdbewegingsgroep was, of vooral actief in de 
leiding voor de jongere geledingen. Er werd toen 
besloten de Sein-beweging van VKSJ-West los te 
koppelen van de jeugdbeweging en tot de andere 
gouwen uit te breiden. Twee jaar later besloot Sein 

autonoom te worden, zodat vanaf toen de KSA als 
jeugdbeweging geen voorportaal meer vormde 
voor het maatschappelijk engagement van Sein. 
Toen in 1979 KSJ-KSA-VKSJ, intussen één 
organisatie geworden, de balans opmaakte van de 
+16 werking, constateerde ze dat die helemaal 
geëvolueerd was naar een groepsgericht samenzijn 
van jongeren, een jeugdbeweging dus voor die 
leeftijdsgroep. Sein verloor intussen ook terrein, 
maar handhaafde zich toch nog even, tot in 1983 
de laatste twee (West-Vlaamse) groepen 
overstapten naar VKSJ-West1. 

 
Tweespalt en scheuring in de andere gouwen 
 
Intussen was de door de burgerlijke overheid 
opgelegde fusie van KSA en VKSJ aanleiding tot 
nieuwe besprekingen op het overkoepelende 
niveau. Dit was meteen de aanzet voor een nieuw 
conflict, dat in 1978-‘79 leidde tot een scheuring 
van gouw Oost-Vlaanderen. Aan de basis lagen 
tegengestelde visies: een eerste over de structuur 
na de nationale fusie van KSA-VKSJ en een tweede 
over de plaats van de vrijgestelden in het beleid. Er 
ontstonden twee provinciale bewegingen met een 
eigen secretariaat. Het meer traditionele ‘KSA-VKSJ 
Peperstraat’ wilde het beleid op provinciaal niveau 
houden en de koers laten bepalen door de 
vrijwilligers met vrijgestelden in een 
ondersteunende rol. Het meer progressieve ‘VKSJ-
KSA Oostendestraat’ wilde een grotere rol voor de 
pedagogisch vrijgestelden en een nationaal beleid. 
Het fundamentele verschil in visie van die twee 
richtingen was enerzijds een keuze door 
Peperstraat voor een meer traditionele 
jeugdbeweging, enkel groepsgericht en vooral 
gesteund op openluchtleven, zonder een andere 
opdracht in de samenleving dan de vorming van de 
leden zelf en anderzijds door Oostendestraat voor 

                                                 
1 Meer hierover in Louis Vos, ‘Traditie als hefboom voor 
1968 (KSA 1955-1975)’ in Louis Vos, Idealisme en 
engagement. De roeping van de katholieke studerende 
jeugd in Vlaanderen (1920-1990), Leuven (Acco) 2011, p. 
317 - 360 en p. 514 - 520. Over Sein: Kurt Deryckere, 
Tussen maatschappijkritiek en vorming. Sein-werking bij 
de Westvlaamse Katholieke Studerende Jeugd (1969-
1989), niet gepubliceerde licentiaatsverhandeling 
Geschiedenis KU Leuven, 1991. 
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een meer creatieve en maatschappijkritische 
jeugdbeweging met een eigen roeping in de 
bredere gemeenschap.  
 
Van de circa 90 plaatselijke Oost-Vlaamse KSA- en 
VKSJ-bonden sloten er 50 aan bij de Peperstraat, 
20 bij de Oostendestraat en bleven er 20 neutraal 
of hielden contact met beide secretariaten. Het 
was een scheuring die bijna twee decennia zou 
duren en pas in 1987 ongedaan werd gemaakt. Het 
conflict in Oost-Vlaanderen deed de pas tot stand 
gekomen landelijke overkoepelende structuur, 
waar ook Noordzeegouw ‘na lang aarzelen’ was 
toegetreden, weer uiteenvallen. Tussen 
Noordzeegouw en KSA-VKSJ Peperstraat kwam het 
tot ‘een soepel samenwerkingsverband’.2 
 
De spanning tussen de traditionele en meer 
maatschappijkritische jeugdbewegingsblauwdruk 
speelde niet enkel in Oost-Vlaanderen, maar ook in 
gouw Antwerpen, waar rond die tijd enkele 
bonden uit de Antwerpse agglomeratie het gevoel 
hadden dat de gouw van het rechte pad was 
afgeweken door de maatschappijkritische toer op 
te gaan, en heimwee hadden naar de traditionele 
jeugdbeweging, zonder maatschappijkritische 
bijbedoelingen. Na herhaalde protesten hadden 
ze de hoop opgegeven gouw Antwerpen van 
binnenuit tot een koerswijziging te brengen. Een 
volledige tweede gouwwerking zoals in Oost-
Vlaanderen konden ze, gezien de geringe 
weerklank in de provincie, niet op gang brengen. 
Daarom scheurden ze zich af van de gouw en 
vormden het autonome gewest ‘Scheldeland’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet verlegen voor een verkleedpartij, bv. tijdens het 
afscheidsfeest van jongknapengouwproost Hugo Pieters 
in 1994. 

                                                 
2 [Eugeen Laridon] Van mensen en dagen…, p. 49-50. De 
Oost-Vlaamse splitsing wordt uitvoerig behandeld in 
Bert Woestenborghs, De katholieke Studentenactie in 
Oost-Vlaanderen. 1928-1992, Leuven (Kadoc), 1992.  

Dat initiatief kreeg heftige tegenwerking van de 
Antwerpse gouwleiding en van KSA-nationaal, 
zodat ‘Scheldeland’ als vanzelf in de armen van 
Noordzeegouw werd gedreven. Bij het eerste 
bezoek van de Antwerpse dissidente delegatie aan 
Noordzeegouw was vooral ‘de ontmoeting met 
gouwproost Laridon indrukwekkend’ want hij 
toonde ‘al snel een grote sympathie voor het 
standpunt van de Scheldelandgroepen’.3 Het 
gevolg was dat ‘Scheldeland’ zich de facto bij 
Noordzeegouw aansloot, zich abonneerde op haar 
tijdschriften (Golfslag en de geledingstijdschriften 
Kaboutervitamine, Bietebauw, Klapper, Pasmunt, 
…), haar Paascursussen en leiderskampen volgde, 
haar Lourdeskampen meemaakte, en zelfs 
deelnam aan beleidswerkgroepen van 
Noordzeegouw. 
 
Zowel KSA-VKSJ-Peperstraat als Scheldeland 
werden daardoor, in het machtsspel van 
Noordzeegouw tegen ‘Brussel’ en de andere 
gouwen die het steunden, op nationaal vlak West-
Vlaamse pionnen op het schaakbord. ‘Vanuit een 
geïsoleerde positie had Noordzeegouw plots twee 
partners. Samen vormden ze qua ledenaantal bijna 
de helft van de totale beweging’ – zo 
interpreteerde de historicus van ‘Scheldeland’ 
Pieter Gillis het – ‘en daardoor konden de West-
Vlamingen veel meer druk uitoefenen in de 
nationale (fusie-politiek), zichzelf beschermen en 
de eigen werking garanderen’.4 Noordzeegouw kon 
nu zelfs overwegen te dreigen om samen met Oost 
en Scheldeland het statuut van gesubsidieerde 
landelijke vereniging aan te vragen bij de overheid, 
voor wie immers de voorwaarde om in tenminste 
in drie Vlaamse provincies actief te zijn, vervuld 
was. 
 
Dat het niet zover gekomen is, had volgens Gillis te 
maken ‘met de moeilijke procedure en het 
juridisch getouwtrek om wie nu de erfgenaam was 
van de oude KSA en van de naam. Dit laatste was 
zowel voor Noordzeegouw als voor Scheldeland 
bijzonder belangrijk.’ Ik voeg er aan toe dat er 
wellicht ook vanuit Oost-Vlaanderen weinig 

                                                 
3 Meer hierover bij Pieter Gielis, ‘Scheldeland scheep 
met Noordzeegouw (1978-1995)’ in Nieuwsbrief Altijd 
Jarig, nr. 4, april 2011, p. 3-6, citaat p. 4. Uitvoeriger in: 
Pieter Gielis. Tegen de stroom in. Ontstaan van het 
gewest KSA-VKSJ Scheldeland (ca. 1980-cva. 1990), niet 
gepubliceerde masterproef Geschiedenis KU Leuven, 
2009. 

4 Pieter Gielis ‘Scheldeland scheep met 
Noordzeegouw...’, p. 3 en p. 5 - 6 voor wat volgt. 
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bereidheid bestond om in een constructie onder 
leiding van Noordzeegouw mee te marcheren, 
gezien er tot vandaag de overtuiging leeft dat juist 
Oost-Vlaanderen bij uitstek de traditie van het 
AKVS heeft voortgezet in Jong-Vlaanderen en de 
leiders daarvan herhaaldelijk Dubois – die zij niet 
als hun stichter erkennen – verweten hebben 
destijds het AKVS ‘de genadeslag te hebben 
gegeven’.5 Hun geschiedenisbeeld van de 
beweging spoorde helemaal niet met dat van 
gouwproost Laridon , die immers voortdurend naar 
‘stichter Dubois’ verwees. 
 
‘Het verleden leeft in ons’ 
 
Uit de getuigenissen over de gouwproost weten 
we dat ‘de geschiedenis voor hem van 
levensbelang was’ omdat ‘een mens kracht haalt 
uit zijn wortels’.6. Hij verwees ook graag naar de 
geschiedenis van de beweging omdat hij daarin 
een legitimering zocht voor de eigenheid van KSA-
Noordzeegouw. Hij ging daarbij steeds terug tot 
‘de stichting’ van KSA in het bisdom Brugge op 
Sacramentsdag 1928 door kanunnik Karel Dubois. 
(Aanvulling door de redactie: zijn geliefde 
spreekbeurt op de jaarlijkse Paascursus was de 
‘beurt historiek’, die hij stoffeerde met 
merkwaardige archivalia of publicaties.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eucharistieviering in de tuin van Centrum Licht en Ruimte 
n.a.v. 25 jaar gouwproost Laridon in september 1987. Hij 
concelebreert met de proosten uit de gouwraad. Aan zijn 
rechterkant Marc Messiaen (Kabouters), Marc Dhondt 
(Hernieuwers) en Bart De Muynck (Knapen) en zijn 
linkerkant Hugo Pieters (Jongknapen), ? verborgen 
achter de wimpel en Freddy Malfait. (Jonghernieuwers). 

                                                 
5 Zoals blijkt uit de aandacht die in de geschiedenis van 
KSA Oost-Vlaanderen door Bert Woestenborghs besteed 
werd aan AKVS (noot 15). Over de Oost-Vlaamse 
‘verwijten’: Guido Gielen, ‘Karel Dubois en 
Hernieuwenburg’,- in De kanunnik… , p. 105. 

6 Pascal Gryson, Lode Vandeputte, Gaby Quicke, ‘Hart, 
humor en houvast’ [Huldeboek], p. 59. 

Een eerste grootscheepse link werd met het 
verleden gelegd in het ‘jubeljaar 1977-1978, 50 
jaar na de stichting.7 In september 1977 was er als 
prelude een ‘topconferentie’ voor bondsleidingen, 
waar men ook kon ‘wandelen in een historisch 
museum van het oudste uniform tot de jongste tok 
en T-shirt’. Er was een persconferentie en een 
eucharistieviering die werd uitgezonden op TV 
‘met vooraan de oude vlag die ooit naar Rome 
trok’. Op 7 mei 1978 was er de jubelgouwdag van 
Noordzeegouw in Roeselare, met 4 à 5000 
aanwezige KSA'ers. Zij zagen er een historische 
stoet waarin elke bond een episode of klemtoon 
van Noordzeegouw uitbeeldde en die werd 
besloten met een huldewagen voor stichter en 
gouwproost Karel Dubois. Volgens een 
krantenbericht werden ‘met veel ernst de waarden 
van de KSA en zijn stichters uitgebeeld’.8 
 
Die waarden werden toen verder in de inleiding 
van een te bezichtigen historische tentoonstelling 
als volgt omschreven: ‘De eerste KSA-gedachten: 
‘Christus trouw’, ‘Ridderlijkheid’, ‘Vlaanderen 
hernieuwen in Christus’ leven bij ons nu onder 
vertaling in: iemand willen zijn in school en studie, 
de weg van Jezus volgen in een positieve Kerk, 
kritisch je wereld opbouwen met aandacht voor 
milieu en Vlaanderen in Europa, speels en creatief 
in groep, met tijd en talent om in KSA én later 
verantwoordelijkheid op te nemen’.9 
 
In juni kwamen voormalige gouwraadsleden ‘uit 
binnen- en buitenland’ samen in Roeselare, ‘eerst 
bij het graf van Kan. K. Dubois, daarna in Licht en 
Ruimte’. Daar ‘kuchten ze hun ontroering weg toen 
Mgr. De Smedt twee stenen zegende, één voor het 
Klein Seminarie waar Dubois KSA stichtte, en één 
voor het Centrum Licht en Ruimte, waar KSA nu 
huist en vergadert’. Zo schreef de gouwproost het 
neer in zijn boek over 50 jaar KSA-
Noordzeegouw.10 
 
De identificatie van Noordzeegouw met Dubois en 
de stichtingsjaren van KSA stond in schril contrast 
met wat er in de bredere beweging gebeurde. In 
geen enkele andere gouw was er een herdenking. 
De beweging was er op een andere manier 

                                                 
7 [Eugeen Laridon], Van mensen en dagen…, p. 110-113. 

8 De Standaard, 8 mei 1978. 

9 Tentoonstellingscatalogus 50 jaar KSA. 1928-1978, 
Roeselare, 1978, p. 3, een tekst getekend: "de 
gouwleiding". 

 
10 [Eugeen Laridon], Van mensen en dagen en een welig 
huis. 50 jaar KSA-Noordzeegouw, p. 113-114. 
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ontstaan en de door West-Vlaanderen 
voorgehouden rol van Dubois als ‘stichter van KSA’ 
werd er niet echt bijgetreden. In Vandaag, het blad 
voor +16- jarigen, verscheen een artikel van een 
nationaal vrijgestelde onder de titel: ‘Is KSA nu 
100, 75 of 50 jaar jong?’, verwijzend naar de eerste 
‘Rodenbachse’ studentenbond van 1877, de 
oprichting van het eerste AKVS in 1903, en de 
‘stichting’ door Dubois, voor wie de bewondering 
buiten het bisdom Brugge onbestaande of eerder 
kritisch was.11 

 
Op de nationale KSA-VKSJ-viering van het halve 
eeuwfeest van de beweging, bedoeld voor oud- 
gouwraadsleden, op 1 oktober 1977 in Leuven, was 
vooral die kritische noot aanwezig. Daar werd in 
een show op een satirische manier de stichting en 
de opdracht tot Katholieke Actie geëvoceerd. Het 
bisschoppelijke Katholieke-Actie-mandaat dat Karel 
Dubois in 1928 kreeg werd er eigenlijk belachelijk 
gemaakt, en de beginnende KSA als half clerico-
fascistisch voorgesteld. Het werd door oudere 
aanwezigen als een wat smakeloze afrekening met 
het verleden ervaren. De kloof met vieringen die 
nog in Roeselare zouden volgen was hemelsbreed. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eugeen Laridon overleed in Kortrijk op 20 oktober 1999. 
In de rouwstoet van zijn woonhuis, waar hij opgebaard 
lag, naar de kathedraal was duidelijk dat KSA zijn kind 
was: gouwleiders Pascal Gryson en Dirk De Soete en oud-
gouwleiders Ward Poppe en Luc Verbrugge mochten de 
kist dragen. De erehaag wordt o.a. gevormd door 
KSA’ers in uniform.  

 
In zijn boek over 50 jaar Noordzeegouw, dat 
gouwproost Laridon in datzelfde jubeljaar schreef, 
verantwoordde hij op p. 106 in de hem eigen 
poëtische taal, de koers die hij had gekozen. 
Noordzeegouw – zo schreef hij – was er nooit op 
uit geweest ‘het alternatieve refrein te 

                                                 
11 Rob Putseys; ‘Is KSA nu 100, 75 of 50 jaar jong?’ in 
Vandaag, jg. 13, nr. 1 september 1977, p. 11-14. 

propageren, van woorden en waarden in magische 
gewaden die boeien, aantrekkelijk en aanstekelijk 
zijn, maar die ook boeien in de andere betekenis 
van het woord: verblinden, verslaven, verdoven en 
verengen zoals alle magie.’ Hij had het over de 
woorden ‘als democratie, pluralisme, pedagogische 
aanpak, ontvoogding, maatschappijkritische 
reflex’. Noordzeegouw was daarentegen blijven 
kiezen voor ‘de beproefde jeugdbeweging, het 
geleidelijk opvoeden van jonge mensen, in een 
hoopvolle aanpak, met als inspiratie het evangelie, 
Christus en de Kerk’.  
 
Bijna tien jaar later wist gouwproost Laridon 
opnieuw de band met de stichter als 
identiteitsvormend element naar voren te 
schuiven. Hij kon toen de paus overtuigen om ‘het 
onrecht’ dat meer dan een halve eeuw eerder door 
het Vaticaan aan Dubois was aangedaan, te 
herstellen. In 1931 was Dubois immers met enkele 
honderden studenten uit West-Vlaanderen en 
Limburg op bedevaart getrokken naar Rome, waar 
hij hoopte nieuwe KSA-gouwvlag door paus Pius XI 
te laten wijden. Maar tijdens de audiëntie zelf 
weigerde die dat te doen, en gaf de deelnemers 
zelfs een standje, omdat hij meende Vlaams-
nationalistische, tegen hun bisschop ‘opstandige’, 
studenten voor zich te hebben.12 KSA 
Noordzeegouw zou 50 jaar later, in 1981, opnieuw 
de paus bezoeken en hem vragen de KSA-vlag te 
zegenen, maar omwille van de aanslag op hem 
datzelfde jaar, werd dit uitgesteld naar 1986. Toen 
ontving paus Johannes-Paulus II een veertigtal 
gouwraadsleden van Noordzeegouw onder leiding 
van mgr. de gouwproost in privé-audiëntie, om als 
gebaar van ‘eerherstel’ aan Dubois, de nieuwe 
gouwvlag van Noordzeegouw te wijden.  

 
Apologie en Realpolitik 
 
Het verleden als ijkpunt voor de eigen identiteit 
kwam bijna een decennium later opnieuw naar 
voren, toen Noordzeegouw in 1995, bij de 100ste 

geboortedag van Karel Dubois, een 
herdenkingsboek uitgaf. De toen pas afgetreden 
gouwproost Eugeen Laridon was één van de 
auteurs en hij maakte in het laatste hoofdstuk van 
dat boek opnieuw een balans op van hoe het 
Noordzeegouw sinds het overlijden van ‘de 
kanunnik’ in 1956 was vergaan. 13 

                                                 
12 Louis Vos ‘De KSA-Romebedevaart van 1931’ in Louis 
Vos, Idealisme en engagement, p. 197-227 en p. 497-505 
en [Eugeen Laridon], Laat de vlag vertellen het verhaal 
van de wind, Roeselare (KSA Noordzeegouw) 1985, 60 p.  

13 onder hoofdredactie van Guido Gielen, met bijdragen 
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Terugblikkend op de periode 1968-1972 
beargumenteerde hij – net zoals in 1978 – dat zijn 
keuze destijds voor de ‘jeugdbeweging’ en zijn 
afwijzen van de maatschappijkritische strekking de 
juiste beslissing was geweest.14 Noordzeegouw 
was daardoor de weg ingeslagen van de 
jeugdbeweging die koos voor ‘de leider als vriend, 
vrijwilliger en medespeler’, maar welbewust niet 
voor de leider als pedagoog ‘die belerend en 
bijlerend is’. Ze was weliswaar louter een 
jeugdbeweging geworden, maar was blijven open 
staan voor de thema’s die opeenvolgende 
generaties jongeren hadden beroerd, en die 
Laridon presenteerde in de chronologische trits: 
‘Leuven-Vlaams’ en ‘Werk in eigen streek’, 
‘contestatie’ en ‘imaginatie’, ‘de derde wereld’, ‘de 
vierde wereld’, ‘niets gaat boven de vrede’, ‘doen 
voor groen’, ‘weg met alle racisme, alle uitsluiting’. 
Noordzeegouw kende die thema’s ook, maar had 
geadviseerd: ‘Doe er wat aan, eerst in eigen kring.’ 
Ze was niet ingegaan op de lokroep: ’Stap mee, 
vecht nu, stop het spel, vervoeg het legioen, de 
barricade'. Dus was ze geen maatschappelijke 
drukkingsgroep geworden. Als verklaring voor haar 
weigering om ‘op te gaan in dat bredere front’ 
verwees Laridon naar ‘de herinnering, in oudere 
KSA-kring nog levendig, aan hoe te veel jonge 
mensen met groot idealisme aangezogen werden 
door de Nazi-beweging… en hoe die uiteindelijk in 
de sneeuw van Rusland werden begraven’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De gouwproost geniet van het aandachtige publiek 
tijdens de leidersdag van zondag 7 september 1980 in 
het Centrum Licht en Ruimte: v.l.n.r. vooraan: gouwleider 
Pol Vandenbulcke, Els Wallyn, Geert Laisnez, Herman 
Waes, Willy Lammers en Willy Decraene van de Knapen, 
Ward Poppe. Op de tweede rij in het wit Luc Blomme, 
afscheidnemend Knapenhoofdman. 

                                                                       
van hemzelf, Eric Colenbier, Frederik Tack en Eugeen 
Laridon, toen net opgevolgd als gouwproost door Gaby 
Quicke. 

14 De kanunnik, p. 117-118 

Die ultieme apologie voor Laridons volgehouden 
afwijzing van de nieuwe stromingen in de jaren 
zestig lijkt mij toch een karikatuur. Een vergelijking 
van de vernieuwingsinitiatieven in KSA met de 
verlokkingen van de nieuwe orde in de 
oorlogsjaren doet immers geen recht aan wat de 
vroegere tegenstanders van de gouwproost – de 
nationale ploeg, VKSJ-West, Sein, de 
gouwleidingen van Antwerpen, Brabant en Oost-
Vlaanderen, en de vele KSA'ers aan de basis die 
door de nieuwe geest waren aangesproken – 
bezielde. Hij heeft ze ook pas in deze publicatie uit 
1995 geformuleerd, toen hijzelf de 65 al voorbij 
was, en toen nagenoeg niemand meer zich de 
scharnierjaren 1968-1974 nog precies voor de 
geest kon halen. Ze toont aan dat Laridon van het 
vernieuwingsstreven dat rond 1968 in KSA leefde, 
niets had begrepen. Hij heeft niet ingezien (of niet 
willen inzien) dat in die jaren KSA'ers en 
gouwleidingen, ook als ze het niet met hem eens 
waren, nog echt bewogen werden door een 
‘levende traditie’ van engagement, die wortelde in 
de eigen bewegingsgeschiedenis en in de 
actualiteit. 
 
Dat engagement kwam toen uit drie bronnen. Ten 
eerste was er de inspiratie uit de inzet van 
Rodenbach en het AKVS, en voor sommigen ‘de 
plicht tot restitutie’ die de KSA als erfgenaam van 
de oude Katholieke Studentenbeweging had ten 
aanzien van de inzet van zoveel voorgangers, 
waardoor leden van KSA-Jong Vlaanderen zich 
moesten inschakelen in de Vlaamse beweging. Ten 
tweede waren veel KSA-leiders doordrongen van 
de idee dat de ‘milieuwerking’ uit de Katholieke 
Actie, samen met ‘de jeugdbeweging’ de eigen 
identiteit van de beweging bepaalde. Jarenlang 
hadden ze in alle leidersbladen gelezen en op alle 
vormingscursussen van KSA gehoord over de 
‘vruchtbare spanning’, die lag in de combinatie van 
de zorg voor de leden van de jeugdbeweging (naar 
binnen) en de inzet voor het studerende milieu 
(naar buiten).  
 
Ten derde zorgde het studentenprotest van 1966 
en 1968, versterkt door het contact met IKSJ, er 
voor dat de gedachte aan ‘inzet naar buiten’ plots 
realiteit scheen te zullen worden, eerst in de 
democratiseringsbeweging in het middelbaar 
onderwijs, dan in de gedachte dat KSA-VKSJ zich 
zou omvormen tot een ‘bdwb’, waarin 
engagement niet meer vooral kerkelijk, maar 
politiek en maatschappijkritisch zou zijn. Het was 
iets waar de ’68'er- generatie van KSA-
verantwoordelijken – waartoe gouwproost Laridon 
natuurlijk niet behoorde, maar waarvan hij zich 
bewust afsloot – sterk aansprak. De dynamiek van 
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die drievoudige traditie heeft gefungeerd als 
hefboom om de studerende jeugd en de KSA in de 
jaren zestig in beweging te brengen. 
  
Het valt overigens op dat in Laridons 
doelomschrijving van wat KSA was en moest zijn, 
de gedachte aan een geëngageerde Katholieke 
Actie, gericht op beïnvloeding van het studerende 
milieu, afwezig bleef. Nochtans was dat precies 
voor stichter Dubois het belangrijkste, en hij heeft 
herhaaldelijk de vrees geuit dat de Katholieke Actie 
door de jeugdbeweging zou ondergesneeuwd 
raken. Zijn opvolger Laridon heeft echter de idee 
van beïnvloedingsacties in het studerende milieu in 
stilte laten vallen, omdat zulk engagement vanaf 
het einde van de jaren zestig een maatschappij- 
en kerkkritische invulling kreeg.  
 
Hij deed dit natuurlijk ook als lid van de kerkelijke 
hiërarchie, die het veiliger vond een positief 
ingestelde jeugdbeweging binnen het diocees te 
hebben, dan een moeilijk te controleren uit de 
nieuwe geest voortkomende beweging als Sein, die 
weliswaar ‘evangelisch’ was, maar daardoor juist 
voor ‘onrust’ zorgde. Daar heeft hij nooit mee 
willen samenwerken. Door zijn afwijzen van 
‘milieuwerking’ uit vrees voor een linkse invulling 
ervan, ging hij noodgedwongen met KSA een 
richting uit waar stichter Karel Dubois zo voor had 
gewaarschuwd, namelijk die van de ‘loutere 
jeugdbeweging’. Hij heeft zich dat ongetwijfeld wel 
gerealiseerd, maar die consequentie heeft hij 
vanuit een realpolitische afweging op de koop toe 
bij genomen. Wel heeft hij zijn koerswending voor 
de buitenwereld zoveel mogelijk gecamoufleerd, 
door een voortdurende lippendienst van 
‘dankbaarheid en piëteit’ aan de stichter van de 
KSA in het bisdom Brugge.  

  
De discussies over ‘jeugdbeweging’ (naar binnen) 
versus ‘milieuwerking’ en ‘engagement ‘ (naar 
buiten) zijn vandaag niet meer aan de orde, en 
zelfs de herinnering er aan is verdwenen. De 
levende traditie die de generatie KSA'ers van 1968 
nog bewoog, verdampte met de elkaar opvolgende 
generaties studenten en de grote maatschappelijke 
verschuivingen van de laatste halve eeuw. De 
omslag begon halfweg de jaren zeventig, met een 
economische crisis die doorheen het volgende 
decennium aanhield, en zorgde voor een groeiend 
klimaat van survival of the fittest.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Eerbetoon aan Eugeen Laridon; straat gelegen op de 
locatie van het vroegere diocesaan centrum Licht en 
Ruimte… 

 
De ontkerkelijking en secularisering hadden voor 
gevolg dat de aankomende generaties minder 
impulsen kregen uit religie en Kerk voor een inzet 
voor anderen. Het verdwijnen van de ‘student’ als 
aparte sociale groep liet voor een eigen roeping 
van ‘de studerende jeugd’ geen plaats meer. Ook 
het postmodernisme, het neoliberaal marktgericht 
sociale kader en het sterker geworden 
individualisme remden een engagement voor het 
algemeen belang af. Door dat alles verloren de 
oude inspiratiebronnen en de bewegingstradities 
hun aantrekkingskracht en spelen bij de huidige 
positionering van KSA en van de meeste  
jeugdbewegingen vandaag nauwelijks nog een 
rol.15 Alleen ‘de jeugdbeweging ‘ als zodanig is in de 
wereld van de Vlaamse jongeren als ‘levende 
traditie’ blijven bestaan, en wordt van generatie op 
generatie opnieuw gestalte gegeven. 
Blijkbaar heeft enkel ‘de jeugdbeweging’ zelf, ook 
zonder veel ideologische of levensbeschouwelijke 
inspiratie en ondanks de maatschappelijke 
transformaties, haar functie kunnen behouden, en 
kan tegemoet komen aan de fundamentele 
behoefte van jeugdigen om samen in groep hun 
‘jong-zijn’ te beleven.16 
 
Louis Vos 
 

                                                 
15 Zie mijn recent verschenen artikel: Louis Vos 
‘Jeugdbewegingen in België. Historische krachtlijnen’, in 
Archief- en Bibliotheekwezen van België, 2016, t. 
LXXXVII, 1-4, p. 25-56 waarin ik een algemeen overzicht 
geef van de evolutie van het jeugdbewegingsverschijnsel 
in België. Het vormt de inleidende bijdrage van een 
boekdik themanummer samengesteld door Dirk Leyder, 
Frank Simon en Louis Vos (red), getiteld: ‘Sporentocht. 
Het archief van de jeugdbewegingen in België’, dat in 
deze aflevering van ABB loopt van p. 11 tot p. 324, en 
een mooie opstap biedt voor historisch onderzoek naar 
diverse jeugdbewegingen uit de periode 1850-1970. 

16 De beginwoorden van het KSA-gebed dat hij in 1987 
schreef, drukte dat ook uit: “Om de vriendschap 
ondereen danken wij U Heer’. Het wordt tot op vandaag, 
bv. op de gouwdag van 1 mei 2018, 90 jaar KSA, gebeden 
(nvdr.) 
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3. Bestaansperiodes van alle bonden online
 

Vele jaren onderzoek vinden hun bekroning in een 
raadpleegbaar digitaal Excel document. 
Als geschenk voor zijn 25 jaar als gouwproost 
stelde Eric ruim 30 jaar geleden een brochure 
‘Altijd Jarig’ samen met als bijzonder item de 
bestaansperiode van alle bonden sinds 1928. De 
voorbije jaren deed hij het onderzoek over, o.a. 
aan de hand van de sindsdien verschenen 
publicaties over bonden en van de beschikbare 
bronnen in het KADOC, het Grootseminarie, het 
Bisschoppelijk Archief en de archiefzolder van KSA 
Noordzeegouw en van de tijdschriften AKVS-
schriften, Hernieuwen, Richten, De Knape, Inpikker 

en gewestbladen. Samen met Thomas Verniest 
werd alles opnieuw ingetikt, nu met waar nuttig of 
nodig telkens de bronverwijzing. Er was meteen 
ook aandacht voor de AKVS-wortels en de JVF-
periode. Het resultaat kan geraadpleegd worden 
via de website van KSA nationaal: 
http://www.ksa.be onder archiefwerkgroep Altijd 
Jarig van KSA Noordzeegouw. Het overzicht is 
uiteraard nog niet 100 % af en wacht op nieuwe 
bronnen. Als je dus opmerkingen of aanvullingen 
hebt, stel dan a.u.b. niet uit om die te melden. 
Geniaal Digitaal! was het huidige jaarthema. Een 
ideaal moment dus voor die publicatie. 

 
 

4. Dubois herdacht
 
Op Facebook lazen we dat KSA Wytewa (Roeselare) 
na de gouwdag het graf van onze stichter, Karel 
Dubois, bezocht heeft. Na de poetsbeurt van 
zaterdag en een voorwoordje van leider Brecht, 
werd hij dus nogmaals in de oranje en blauwe 
bloemetjes gezet. Ook de bondsleider van KSA 
Torrewachters Rumbeke nam deel aan het 
eerbetoon. Het graf wordt regelmatig 
onderhouden door Robrecht Gheeraert uit 
Roeselare. Hij voorzag het van een zelf gekapte 
steen ‘De KSA dankt u’. (foto: Joke Couvreur HLN). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geflankeerd door ‘zijn’ gouwraad van 1988-‘89: staand v.l.n.r: Dirk Desoete (gouwsecretaris), Johan Bonny (Hernieuwers), 
Eric Colenbier (Jongknapen), Marc Messiaen (Knapen), Eugeen Laridon, Kris Bruwaert en Freddy Malfait (Jonghernieuwers), 
Astrid Hooijberg (Kabouters); gehurkt: Christoph Parmentier (perschef), Luc Vanderhaeghen (Hernieuwers), Luc Verbrugge 
(gouwleider), Luc Proot (Knapen), Hugo Pieters (Jongknapen), Stefaan Mortier (Kabouters). 

http://www.ksa.be/
https://www.facebook.com/KSATorrewachters/?fref=mentions
https://www.facebook.com/KSATorrewachters/?fref=mentions
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5. “Altijd jarig” 20 jaar
 

Vreemde combinatie toch. Hoe kan een werkgroep 
én “Altijd Jarig” zijn én 20 kaarsjes uitblazen? Maar 
in KSA Noordzeegouw is niets onmogelijk! Dat 
toont de bijdrage van Astrid Hooijberg in het 
nummer 11 van onze Nieuwsbrief, maart 2017. 
 
Zelf ben ik pas eind 2016 bij de werkgroep 
gekomen, op vraag van Pol Vandenbulcke. Men was 
op zoek naar wat vernieuwing zei hij. Ik denk dat hij 
zich toch wat te veel van mij voorstelt: zo nieuw 
ben ik niet. “Van op ‘t einde van den oorlog”, zegt 
men: 1944. 
 
Sedertdien kan ik getuigen: d’ er wordt daar én 
ontbeten én vergaderd én gewerkt. Vooral in de 
keuken, “in het zweet ons aanschijns” soms, bij 
koppen koffie en menig beboterde (!!) koffiekoek 
en op de archiefzolder “met onze neuzen in het 
stof”. Want ‘stof‘ is daar genoeg. Verzameld in 
enveloppen, mappen, klasseerdozen en kratten, 
wordt heel wat van onder het stof gehaald: 
tijdschriften, kampverslagen, financiële 
overzichten, ledenlijsten, foto’s, dia’s, vlaggen, 
affiches, persoonlijke archieven van proosten en 
leiders… En dat alles onder het waakzame oog van 
enkele etalagepoppen, al dan niet in een KSA- 
uniform gehuld... Alles krijgt er een plaats, zo 
‘logisch’ mogelijk. Sorry, Herman en Eric, jullie oog 
is zeker niet minder waakzaam. Of is “dwingend” 
hier een betere invulling? 
 
Alles wordt er minutieus bijgehouden en 
geklasseerd. Nee, niet alleen in verticale rekken, 
maar ook digitaal. Daar zijn Bart én Thomas én 
Dieter én Pascal experten in. En Astrid maar lijsten 
nakijken en aanvullen én dozen van etiketten 
voorzien… Je kan geen “KSA-begrip” verzinnen of 

ergens zit het in een doos opgesloten. Of je kan het 
doodeenvoudig met jouw laptop oproepen en je 
ziet het verschijnen: op foto’s, in woorden 
beschreven of op lijsten ondergebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trotse leden van de archiefwerkgroep: (v.l.n.r.) Thomas 
Verniest, Dieter Durnez, Bart Dewitte, Herman Leber, Eric 
Colenbier, Noël Bossuyt, Pascal Gryson, Astrid Hooijberg. 
 

Zelf ben ik niet zo’n man van het invoeren op de 
laptop, het opslaan op de harde schijf… Maar 
misschien is het nog niet te laat. Ik vind steun en 
haal vertrouwen bij Willem Vermandere. Die 
schrijft in zijn boek “Volle dagen. Fragmenten uit 
mijn brieven” op blz. 6: “Ik ben de telg van een 
curieus geslacht: jezelf niet gauw trakteren, 
voortploeteren zoals dat ‘t gaat, het gaat nu al zo 
lang alzo, waarom moet dat nu veranderen… Maar 
dit machien biedt dus enorme mogelijkheden…. Ik 
kan nu eindeloos corrigeren, tussenlassen, kopiëren 
en printen. Het schrijven wordt iets ontstoffelijks, 
het is alsof je geest rechtstreeks op het scherm 
verschijnt...” 
 
Of nee, liever toch maar snuffelen met mijn neus in 
het stof van “de tijd van toen” … 
 
Noël Bossuyt 

 

 

6. Activiteiten van de werkgroep 
 

Naast onze tweemaandelijkse vergaderingen op 
zaterdag hadden we in mei ook een heus 
archiefweekend waar we het archief van de 
leidersvorming onder handen namen: het volume 
aan dozen werd ingeperkt en het materiaal werd 
geschoond, geordend en beschreven. Ook de 
schenking die Guy Algoet vorig jaar deed aan ons 
archief – enkele bananendozen - werd beschreven 
en verwerkt. Het gaat over zowel plaatselijk 
(Waregem en gewest), provinciaal als nationaal 
archief uit de jaren 1950 tot eind jaren ’70.  
Uiteraard waren we er op Gouwdag+ ook bij. Over 
de expositie lees je elders in deze nieuwsbrief 

meer. Bart schreef er een artikel over in het 
nationale oud-ledentijdschrift Afkikker. Een 
abonnement daarop is gratis en vraag je aan via 
desjelter@ksa.be.  
Eric was voor de 23ste keer spreker op de 
hoofdanimatorencursus in Ieper. Dieter en Eric 
gingen op bezoek bij Guido Flamey om er foto’s en 
affiches in te kijken en te fotograferen. Alain De 
Brouwer vroeg en kreeg de tekst van het lied ‘Er 
groeien idealen’. Philip Vermoortel schonk oude en 
recentere foto’s van KSA Assebroek die we aan hun 
bondsarchief toevoegen. Voor het heemkundig 
tijdschrift Brugs Ommeland schreef Eric voor het 

mailto:desjelter@ksa.be
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juninummer een artikel over ‘KSA in de laatste 
oorlogsmaanden in het Brugse’ op basis van 
gewest- en bondsverslagen uit het jaar 1944.  
 
Gezien de nauwe verwantschap met onze vrienden 
van KSA West en hun wikiproject 
(www.wiki.ksa.be) konden zij eenvoudig beroep 
doen op de tijdschriften die wij in de loop der jaren 
verzamelden. Karel Vandeputte vroeg en kreeg na 
het lezen van Nieuwsbrief 9 het verhaal van soldaat 
Jan dat in De Klaroen verscheen. Vanuit Bellegem 
was Guido Lefebvre geïnteresseerd in het KSA-
verleden van de groep. Hij schonk ons ook het 
boekje over Roger Godderis die ooit een schilderij 
maakte van kan. Dubois. We konden Jan Van de 
Ven tevreden stellen met de strip Wieze, Willem en 
de Ooiters. Deze strip verscheen n.a.v. de gouwdag 
van de Kabouters in 1993.  
 
Naar aanleiding van Erfgoeddag 2018 en een 
tentoonstelling over de jeugdbewegingen 
ontleende de bibliotheek van Zwevegem onze 
uniformen en paspoppen. José Tack, Heemkundige 
Kring Juliaan Claerhout (Sint-Baafs-Vijve, 
Wielsbeke en Ooigem) deed onderzoek in onze 
archiefruimte naar het bestaan van KSA-groepen 

en zocht foto’s van Hernieuwenburg. José vroeg en 
kreeg toestemming om het artikel over 
Hernieuwenburg, dat verscheen in het 
Duboisboek, over te nemen voor een publicatie in 
hun heemkundig tijdschrift. KSA Roeselare viert in 
september hun 90ste verjaardag en zocht info in het 
archief. In april konden we beelden (filmpjes en 
foto’s) aanleveren voor het congres van de 
Ambrassade (ondersteuning jeugdwerk) dat op 12 
juni doorging. Lotte Boury vroeg info over de 
geschiedenis van de Varsikakampen en Sybren 
Maréchal is geïnteresseerd in de activiteiten van 
KSA De Graal in de vroegere jaren. Beiden moeten 
echter nog hun onderzoek doen. Uit de schenking 
van Guy Algoet konden we Hans Maton een plezier 
doen: hij zocht al jaren een van zijn befaamde 
vertellingen. Walter Maertens schonk ons een 
verslagboek van de Sint-Paulusban Brugge (= een 
aantal groepen van de Brugse binnenstad, samen 
met Assebroek) uit de jaren 1942 tot 1946. Er 
staan o.a. historieken in van de aangesloten 
groepen. Van de familie Despierre kregen we een 
tweetal foto’s van de verdwenen KSA-groep uit 
Zarren en de oude studentenvlag uit 1933, die in 
ons volgend nummer wordt besproken.  

 

 

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: altijdjarig@ksanoordzeegouw.be 

 

KSA Noordzeegouw, Dwarsweg 1, 8560 Gullegem / Wevelgem 
 

 
Met onze archiefgroep houden we een adressen- en mailbestand bij van oud-leid(st)ers en sympathisanten met de 
bedoeling om onze nieuwsbrieven, uitgaven en activiteiten kenbaar te maken. Wie in onze werking geïnteresseerd is of op 
onze werking beroep deed ontvangt deze informatie. 
 

Digitaal kun je via deze link je voorkeur kenbaar maken:  
 

Ik wil graag / niet langer de nieuwsbrief Altijd Jarig blijven ontvangen 
 

 
Je kan dit ook laten weten via het mailadres altijdjarig@ksanoordzeegouw.be.  
We geven hoe dan ook geen gegevens door aan derden. 
 
 

 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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