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Jaarthemata

Deze themata werden samengezocht door Urbaan Huybrechts uit Brussel en waar mogelijk
aangevuld en aan KSA-Noordzeegouw aangepast door Eric Colenbier.

1 1928 - 1932
Tussen 1928 en 1932 bestaat de KSA reeds in drie bisdommen en zoekt er haar weg.
Het ledenblad ‘Hernieuwen’ (eerste nummer in februari 1929) besteedt veel aandacht aan het
uitklaren van het begrip ‘katholieke actie’. Men verwoordt de fundering, de inhoud, de uitwerking,
de mogelijke toepassingen. Sommige studieronden vinden hun neerslag in brochures:
•
•
•
•
•
•

grondbegrippen der Katholieke Actie
de hernieuwing in Christus van het staatsleven
de hernieuwing in Christus van het bedrijfsleven
de hernieuwing in Christus van het gezinsleven
de hernieuwing in Christus van het internationaal leven
de hernieuwing in Christus van de grootmachten (pers, radio, film)
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2 1932 - 1940
Vanaf 1932 bestaat de KSA in 5 gouwen.
Het leidersblad Richten start in 1933 en geeft zoals de naam het zegt richtlijnen voor de werking.
Daaronder vallen ondermeer de jaarthemata waarvan Richten in oktober 1938 op pagina 178 schrijft
dat ze ‘een leidraad zijn, geen keurslijf’.
Er werd onderscheid gemaakt tussen het studieprogramma (ST) (voor de hernieuwers?) en het
avantiprogramma (AV) (voor de klaroeners?).
Voor de Avanti’s werd in 1933 een vijfjarenplan uitgewerkt met als kernthema de beoefening der
zedelijke hoofddeugden. Elk kwartaal had een eigen accent. Jaarthemata werden dan nog
‘jaarplannen’ genoemd.
periode
1932 – 1933

thema
•
•
•
•

1933 – 1934

•

1934 – 1935

•

•
•
1935 – 1936

•

1936 – 1937

1937 – 1938
JAARTHEMATA

•

ST: ?
AV: durven en veroveren
ST: de hernieuwing in Christus van het staats- en bedrijfsleven
AV: jong en voorzichtig
o 1ste kwartaal: tegen de voorzichtigheid der bedorven natuur: des
duivels voorzichtigheid
o 2de kwartaal: strijd tegen de louter-menschelijke voorzichtigheid:
der wereld voorzichtigheid
o 3de kwartaal: ons de bovennatuurlijke voorzichtigheid!
ST: de hernieuwing in Christus van de grootmachten
o 1ste kwartaal: pers
o 2de kwartaal: radio
o 3de kwartaal: film
AV: jong en rechtgeaard
o 1ste kwartaal: recht aan God
o 2de kwartaal: recht aan de oversten
o 3de kwartaal: recht aan de kameraden
ST: de hernieuwing in Christus van het internationaal leven
AV: jong en sterk
o 1ste kwartaal: “Heer, wij bidden U om de deugd van sterkte.”
o 2de kwartaal: wijzelf sparen ons geld
o 3de kwartaal: meester over ’t loome lichaam
o 4de kwartaal: den peresoon in hernieuwen in Christus
ST: De hernieuwing in Christus van het gezin en het bedrijfsleven.
Voor het eerst een geïntegreerd programma met studieronden, actiepunten,
gebedswerking, enz..

AV: Jong en matig!
voor het eerst overlegd met de 5 algemene proosten

•

o 1ste kwartaal: in woord en opschik
o 2de kwartaal: sober in eten en drinken
o 3de kwartaal: kuisch en keurig in woord en lied
ST: Eén in de Kerk
het thema van alle Belgische verenigingen voor KA
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periode

thema
o
o

1ste kwartaal: als gedoopten
2de kwartaal: als mede-offeraars
(Paaschverlof: Mede-Offeraars)

o

1938 – 1939
1939 – 1940

JAARTHEMATA

3de kwartaal: als mede-apostelen met de hiërarchie van de Kerk

met voorstel tot spreiding van de studieronden:
o 3° jaar s.o.: de grondstellingen der K.A.
o 4° jaar s.o.: het vraagstuk der pers
o 5° jaar s.o.: De hernieuwing in Christus van het gezinsleven
o 6° jaar s.o.: De hernieuwing in Christus van het internationaal
leven
Heiligenstijl is heldenstijl! (Levensvernieuwing in heiligenstijl)
• 1ste kwartaal: christelijke jeugd Iedere dag een Kristusdag
• 2de kwartaal: offerende jeugd Iedere dag een offerdag
• 3de kwartaal: vreugdige jeugd Iedere dag een vreugdedag
1939-40: De Christus is koning, zijn ridders zijn wij!
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3 1940 - 1948
Tijdens de oorlogsjaren 1940- 1944 verschijnen de tijdschriften niet.
Er verschijnen van Richten wel 11 werkfarden.
Eerst alleen voor West-Vlaanderen en vanaf 1943 voor de 5 leden van de nieuwgestichte federatie
KSA- Jong-Vlaanderen.
Ze bevatten diverse artikels en richtlijnen over KSA en KA, met enkele grote onderwerpen: ‘Wij
gedoopten’, ‘De stede Gods’, ‘De parochie’, ‘Het vormsel’.
E.H. Ots ordende deze farden onder ‘jaargang VIII’, januari 1943.
periode

thema

1943 – 1944
1944 – 1945
1945 – 1946
1946 – 1947
1947 – 1948

op de parochie thuis
wij herbouwen het land
katholieke weerbaarheid
wij herbouwen het land
het sociaal vraagstuk
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4 1948 - 1966
Vanaf 1948-’49 worden de jaarthemata opgesplitst per geleding
• hernieuwers (HN)
• jonghernieuwers (JHN)
• (jong)knapen (KN)
• jongknapen (JKN)
periode
1948 – 1949
1949 – 1950
1950 – 1951

thema
•
•
•
•
•
•
•
•

1951 – 1952

HN: mannen van morgen
KN: in blijheid man van plicht
HN: Vlaamse levensstijl.
KN: Houdt u fier!
HN: Vrijheid en roeping
KN: De koning der koningen roept. Hem is ons leven gewijd
JKN: De zonneridders
HN:
o godsdienstig programma: de ontmoeting met de levende Christus
in ons leven
o studieprogramma: de taak die ons wacht
techniek, media, studie, sport

•
•
•

1952 – 1953

•

JHN: jong zijn en grote schone mensen worden
KN: ik wil een dapper (jong)knaap worden
HN:
o godsdienstig programma: Voor een offervaardige jeugd
o studieprogramma: een nieuwe jeugd voor een nieuwe wereld
JHN: Jong zijn en grote schone mensen worden
afwerking van 1951-’52

•
•
•
1953 – 1954

1954 – 1955

1955 – 1956

JAARTHEMATA

•
•
•
•

•
•
•
•

KN: Were di, kameraad
JKN: De blijheid in ons leven
HN:
o studieprogramma: een nieuwe wereld groeit
JHN: jonghernieuwer wordt ge door strijd.
KN: een groep wachtwoorden
JKN: een groep wachtwoorden
HN:
o godsdienstig programma: volgens het comité voor meer
geloofsleven van het JVKA
o studieprogramma: beroep, gezin, sociaal-cultureel leven
JHN: Avanti
KN: Wij bouwen verder
JKN: Het jongvlaams cordon
HN:
o godsdienstig programma: volgens het comité voor meer
geloofsleven van het JVKA
o studieprogramma: staatswaarden, internationale waarden,
Vlaamse volkswaarden
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periode

thema

1964 – 1965

• JHN: Storm (op zee)
• KN: Vliegt de blauwvoet
• JKN: De eerlijkheid
• HN: Jonge leden in de jonge Kerk
• JHN: Schild ende vriend
• KN: De Jonge Kerk, hoop der toekomst
• JKN: De dienstvaardigheid
Sta vooraan. De jonge kristen in de moderne wereld
Hijs de vlag
• 1ste kwartaal: We zijn jong
• 3de kwartaal: Adel is plicht
vandaag
nieuwe kansen
Jongvlaamse inzet
Reik je hand
Groei in vreugd
Wij samen

1965 – 1966

Doe het eens goed

1956 – 1957
1957 – 1958
1958 – 1959
1959 – 1960
1960 – 1961
1961 – 1962
1962 – 1963
1963 – 1964

JAARTHEMATA

zoals VKSj
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5 1966 - 1978
Omwille van diverse redenen (o.a. inhoudelijke betwisting, inkleding, taalspel) koos Noordzeegouw
vanaf 1966 vaak voor een eigen jaarthema (NZG).
periode

Noordzeegouw

Nationaal

1966 – 1967
1967 – 1968
1968 – 1969

Leef een jaar gratis
Komt in de ronde
Speel je mee
Voet aan land

Leef in de wereld
Vlaanderen
Speel je mee
• HN: De wereld waarin je leeft is ook
jouw zaak
• JHN: (een nieuwe aanpak)
• KN: Met open oog
• JKN: Kom mee.
• HN: De nieuwe mens.
• JHN: (programma vanuit de basis)
• KN: Ik, niet alleen. Leef in de
wereld.
• JKN: (programma rond
groepsvorming)

omwille van het Normandiëkamp

1969 – 1970

Zicht op KSA
1970 – 1971

1971 – 1972
1972 – 1973
1973 – 1974
1974 – 1975
1975 – 1976
1976 – 1977
1977 – 1978

JAARTHEMATA

Hart, houvast en humor
Spel met grenzen
Je hebt iets goed(s) te maken
Je hebt vier handen, twee van jou,
twee van mij
Puntje, puntje, puntje... puntje op de i
Kom eruit, samen vooruit
Het spel op de wagen

Over de drempel met Kwiek en de hele kliek
Spelen: meer dan een spelletje
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6 1978 - 1994
Vanaf 1978- 1979 hebben de gefusioneerde KSA en VKSJ hetzelfde jaarthema.
periode

Noordzeegouw

Nationaal

1978 – 1979
1979 – 1980
1980 – 1981
1981 – 1982

Op-nieuw ritme
Kijk kleur
Liever de elf, dan mezelf
Haal de joker uit de koker
Werp het net uit aan de andere kant:
de kant van vriendschap, vertrouwen,
vrede
Open je ramen, zing samen
Ster of figurant, niemand aan de kant
Kop op, neem je touwtjes in handen
Leef je tijd, geef je tijd
Flakker je wakker
Grijp je kans
Kom erin, kom over, kom uit de bus!
Een dubbeltje op zijn kant!
Spelen met grenzen
Onder één hoedje
Spiegeltje, spiegeltje, …

Het spel in de kijker
Maak dat je ’t ziet. Zie dat je ’t maakt
Breek door je muur
Wablief? Creatief!
Vrede voor de boeg

1982 – 1983
1983 – 1984
1984 – 1985
1985 – 1986
1986 – 1987
1987 – 1988
1988 – 1989
1989 – 1990
1990 – 1991
1991 – 1992
1992 – 1993
1993 – 1994

JAARTHEMATA

Open je ramen, zing samen
Ster of figurant, niemand aan de kant
Neem je touwtjes in handen
Leef je tijd, geef je tijd
Flakker je wakker
Grijp je kans
Vanzelfsprekend
Een dubbeltje op zijn kant!
Spelen met grenzen
Onder één hoedje
Kijk nu eens
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7 1994 - …
Vanaf 1994 – 1995 hebben KSA Noordzeegouw en KSJ-KSA-VKSJ hetzelfde jaarthema.
periode

Jaarthema

1994 – 1995
1995 – 1996
1996 – 1997
1997 – 1998
1998 – 1999
1999 – 2000
2000 – 2001
2001 – 2002
2002 – 2003
2003 – 2004
2004 – 2005
2005 – 2006
2006 – 2007
2007 – 2008
2008 – 2009
2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 – 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020

OnvoorSPELbaar
Geen woorden, maar akkoorden
Licht op groen. (Moeder natuur)
Binnenstebuiten
Als het maar klikt
De wereld op zijn kop
Voeten van de grond
’t loopt op wieltjes
Oerdegelijk
Laat je strikken
Een beetje getikt
Verdraaide wereld
Wie niet weg is, is gezien
Portie gemengd
Buiten de lijntjes
Toeter (nie) toe
Doremi van Solasi
Armoede is een onrecht. Maak er spel van
Voltooid verleden tijd
Spek voor je bek
Talent ten top!
Werkelijk opmerkelijk
Magnifiek energiek
Geniaal digitaal
Groei uit jezelf
Tien op team
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