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VKSJ Adelaard (Hemelsdale Brugge) samen met KSA'ers op kamp in St-Martens-Voeren, 1962 (album Annie Lowyck) 
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75 jaar Roodkapjes 
 

De Roodkapjeswerking startte officieel in september 1942. Vandaag dragen de KSA-

groepen van Buggenhout, Denderbelle, Gistel, Lommel, Maaseik, Oostkamp, 

Oostmalle, Puurs, Stokkem, Veurne en Waasmunster nog steeds 'Roodkapjes' in 

hun naam.  Hoe verliepen die 75 jaren tussenin? 

De wieg stond in Tielt 

Begin de jaren 1940 kon je pas vanaf je veertiende lid worden van VKSJ. 'Waarom niet 

jonger beginnen?' vroeg de West-Vlaamse dioceesleidster Yvonne Van Maele zich af. 

Zij vertelde 25 jaar geleden tijdens een interview: 'Ik was toen 32 jaar. Er was tijdens 

de oorlog niet veel te doen voor kinderen en ik vond dat ze christelijke opvang 

moesten krijgen. Ik vertelde mijn idee aan diocesaan proost Lowie en hij zei: "Doe 

maar". Ik ben dan samen met onderpastoor Gerard De Smet van Tielt, waar ik 

woonde, beginnen fantaseren. Dat was rond Pasen 1941.'  

Vanwaar die naam?  

Die nieuwe jeugdbeweging moest aangepast zijn aan de leefwereld van een kind. 

Sprookjes spreken hen aan en Roodkapje leek een geschikt en herkenbaar rolmodel: 

zij was een doodgewoon meisje, gedienstig (ging oma bezoeken) en ook wat 

ongehoorzaam (ze week van de weg af om bloempjes te plukken). De Roodkapjes 

zouden een rood sjaaltje en mutsje kunnen dragen i.p.v. de blauwe das van de VKSJ. 

Yvonne zou daarvoor, ondanks de oorlogsschaarste, wel aan stof kunnen geraken via 

de weverij van haar ouders. Het rood zou meteen ook de liefde voor Maria en het 

(martelaars)bloed van de offervaardigheid kunnen symboliseren.  

Het sprookje draagt ook een morele boodschap 

in zich. De bloempjes die Roodkapje plukte, 

zouden kunnen staan voor de vaardigheden die 

de Roodkapjes aan hun medemensen en aan God 

zouden kunnen schenken zoals reinheid, blijheid, 

gedienstigheid ... Roodkapje moest gehoorzaam 

zijn en oppassen voor de wolf. Yvonne en proost 

De Smet maakten van Roodkapje ook een vroom 

meisje. Op de Roodkapjesvlag knielt ze voor een 

kapelletje waar de wolf rond draait. Die stond 

symbool voor het kwaad dat overal om de hoek 

loert. Maria beschermt haar.  
Ontwerp voor een Roodkapjesvlag, met 
weliswaar verkeerde weergave van het uniform. 
(met dank aan atelier Slabbinck, Brugge)  
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Roodkapjes over heel Vlaanderen 

De Brugse bisschop keurde het idee goed en ze 

startten met enkele leraressen en VKSJ’ers in 

enkele meisjesbasisscholen de nieuwe jeugd-

beweging op. Omwille van het succes wou het 

nationale VKSJ-secretariaat, gevestigd in Gent, de 

Roodkapjes vanaf september 1942 over heel 

Vlaanderen uitbouwen. Dat was goedgekeurd tijdens een nationaal leidingscongres in 

april 1942. Omdat ook in Sint-

Niklaas al iets gelijkaardigs was 

gestart, namen ze van die Oost-

Vlaamse versie de namen 

'Goedhart' voor de leidsters en 

'Blijgemoed' voor de groepsleidster 

over. Elk diocees had een 

provinciale Blijgemoed en de 

nationale Blijgemoed werd 'Grote 

Zus' genoemd. Er kwam een 

aangepast tijdschrift Roodkapje dat 

zoals Zonneland via de school verspreid werd. De leidsters kregen vorming, verhalen 

en tips voor activiteiten tijdens de Goedhartendagen in september en januari en via 

een eigen blad voor leidsters van Roodkapjes, dat vanaf 1948 Blije Groei heette.  

Vanaf 1955 kwam aandacht voor een verhalend kader en sloten de impulsen beter 

aan bij de fantasiewereld van de kinderen. Het kamphuis Kroonhove in Oostkamp 

werd in 1957 bv. de Zonneburcht van een graaf en gravin en het strand van De Panne 

werd in 1958 een luchthaven voor de Grote Vliegdag. 

  

'Vliegdag' in De Panne, 1958 (VKSJ-West) Roodkapjes met hun Goedhart in Koksijde, 1961. (VKSJ-
West). Het uniform bestond uit een witte bloes, een 
blauw kleedje, een rode das en een rood potsje. 
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Het is merkwaardig hoe snel die kinderbeweging groeide. In 1946 waren er 5.000 
Roodkapjes en in 1964, na het feest 20 jaar Roodkapjes (1962) 12.000. Ze werden 
uitgenodigd op massale jubeldagen in Brussel (1952, 3.000 aanwezigen), Antwerpen 
(1962, 6.000 en 1964, 7.000) en Heist (1968, 8.500). Er gingen tussen 1947 en 1955 
zelfs speciale nationale kampen voor Roodkapjes door in bv. het VKSJ-kasteel 

Kroonhove. Roodkapjes 
probeerden op school 
voorbeeldige leerlingen te zijn 
en organiseerden soms 
spelletjes op de speelplaats. 
Dat laatste trok natuurlijk 
nieuwe leden aan. Er waren in 
1973 in Vlaanderen 157 
school- of parochiegebonden 
afdelingen. Samen maakten 
zij 60 % uit van het totaal 
aantal leden van VKSJ.  

 

 

Ondertussen gemengd en jonger 

Waren de Roodkapjes oorspronkelijk een werking naast VKSJ ('voor-VKSJ' of 'Jong-

VKSJ'), vanaf de jaren 1960 werden zij langzamerhand opgenomen in vooral de 

parochiale VKSJ-groepen. Omstandigheden werkten dat in de hand. Zo verdwenen 

wijkschooltjes of konden zich steeds minder (seculiere) 

schoolbesturen nog vinden in het privilege van de 

Roodkapjes t.o.v. Chiro, KSA en Scouts/Meisjesgidsen in hun 

basisscholen, zeker als die gemengd werden. Nieuwe 

tijdsbestedingen (opkomst van de tv) of parascolaire 

activiteiten (keurturnen, Jefi-filmclub, sport- en hobbyclubs 

op woensdagnamiddag) werden concurrentieel ... Bovendien 

kampte de Roodkapjeswerking met een oubollig (cfr. 

uniform) of te kerkelijk imago in de zich seculariserende 

samenleving. Het was bovendien niet meer zo evident 

leidsters te rekruteren bij VKSJ, die er zelf nodig had, noch 

bij de zusters of oudere meisjes omdat velen vanaf nu net 

zoals de jongens hogere studies aanvatten.   

Roodkapjes- en VKSJ-vlaggen van Sint-Jacob Antwerpen, Houthalen, 
Berchem, Gierle, Sint-Bavo, Gent en Zwijndrecht bij het verlaten van 
de basiliek van Koekelberg (Brussel, jubellanddag, 1954, gespiegelde 
foto). 

In 1970 koos de nationale 

Roodkapjesleiding voor een 

moderner uniform, ontworpen 

door Huguette Dessart. 
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De ledenadministratie was tot halverwege de jaren '70 nog gescheiden: op de roze 

adressenlijsten kwamen de Roodkapjesafdelingen en op de witte die van JIM-SIM-

groepen. Vanaf 1974-'75 staan beide soorten afdelingen op eenzelfde groepslijst, zij 

het van elkaar gescheiden. Vanaf 1978-'79, fusie van KSA en VKSJ, staan ze samen op 

één lijst. Het blad Roodkapje was ondertussen, in 1973-'74, samengesmolten met het 

Jongknapenblad van KSA tot Robbedol. 'Tante Griet' werd 'Sus de Brievenbus'. In 

groepen die gemengd werden, kwamen Roodkapjes samen met Jongknapen. Dat 

vroeg om een nieuwe naam: 'Joro's' (JOngknapen en ROodkapjes). De zuivere 

meisjesgroepen behielden de naam Roodkapjes.  

Steeds jongere leden schreven zich in. Pas 

in 1985 erkende KSJ-KSA-VKSJ Landelijk 

Verbond officieel de werking voor min-

achtjarigen: de 'Sloebers' met Snuffel als 

tijdschrift. Plaatselijk bleven ook namen 

bestaan zoals 'Piepjongknapen', 

'Leeuwkes', 'Kabouters', 'Springers'. In 

2004 werden de leden uit de basisschool 

opgesplitst in drie leeftijdsgroepen door 

de start van een werking voor de acht- en negenjarigen ('Pagadders'). Sindsdien 

hebben we dus Leeuwkes/Kabouters/Sloebers (tijdschrift Snuffel), 

Springers/Pagadders (tijdschrift Robbedol) en Roodkapjes/Jongknapen/Joro's 

(tijdschrift Zwonk!?).  

Vandaag is de helft van onze leden jonger dan twaalf jaar. 

  

Lommelse Roodkapjes, 2016 Roodkapjes van KSA Westkerke, 2015 Roodkapjes jaren 1960 
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Verzekering voor oud-ledengroepen 
 

De administratieve dienst van KSA Nationaal blijft de Sjelterverzekeringen 
opvolgen. Je kan je dus ook voor 2017-2018 bij De Sjelter verzekeren voor 

een volledig jaar (12 euro) of een dagactiviteit (1,5 euro), mits jullie 
ledenlijst in Digit geregistreerd is. Een simpel mailtje (desjelter@ksa.be) of 

telefoontje volstaat. De factuur volgt dan wel. 
 

Gisteren, vandaag en morgen 

De voorbije twee jaar heeft KSA Nationaal geïnvesteerd in de 

opstart van een structurele oud-ledenwerking door een halftijdse 

detachering van twee leraars. Deze loopt nu af. Tijd voor een stand 

van zaken met onze driepikkel als metafoor. 

De sjorring: de vzw 

Een tiental oud-beroepskrachten en -medewerkers op nationaal en provinciaal 

niveau richtten in oktober 2016 de vzw De Sjelter op. De Raad van Bestuur kwam 

geregeld samen in Brussel, Antwerpen of Gent om de doelstellingen van de vzw te 

verfijnen en op te volgen, financiën binnen te halen en krijtlijnen te trekken. Zij 

vormen de sjorring die de toekomst van de Sjelter moet garanderen.  

Poot 1: oud-ledenwerking 

Er zijn 203 oud-ledengroepen op kaart gezet (zie www.ksa.be onder 'oud-leiding'). 70 

groepen daarvan registreerden zich als lid van De Sjelter, waarvan 46 met een 

ledenlijst. 1700 adressen werden hierdoor geactualiseerd. 130 individuele oud-leden 

registreerden zich als sympathiserend of steunend lid. Minstens 1400 personen 

ontvingen zeswekelijks de digitale nieuwsbrief Afkikker. Elk nummer bevatte 

minstens één historisch en één vormend artikel en een voorstelling van enkele oud-

ledengroepen, al 33 in totaal. 

Voor de oud-ledengroepen sloot de vzw een aangepast verzekeringsaanbod af. Het 

eerste jaar werden 311 personen verzekerd voor een activiteit, kamp of weekend.  

 

Rond 21 september 2017 - Werelddag dementie - wordt het project Vrolijke Vrienden 

officieel gelanceerd. Daarover werd in vorig nummer uitvoerig geschreven: tien 

ideeën om rond jeugdbeweging te werken met oud-leden die kampen met een 

chronische ziekte, vereenzaming of dementie. De herinneringsrugzak is er één van. 

http://www.ksa.be/
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Poot 2: stimuleren van historisch onderzoek 

De Sjelter vertegenwoordigt KSA Nationaal bij Heemkunde Vlaanderen, KADOC en 

Erfgoed Vlaanderen en zorgt voor artikels in het leidingblad Kompas en in Afkikker.  

Op erfgoedvlak zijn vier projecten gerealiseerd. Er was de Erfgoeddagtentoonstelling 

'Hijs de vlag!' over vlaggen en rituelen in KSA en VKSJ in Oost- en West-Vlaanderen in 

april 2016 in Gullegem. Die resulteerde in een kleurrijke publicatie in 2017.  

Ten tweede is er het tweedelige jubileumproject van KSA West: enerzijds een wiki-

pagina met overzichtslijsten uit de rijke geschiedenis van VKSJ West die vanaf 

november online te raadplegen of te corrigeren is en anderzijds de publicatie '85 jaar 

VKSJ-West (1930 -2015)' in oktober 2018. 

Derde project is de handleiding 'Oei, we zijn jarig!' vol handige tips om de 

bestaansperiode en vooral het stichtingsjaar van je plaatselijke groep te achterhalen. 

Daarmee komen we tegemoet aan de tientallen vragen met die inhoud die jaarlijks 

het secretariaat bereiken. Die is uitgebreider ook via de website te raadplegen. 

Tenslotte komt in het najaar de digitale driedimensionale Tiki Toki-tijdslijn van onze 

jeugdbeweging eindelijk online. Je reist er door de geschiedenis van KSA, VKSJ en KSJ. 

We dromen ervan elk jaar één zelfstandige archiefwerkgroep te helpen opstarten. 

KSA Oost-Vlaanderen is blij dat dat bij hen al gerealiseerd is (sinds 2016, zie verder in 

dit nummer). Voor KSA West ziet het er naar uit dat het boekproject ook zoiets zal 

genereren. Het is nu nog wachten op vrijwilligers voor archiefwerk in Hasselt voor 

KSA Limburg en in Antwerpen of Leuven voor KSA Antwerpen-Brabant. Het project 

bestaansdata is nog lopende, maar staat het verst in Antwerpen, Oost- en West-

Vlaanderen. Opzoekwerk in KADOC leverde al heel wat materiaal op. 
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Poot 3: financiële zelfstandigheid 

Doel van de vzw was om tegen 31 augustus 2017 financieel op eigen benen te staan. 

Dat is niet gelukt. Het is afwachten of de overheid ons een startsubsidie wil 

toekennen als culturele volwassenenvereniging. Ook het vinden van fondsen of 

mecenaat om onze projecten financieel te ondersteunen is minder evident dan 

gedacht. Gratis lidmaatschap van de oud-leden brengt natuurlijk geen geld in het 

laatje. Om die reden was Afkikker bv. een low budget project. Gelukkig zijn er de 

steunende leden die de werking van De Sjelter helpen mogelijk maken en in het 

bijzonder KSA Nationaal voor de financiële en logistieke steun. We zijn hen dankbaar. 

En wat nu? We kijken ook in jouw richting. 

De Sjelter is een te mooi project om na twee jaar stil te vallen. Het is duidelijk dat het 

jaar 2017-2018 wellicht volledig zal moeten gedragen worden door vrijwilligers. De 

Raad van Bestuur doet dan ook dringend beroep op oud-medewerkers. Als je 

interesse hebt: één adres: desjelter@ksa.be. 

• Voor de digitale nieuwsbrief Afkikker werd geen redactieploeg gevonden. Dit 

nummer is dan ook het laatste in die vorm, tenzij het bij iemand kriebelt om 

de redactie over te nemen, eventueel in een ander stijl en frequentie.  

• Voor het organiseren van een gezinsdag voor oud-medewerkers is nog 

niemand opgestaan. Welke oud-ledengroep voelt zich geroepen om dat in hun 

buurt te organiseren?  

• KSA Antwerpen en KSA Limburg hopen dat ook bij hen vrijwilligers de koe bij 

de horens vatten voor een archiefwerkgroep. Wie ziet dat zitten?  

• Voor de realisatie van een overzichtslijst van de bestaansperiodes van alle 

KSA-, VKSJ- en KSJ-groepen sinds de stichting zoeken we snuisteraars die 

enkele keren naar KADOC in Leuven willen trekken. We willen dat klaar 

hebben tegen 2018-2019, viering van 90 jaar KSA. Iets voor jou?  

• Ook voor het digitaal invoeren van oud-leden in Digit zoeken we vrijwilligers.  

 

 

 

 

 

'We vonden het een boeiende opportuniteit om als oud-gedienden (historische) 

dromen van KSA te mogen realiseren. Die kans getuigde van waardering voor het 

verleden, maar ook voor de toekomst, omdat er voor onze opvolgers nog veel op 

stapel ligt. We zijn KSA Nationaal en onze collega's in de Vooruitgangstraat 225 

bijzonder dankbaar voor de voorbije twee jaren: de warme sfeer, de steeds 

bereidwillige en geduldige assistentie, de interesse en het geloof in het project, het 

getuigenis van een frisse dynamiek. We hopen dat De Sjelter en KSA nog lang 

samen mogen optrekken.' (Herman Leber en Eric Colenbier) 
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't Blijft in je bloed 

OLRO Oud-Leiding Rooyghem (KSA Rooyghem Sint-Kruis en Male) 

"Vrijdagavond 13 januari 2017: 'Hey vent, hoe is't met je? 'k 

Ben content van je were te zien!' De ene na de andere oude 

bekende komt binnenvallen in het Plokkersheem in Watou. 

Het is al de 15de editie van ons OLRO-weekend! 

De eerste keer was een gok: een wild idee in de bar van 

KSA Rooyghem (broedplaats van vele goeie ideeën!), een 

reservatie van een aftands vakantiehuis in Coo, en dan 

maar hopen dat er volk mee wil gaan. Het was meteen een 

schot in de roos! Meer dan 30 oud-leid(st)ers en partners, 

vooralsnog zonder kinderen. 

De naam 'OLRO' (Oud-Leiding ROoyghem) is ontleend aan 

de werking die Hendrik Roets in de jaren '90 opgestart had, 

met de bedoeling oud-leiding geregeld samen te brengen en de band met de bond 

(groep nvdr.) te behouden. Enkel de naam is overgebleven en onze weekends! 

Intussen is de groep aangegroeid tot ruim 60, en sinds 2010 is er ook een zomereditie 

bijgekomen. Het is duidelijk dat er nog geen sleet zit op de wil om elkaar terug te 

zien. Hoe dat komt? Dat is voor mij de kracht van 

jeugdbeweging: door jarenlang samen in leiding te 

staan (sommigen wel meer dan 10 jaar!), zalige 

momenten te beleven en samen miserie te 

overleven, kennen we elkaar door en door en is er 

een band gesmeed die niet kapot gaat. 

Straks vertrek ik naar Zaamslag in de Nederlandse 

polders, verlangend om te horen: 'Hey vent, hoe is't met je? 'k Ben content van je 

were te zien!' " 

Tom Behaeghel, augustus 2017 
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Archiefgroep KSA Oost-Vlaanderen 

Elke tweede woensdag van de maand komt in de RASP, het secretariaat van KSA 

Oost-Vlaanderen, een tiental oud-KSA'ers samen om het archief van de provincie op 

punt te stellen. 

Sinds januari 2016 geraakt de kamer op 

de tweede verdieping stilaan opgeruimd 

en krijgt het materiaal een logische 

ordening. De provinciale initiatieven die 

KSA organiseerde vormen de 

chronologische leidraad van het archief. 

Op die manier wordt het materiaal dat 

sinds 19871 verzameld werd, beschreven 

en straks toegankelijk voor wie er in 

geïnteresseerd is. 

Groepsarchieven hebben een plaats gekregen, foto's en dia's bevinden zich samen in 

één kast en worden langzaamaan gedigitaliseerd, de tijdschriftencollectie wordt 

beschreven en aangevuld en moet nog geïnventariseerd worden, gadgets, schildjes 

en affiches worden in mappen bewaard zodat ze op een deftige manier getoond 

kunnen worden. 

We zijn een zoektocht gestart naar de bestaansdata van de groepen die ooit in KSA 

Oost-Vlaanderen bestaan hebben. VKSJ en Roodkapjes horen daar uiteraard ook bij. 

Deze zomer trokken we daarvoor zelfs een ganse dag naar 

KADOC om in hun archieven op speurtocht te gaan. 

Dat we elke maand een aantal vragen krijgen en kunnen 

beantwoorden overtuigt ons van het feit dat we als 

vrijwilligers nuttig werk verzetten. We zijn ondertussen 

een fijne vriendengroep geworden. Heb je zin om toe te 

treden, of heb je zelf nog archief ter beschikking, neem 

gerust contact met ovl@ksa.be. We zoeken in het 

bijzonder oud-leden uit VKSJ-kringen, want die missen we 

wel. 

  

                                                           
1 Het materiaal tot 1987 bevindt zich in het KADOC (inventarisnummer BE/942855/390) en kan 

je daar raadplegen. Het werd beschreven n.a.v. de publicatie: Heyrman P, van Wassenhove R., 

(1987), De katholieke studentenactie te Sint-Niklaas (1927-1987), Sint-Niklaas. 

mailto:ovl@ksa.be
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Rik tekende kampkaartjes 

Ingrid Kremer, oud-lid van KSJ Ganshoren, 

reageerde op het artikel over tekenaars van 

kampkaartjes in ons vorig nummer. Zij kon 

Rik, die de kaartjes voor zomers 1986, 1987, 

1988, 1989, 1992, 1993, 1995 en 2002 

tekende, identificeren. 'Rik is Rik Dewulf en 

was leider van KSA Molenbeek eind 

zeventiger jaren. Hij tekende ook nog voor 

Smodder, het tijdschriftje voor de min-8-

jarigen binnen KSJ Brabant.' Tijdens zijn KSA-

tijd had hij al figuurtjes ontworpen zoals 'Smodder', 'Snuffel en Miel' die geïnspireerd 

waren op de namen van de tijdschriften voor de leeftijdsgroepen. Na zijn KSJ-tijd 

werkte hij o.a. bij uitgeverij Infodok in Leuven, Het Nieuwsblad/De Gentenaar 

(Stipkrant) en Het Nieuwsblad/De Standaard. Hij tekende onder pseudoniem Pias de 

reeks 'Koning Arthur' en 'Lancelot' in het weekblad Suske en Wiske. Sinds 1994 werkt 

hij mee in het Mehro team aan de reeks Kiekeboe. Hij is ook de tekenaar van de 

stripreeks Stam en Pilou. Rik Dewulf tekent samen met Marc Daniëls (De Marck) als 

Studio Max!  

 

Wie is wie? 
De kaftfoto van een vorige Afkikker toonde provinciale en nationale 

verantwoordelijken op uitstap in de mijnen van Beringen in 1962. Dankzij reacties 

konden velen geïdentificeerd worden (zie vorig nummer). Over de figuur op nr. 7 

bestaat wel enige discussie: zowel Agnes Pas als Andrea Allemeersch denken dat zij 

dat zijn ... Figuur 18 zou niet Jan Duchéne zijn, maar een Limburgse diocesane proost 

van de roodkapjes. Nr 3, 8, 11, 

12 en 13 werden nog niet 

geïdentificeerd. 

 

Kampkaart uit de reeks van 1993, getekend door Rik. 
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'Fijnstof'... tot nadenken 
 

Telkens krijgt een (oud-)proost of K-trekker 
ruimte voor een inspirerende gedachte of gebed. 

 

We zitten boordevol energie 
(Magnifiek Energiek! weet je wel ...) 

en hebben ideeën over 
hoe  het allemaal anders en beter kan. 

We hebben misschien ook wel de vaste wil 
om onze plannen ten uitvoer te brengen. 

We zijn jong en weten of voelen aan 
waar we in KSA moeten aan bouwen. 

 
Maar soms valt het ook wel eens tegen 

en botsen we op grenzen. 
Niet alles loopt 

zoals we het gehoopt hadden. 
Op zo'n moment is het goed om ons 
woorden te herinneren van mensen 

die ons op de weg van het leven 
zijn voorgegaan, zoals volgend gebed: 

 
"Heer, Geef mij de kracht om te veranderen 

wat ik kan veranderen 
De moed om te aanvaarden 
wat ik niet kan veranderen 

De wijsheid om het onderscheid 
tussen beide te weten". 

 
Bart Lagrange, deze maand 10 jaar provinciaal proost 

van KSA Noordzeegouw, in Kompas, juli 2017 

20017 )  

 

In samenwerking met De Sjelter brengt 

KSA twee brochures uit: één over het 

opzoeken van de groepshistoriek en één 

over het werken met mensen in een 

kwetsbare positie rond het thema jeugd-

beweging. Je vindt ze ook op de website. 

 


