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               Nieuwsbrief ‘Altijd Jarig’ 
 

Uitgave van de archiefgroep ‘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 https://www.ksa.be/themas/altijd-jarig 

  

1. KSA en de liefde voor muziek 

 
Herinneringen… 
Ik heb uit mijn prille KSA-tijd twee herinneringen 
aan KSA en muziek. In de jaren ‘50 van de vorige 
eeuw trok er op de eerste zondag van juni elk 
jaar opnieuw een processie door de straten van 
Torhout: de Heilig-Hartprocessie. Die processie 
werd geopend door de fanfare van de Torhoutse 
Normaalschool. Als Jongknaap keek ik daar met 
grote ogen naar op. De muzikanten droegen een 
KSA-uniform. Precies hetzelfde als mijn 
jongknapenuniform. Alleen, zij droegen er een 
blauw ‘schuitje’ bij op hun hoofd. Daar was ik 
eigenlijk een stukje jaloers op. Vooraan liep de 
tamboermajoor. Over zijn borst een brede witte 
riem. In zijn hand de tamboermajoorstok met 
een zilveren bol en witte kwasten. Geweldig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van Johan Leplae kregen we deze foto van de harmonie 
van college Menen KSA Zimpezele. Plaats en datum zijn 
voorlopig onbekend. 

 
Jaren later, begin van de jaren ’60, had onze 
Torhoutse KSA-bond ‘s Gravenwinkel een heel 
bescheiden roffel- en trommelkorps, versterkt 
met enkele klaroenblazers. Ter gelegenheid van  

 
de jaarlijkse WEDO-dag (Wordt Eén Der Onzen, 
een wervingsactie uit die jaren) marcheerden we 
door de straten naar de Torhoutse markt. Daar 
stond een gesjorde toren en werd de 
openingsformatie gehouden. De slagen van de 
trommels en roffels en het klaroengeschal 
bleven tussen de huizen van de Bruggestraat 
hangen… Pure nostalgie! 
 
Nog meer nostalgie… 
In mei 1960 fietste onze jonghernieuwerban 
samen met enkele hernieuwers naar Oostende 
voor het zeefestival. Daar zag ik de KSA- 
speelschaar van het Oostendse O.-L.-V.-college.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D03046: De speelschaar van het college van Oostende op 
het Zeefestival in 1960.  

 
Op het hoofd droegen ze precies hetzelfde 
schuitje als de Torhoutse fanfare. In de 
namiddag was er de feestshow in het Kursaal. Ik 
zie en voel mezelf nog altijd zitten, diep 
weggezakt in de zachte rode fluwelen zetels. Op 
het grote podium het KSA Banjo-ensemble van 
het Sint-Aloysiuscollege van Menen. 
 

Nummer 16, maart 2021 
Verschijnt minstens éénmaal per jaar. 
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Elk jaar fietsten we op de laatste zondag van 
augustus van Torhout naar Diksmuide, ter 
gelegenheid van de IJzerbedevaart. In de straten 
van Diksmuide, naar de brug over de IJzer en de 
bedevaartweide een dichte massa. Daartussen 
diverse trommelkorpsen, roffelaars en 
klaroenblazers in een veelheid van uniformen. 
Na de traditionele eucharistieviering 
marcheerde de KSA-fanfare van Oudenaarde het 
puin op. Indrukwekkend! En… droegen zij ook 
niet al weer dat zelfde schuitje op het hoofd? 
Dat beeld blijft op mijn netvlies gebrand… 
 
Zelf kan ik geen noot zingen. Mijn 
zangcapaciteiten beperken zich tot een soort 
van hees en vals gebrom. Buiten enkele 
krampachtige aanslagen op een piano tijdens 
mijn lerarenopleiding, heb ik geen instrument 
aangeraakt. Maar de band tussen KSA en muziek 
is me altijd blijven interesseren. 
Daar is Ludgard Decroos voor een groot deel 
verantwoordelijk voor. Op de eerste vernieuwde 
leiderskampen op het domein Hernieuwenburg 
in Wielsbeke en daarna in Monsalvaet was hij de 
heel enthousiaste verantwoordelijke voor de 
zang. Dus… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F04038: Ludgard Decroos gaat voor in de zang op een 
leidersdag in 1978. Ludgard was proost in KSA Izegem 
van 1962-‘63 tot 1988-‘89. In de gouwraad was hij van 
1970-‘71 tot 1983-‘84 verantwoordelijk voor zang en 
liturgie. 

 
Verder opzoeken, verzamelen en uitschrijven 
Dus ben ik op zoek gegaan. Vanwaar die band 
tussen KSA en muziek? Op onze archiefzolder 
boven het Noordzeegouwsecretariaat in 
Gullegem vond ik heel wat informatie: 
jaarboeken, zangbundels, handleidingen, artikels 
en een veelheid aan foto’s.  
In het toenmalige leidersblad Opkikker (jaargang 
18, 1998 –‘99) schreef Leo Goeman: “Wie met 
de geschiedenis van onze beweging vertrouwd is, 

kent het kerkelijk strijdend karakter van KSA in 
zijn beginperiode. De KSA werd immers opgericht 
tegen de verwereldlijking van de maatschappij. 
De KSA was een militante beweging die zich 
toonde aan de buitenwereld op grote 
manifestaties en optochten… 
Eind jaren ‘30 deden meer jeugdbewegings-
elementen hun intrede. Liederen, vendelzwaaien, 
trektochten en muziek werden gekaderd in een 
tuchtvolle stijl met wacht bij de vlag, groet aan 
de vlag, uniforminspecties en marsoefeningen…” 
 
In Golfslag 42 schreven Eric Colenbier en Dieter 
Durnez van de archiefgroep Altijd Jarig, naar 
aanleiding van het einde van werkjaar 2010-‘11, 
met als jaarthema Doremi van Solasi, een 
boeiende bijdrage: Elk vogeltje zingt zoals het 
gebekt is… Van speelschaar tot kamplied.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F00805: Trommelkorps op de gouwdag in Oostende 
(1933 of 1939). 

 

Ik neem er graag enkele stellingen uit over. “Elke 
doorwinterde KSA’er weet dat muziek en zang 
altijd een belangrijke plaats kregen in onze 
jeugdbeweging… 
In haar beginjaren erfde KSA van de AKVS-
studentenclubs de romantische bezorgdheid voor 
de Vlaamse volkscultuur. In nogal wat bonden 
hebben speelscharen en orkestjes bestaan. De 
fanfares werden steevast gevraagd om op te 
treden tijdens gewest- en gouwdagen, 
sterrenstoeten, parochiefeesten en processies. 
Een eenvoudige trommel of klaroen begeleidde 
ook de openingsformaties bij het hijsen van de 
vlag. Aan de klaroenen hingen vaak KSA-
vlaggetjes of op de landsknechttrommels 
stonden KSA-symbolen geschilderd… 
 
In de jaren ‘50-’60 werd muziek een vast 
onderdeel van de volksdienst (VD), voordien 
dienst lekenspel (DLS).In die cursus werden 
leiders opgeleid om in hun bond aan volksdienst 
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te doen door ”het in voege brengen van 
instrumenten in de marsgroep (Jeugdleven, nr. 3, 
p. 58). Bonden en gewesten werden 
gestimuleerd om een speelschaar samen te 
stellen, bestaande uit een tamboerkorps en een 
klaroenkorps…” 
Het artikel publiceert ook een achttal foto’s met 
klaroenblazers, een groep landsknechttrommels, 
speelscharen, banjo-orkest, orkest, zang en 
geeft een overzicht van zangbundels.  
 
Ik vind in twee jubileumboeken (Jubileumboek 
Koninklijke Speelschaar SFX Brugge en 
KSA-Zwaneburcht Zandvoorde 1959-2009, Vijftig 
jaren samen sterk) de start- en beginjaren van 
speelschaar SFX Brugge en de Kliek Zandvoorde. 
Ik vind er boeiende en pittige verhalen in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F04728 De speelschaar van de Frères stapte mee in de 
stoet ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van KSA in 
Roeselare op 7 mei 1978. 

 
In het boek van de SFX-speelschaar lees ik op 
blz. 33 dat Dries Persijn, leerling van de ‘Frères’ 
en knapenleider in de KSA-Xaveriusbond (later 
werd Dries gouwleider van KSA Noordzeegouw 
van 1955 tot 1958) op 6 juni 1945 een brief 
schrijft naar de toenmalige gouwleider Fernand 
(Bonneure, gouwleider van 1944 tot 1947) 
waarin hij pleit voor een speelschaar als middel 
ter verovering, want ze zijn knapen verloren 
omwille van het muziek van de VVKS. In 1913 
was er namelijk in het Sint-Franciscus-
Xaveriusinstituut een scoutsgroep gesticht die 
later uitweek naar het Sint-Leocollege. Die Sint-
Leogroep richtte een muziekkorps op waardoor 
de groep erg aantrekkelijk werd voor iedereen 
die muziek in het hart droeg.  
 
Op blz. 37 wordt verteld hoe tijdens de zomer 
van 1945 het bestaande muziekgroepje van het 
SFX-instituut door de knapenleider 
meegetroond werd naar een café, waar roffels, 

klaroenen, vlaggen en een tamboermajoorstaf 
van het ontbonden KSA-muziek lagen onder de 
biljart. Zo kwamen de instrumenten bij de Frères 
en de Frères bij de KSA en speelschaar De Graal. 
De droom van Dries Persijn was een feit. Het 
duurt niet lang of speelschaal De Graal is een 
vaste waarde op gouwdagen, zeedagen en 
processies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F00468: de speelschaar van het SFX was aanwezig op de 
Duboisviering in Hernieuwenburg in 1995. 

 
Blz. 40 vermeldt dat in 1949, tijdens de 
Bevrijdingsfeesten in de wijk Kristus-Koning 
Brugge, voor het eerst de SFX-speelschaar naar 
buiten komt en niet langer de KSA-speelschaar 
De Graal. In 1950 verlaat de groep de KSA. De 
band die de speelschaar met de school heeft, is 
veel sterker dan die met de jeugdbeweging. Blz. 
45: “De overgang van KSA-speelschaar naar SFX-
speelschaar, is meteen ook goed voor enkele 
veranderingen in het uniform. De kenmerkende 
oranje KSA-das wordt al snel vervangen door de 
bekende lichtoranje stropdas terwijl het Chiro-
insigne op het linker borstzakje van het 
uniformhemd vanaf 1954 plaats maakt voor een 
Brugse Leeuw.” 
 
Ook het jubileumboek van KSA Zwaneburcht 
Zandvoorde bevat boeiende info. Zo lezen we op 
blz. 16: “Op zo’n ouderfeest nodigden wij elk jaar 
de speelschaar van de Conterdamse Chiro uit. Ik 
(Erik Naert) geef het eerlijk toe: daar was ik 
stinkend jaloers op! Maar ik niet alleen, want 
wijlen Daniël Dellaert, toen vader van drie 
KSA’ers, stelde voor om ook zo’n groep op te 
richten. Hij was muzikaal getalenteerd en wilde 
de leiding op zich nemen. Na wat wikken en 
wegen, en het zoeken naar sponsors, kreeg hij de 
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zegen om wat later de kliek op te starten… De 
instrumenten werden in Torhout, waar ik toen op 
het regentaat zat, aangekocht.” 
 
Daniël Vandenberghe, leider van 1967 tot 1971, 
schrijft op blz. 25: “In de vroege jaren zestig, 
toen Erik Naert bondsleider was, startte de KSA 
met een kliek. We kregen enkele landstrommen, 
twee zogenaamde muziektrommels, zes 
klaroenen en later een tamboer majoor… Alleen 
al het vasthouden van de stokken - het heeft wat 
van Chinees eten - was al een hele kunst… Later 
kwamen er nog een paar grote landsknechten bij 
en twee speciale klaroenen. We kenden vier 
gewone marsen, een processiemars en een 
parademars. Toen de UCB-fanfare (Union 
Chimique Belge) haar instrumenten aan de KSA 
schonk, kon onze kliek gevoelig uitbreiden.”  
 
Vele jaren is de kliek te gast geweest op heel wat 
activiteiten van KSA Noordzeegouw. Zo waren ze 
aanwezig in Westouter op de inwijding van 
Parsifal op 2 oktober 1982.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F04990: speelschaar Zandvoorde in Monsalvaet (1982)  

 
In de uitgave Een Halve Eeuw Monsalvaet, 1949-
1999, 50 jaar KSA-heem Monsalvaet zitten ze op 
blz. 97 braafjes op de slaapvloer.  
 
Over fanfares, harmonieën en speelscharen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zijn eind de jaren ‘50, begin van de jaren ‘60 
van de twintigste eeuw. Vele West-Vlaamse 
colleges hebben een internaat. De inwonende 

scholieren verblijven er weken na elkaar. Dat 
betekent dat er niet alleen wordt gezorgd voor 
eet- en slaapgelegenheid; ook de vrije uren na 
de lestijden moeten worden opgevuld. Zo 
krijgen sport, film, fotografie, hobby, KSA-
werking, geestelijke oefeningen, retraites, 
bezinnings-momenten en muziek een plaats. Een 
hele waaier van activiteiten wordt aangeboden. 
In dit kader ontwikkelen zich in bepaalde 
colleges fanfares, harmonieën en speelscharen. 
In veel gevallen wordt het KSA-uniform of delen 
er van als uniform voor de muziekgroep 
gebruikt. 
 
Enkele namen: speelschaar SFX Brugge, 
harmonie Normaalschool Torhout, 
collegeharmonie Zimpezele Menen, speelschaar 
Sint-Amands-college Kortrijk, fanfare Zwevegem, 
speelschaar Oostende, harmonie college Veurne 
… Deze opsomming is ongetwijfeld onvolledig of 
bevat verkeerde informatie. Ook de correcte 
namen van verschillende groepen ontbreken. 
We staan graag open voor aanvullingen en 
correcties.  
 
Zingen met gestencilde liedblaadjes, 
zangboekjes en heuse zangbundels 
Mijn tweede tentenkamp beleefde ik in Maboge, 
langs de oevers van de Ourthe, nabij Nadrin. 
Elke kampdag begon met de openingsformatie 
en het hijsen van de leeuwenvlag naast de 
Torhoutse KSA-vlag. Daarbij klonk telkens weer 
het KSA-lied: Kerels der Noordzee, Wikingsbloed 
…Op een avond marcheerden we naar het 
centrum van Nadrin en vergastten de 
plaatselijke inwoners op een avondlijke 
zangstonde. Op het programma de gebruikelijke 
kamp- en gezelschapsliedjes afgewisseld met 
een strijdlied als Vliegt de Blauwvoet. Niet alle 
bewoners van Nadrin waren bij het horen van 
onze liedjes dol enthousiast… 
 
Toen was er geen enkele KSA-bond die geen 
eigen collectie (gestencilde) liedblaadjes en/of 
zangboekjes had. Geen kampboekje zonder 
kamplied en één of meerdere kampvuurliedjes. 
Strijd-, volks- en gezelschapsliederen waren er in 
opgenomen. Zingen tijdens het sjorren van een 
brug over de Ourthe of het bereiden van het 
eten op de tafelvuren in de vendelkeukens. Elke 
avond klonk over de kampweide: O, Heer d’ 
avond is neergekomen, de zonne zonk, het 
duister klom... De laatste avond was er een 
groots kampvuur met nummertjes en stemmige 

Hoe langer onze zoektocht naar informatie 
betreffende de verschillende speelscharen en 
harmonieën die ooit in KSA actief waren, hoe 
meer we beseffen dat we onmogelijk volledig 

kunnen zijn. Kun jij ons helpen aan meer 
informatie, aan correcte benamingen of aan 
beeldmateriaal of kun je meer duiding geven 
bij wat we schreven, dan horen we dat graag. 

altijdjarig@ksanoordzeegouw.be 

mailto:altijdjarig@ksanoordzeegouw.be
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kampvuurliedjes als “Vader Abraham had zeven 
zonen, zeven zonen had vader Abraham en zij 
aten niet en zij dronken en zij maakten veel 
plezier” of “Hoog op de gele wagen”... Het kamp 
eindigde pas toen we terug in Torhout op de 
grote markt stonden en er in een grote kring 
“Hier staan tot afscheid weer de broers”... 
zongen. 
 
In hun bijdrage in Golfslag 42 sommen Eric 
Colenbier en Dieter Durnez oudere en “jongere” 
gedrukte zangbundels op, uitgegeven door KSA 
Noordzeegouw of de nationale ploeg: We zingen 
een nieuw lied (1936), Singhet ende weset vro 
(1940 en 1943), Zingende Jeugd (1951), De 
schalmei (1961 en 1963), Neemt my inder hand 
(1970), Elk vogeltje zingt (1976), Op de 
zangzolder (1982 en 2001), Notenbrood en 
zangzaad (2002). Je vindt er naast een breed 
gamma aan strijd-, stap- en canonliederen ook 
Vlaamse, Oud-Nederlandse en Zuid-Afrikaanse 
liederen in en natuur-, stemmings- en gezel-
schapsliederen. De jongste bundels bevatten 
ook kleinkunst en Engelstalige songs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Brabançonne van de KSA 
In het reeds aangehaalde artikel van Leo 
Goeman in Opkikker verwijst de schrijver naar 
de “Brabançonne van de KSA” : het lied “Kerels 
der Noordzee...” 1931.  
 
In Gisteren en vandaag (jaargang 16, nr. 1) lezen 
we in de beschouwing van Karel de Busschere: 
Het lied was twintig jaar en méér een allerwegen 
gezongen strijdlied van de KSA… Vlaams en 
Christelijk samen, volgens de aloude Vlaamse 
studentenbeweging… De woordkeuze 
weerspiegelde, overeenkomstig de hele tijds-
geest, de (Vlaams)-nationalistische tendensen 
die vooral bij de collegejongeren leefden... 
Daarnaast had elke ban zijn eigen lied. In de 
openingsformatie van iedere bijeenkomst werd 
dit eigen lied gezongen na het openingsgebed en 
de KSA-wet... (Dat was zo in Torhout, maar 
wellicht ook in veel bonden.) 

Sinds Witte Donderdag 1985 is Lied van trouw 
(Omdat zijn woord een ja-woord was) 
geschreven door de toenmalige gouwproost 
Eugeen Laridon en op muziek gezet door Gino 
Malfait, het Noordzeegouwlied geworden 
(Golfslag 42, augustus 2011).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KSA en de liefde voor muziek 
Vanwaar dan die liefde voor muziek? Op het 
hoofdmonitorenkamp in de jaren ‘60 van vorige 
eeuw - toen nog in het heem Vogelsang bij 
Hernieuwenburg in Wielsbeke - bracht proost 
Ignace Dewitte de historiek van de KSA. Ik 
hoorde er woorden als “Rodenbach”, AKVS, 
JVF… en wat er toen bewoog binnen en leefde 
bij Vlaams-voelende collegejongeren. Ik begreep 
dat KSA daar een zekere verwantschap mee had, 
dat er een binding was. Typisch voor deze 
studentenbewegingen waren de optochten met 
vlaggen, roffels, trommels en klaroenen met 
daarbij het zingen van Vlaamse strijdliederen. 
Onze eigen Torhoutse KSA-bond ‘s Gravenwinkel 
had een grote leeuwenvlag in het bezit met in de 
linker benedenhoek de letters JVF. In de uitgave 
Hijs de vlag! Vlagrituelen in KSA & VKSJ in West-
Vlaanderen lees ik op blz. 11: “Voor KSA waren 
in bijna elk college, in elke normaalschool en elk 
seminarie waar enkele priester-leraars 
Vlaamsvoelend waren, katholieke Vlaamse 
studentenbonden actief. Daarnaast ontstonden 
ook zogenaamde verlofbonden waar leerlingen 
van eenzelfde gemeente een eigen, lokale 
studentenbond oprichtten om tijdens de 
vakantieperiodes actief te zijn. Beiden waren 
aangesloten bij het AKVS (Algemeen Katholiek 
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Vlaams Studentenverbond). Eén van hun 
kerntaken was de Vlaamse gedachte uit te 
dragen en de Vlaamse cultuur te promoten door 
b.v. toneelavonden voor de bevolking, uiteraard 
in het Nederlands. Van sommige gaan de wortels 
terug naar de 19de eeuw. Nogal wat KSA-
groepen hebben historische linken met die 
studentenbonden. Wanneer in 1946 aan de KSA-
groepen gevraagd werd om een meer 
romantische naam aan te nemen, grepen vele 
bonden terug naar de naam van die 
studentengilde. Die naam blijft bij enkele 
groepen bestaan tot op vandaag...” 
Van mensen en dagen en een welig huis 50 jaar 
K.S.A.-Noordzeegouw vermeldt op blz. 36: 
“Tijdens het guldensporenjaar 1952 roept K.S.A. 
zijn 20 000 leden op om die fiere Vlaamse 
overtuiging te bewaren en te bevorderen. 
Volgens K.S.A. moet de Vlaamse Beweging zich 
zo overbodig maken. Het bekende Vlaamse 

minderwaardigheidsgevoel is nooit vruchtbaar 
en kan geen stimulans zijn.” 
KSA gaat in zijn roots terug tot die oude Vlaamse 
studentenbewegingen en draagt de zorg voor 
een ‘rijk’ Vlaanderen in zich mee. Speelscharen, 
fanfares, harmonies, orkestjes, muziek en zang 
hebben jaren lang welig getierd in vele KSA- 
bonden, de liefde voor muziek was nooit ver 
weg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D04543: De KSA van Zandvoorde op een zeedag voor 
jongknapen (vermoedelijk 1979 in Oostduinkerke) 

 
Noël Bossuyt 

 

2. Overlijden Herman Verwaetermeulen
 
Op 8 september laatstleden overleed Herman 
Verwaetermeulen. Hij was 89 jaar. Na de tweede 
wereldoorlog was Herman leider in de Bavobond 
te Brugge. Hun trommelkorps was actief op 
verschillende gouwinitiatieven: de gouwdag van 
1948 te Roeselare, Lourdes 1953, de zeedag in 
Blankenberge in 1955, ... 
In 1956 deed Dries Persijn, toenmalig 
gouwleider, een beroep op Herman om een 
Zeeuws-Vlaanderenwerkgroep op te richten die 
jeugdcontacten opzette met Nederland, naar 
analogie van de Frans-Vlaanderenwerkgroep, die 
in Monsalvaet een kamp inrichtte en een 
werkmap uitgaf. Daaruit volgden sterke banden 
met Hulst (hij leerde er zijn vrouw kennen) en 
een proefkamp in 1957.  
Herman bleef de ganse tijd de trekker en hij was 
de contactpersoon in (West)-Vlaanderen. Het 
CJT, al noemde het toen nog niet zo, was 
geboren. Het was Hermans bedoeling om sociaal 
toerisme op te zetten en jongeren die van thuis 
uit niet de mogelijkheden hadden om op 
vakantie te trekken daar toch de kans toe te 
geven. Hij had de vraag van Abbè Desmet 
voortdurend voor ogen: ”Aide moi, aide moi, 
aide les petits clairés” Tot bij zijn ontslag in 1982 
bleef Herman in het CJT actief. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Herman Verwaetermeulen was aanwezig op de 
vlaggententoonstelling in Gullegem en genoot met volle 
teugen van het vlaggenboek ‘Hijs de vlag, 
vlaggenrituelen in KSA en VKSJ in West-Vlaanderen’. 

 
Herman was de archiefgroep erg genegen en we 
hadden de kans om hem verschillende keren te 
ontmoeten. In ons archief hebben we zo heel 
wat foto’s en documenten uit zijn periode. Na 
zijn dood schonken zijn kinderen nog het laatste 
restje KSA-materiaal dat in Mechelen 
overgebleven was. 

 
We kregen o.a. deze stenen 
schaal. Ze hing in zijn werkkamer 
en Herman beweerde dat ze van 
KSA was. Omwille van het Chiro-
teken zou dat best wel kunnen, 
maar we zijn daar absoluut niet 
zeker van. Kan iemand ons 
hierover uitsluitsel geven? 
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3. KSA Noordzeegouw en haar historische identiteit (1928-1994)
 
Naar aanleiding van de foto en tekst op blz. 34 in 
het boek n.a.v. het BAVO-kamp, reageert Edwald 
Vancoppenolle die er indertijd zelf bij was.  
 
Op bladzijde 34 lezen wij “Ouders bezoeken een 
modelkamp van Sint-Bavobond op het 
kasteeldomein Rozenhof in Sint-Andries, 
Brugge.” 
De dynamiek kwam van onze bondsleider 
Herman Verwaetermeulen. Hij had het plan 
opgevat om bijna kosteloos overnachting te 
regelen voor toeristen en jeugdtrekkers door 
een tentenkamp op te richten in de periode van 
het Heilig Bloedspel te Brugge ( 1 tot 18 
augustus 1957). Ik was toen 16 jaar en 
jonghernieuwer bij de KSA. Omdat wij weinig 
ervaring hadden met legertenten besloot 
Herman Verwaetermeulen een proefkamp te 
organiseren in juli 1957 op het kasteeldomein 
“Rozenhof” in de Zandstraat te Sint-Andries. 
Toen was daar de drukkerij Schoonbaert 
gevestigd en de kinderen van de drukker waren 
ook lid bij de KSA. Herman kon de heer 
Schoonbaert overtuigen om in zijn tuin een 
tentenkamp op te zetten. De tenten leende hij 
van het ministerie van Nationale Opvoeding en 
wij mochten de tenten onder zijn vakkundige 

leiding opslaan. Op de foto herken ik alleen onze 
leider Roland De Coster (1937 – 1995). Hij staat 
links aan de ingang van de rechtse tent.  
Het kasteel Rozenhof staat nu verlaten na een 
lange periode als woon- en zorgcentrum te 
hebben gefunctioneerd. Het werd afgewezen 
wegens onveilig en te krappe behuizing.  
 
In augustus 1957 werd het tentenheem De Graal 
opgeslagen op het “Belgaplein” langs de 
Manitobalaan te Sint-Andries. Het voetbal-
pleintje werd later volledig verkaveld. Ik werd 
aangeduid als onthaal en kassier. Ik zat in een 
tentje aan het ingang van het plein, hoopvol 
wachtende op de massa die niet kwam. Wel 
hebben vele jongeren op het plein overnacht 
met eigen tent. Een succes werd het niet. 
Financieel was het net geen ramp. Maar elke 
avond brandde ons kampvuur. Wie ’s nachts de 
wacht hield weet ik niet meer, maar van moeder 
moest ik thuis slapen. Het was echt verruimend, 
wij praatten met Fransen, Engelsen en vooral 
Nederlanders. Uitzonderlijk hadden wij twee 
Litouwers op bezoek. 
 
Ewald Vancoppenolle 

 
Van het boek KSA Noordzeegouw en haar historische identiteit dat we samen 
met professor Louis Vos mochten publiceren en de aanvullende brochure De 
voorbije 25 jaar in vogelvlucht door Pol Vandenbulcke zijn nog een paar 
exemplaren voorradig. Wie nog geen exemplaar bezit en er toch in 
geïnteresseerd is kan een er één bestellen bij gouwsecretaris Niels: 
inschrijvingen@ksanoordzeegouw.be. Het boek kost €21 is af te halen in het 
gouwsecretariaat. We kunnen het boek ook verzenden naar uw adres voor een 
meerprijs van € 5,70. Je kan het bedrag overschrijven op BE74 4675 0073 5107 
met vermelding van “boek KSA Noordzeegouw” en daarna jouw naam. 
 

4. Verwerkte schenkingen van het voorbije jaar
 

Als reactie op het artikel over muziek bezorgt 
Dirk Joye ons twee fotootjes waarop zijn vader 
als lid van KSA Oostende prijkt. Ewald Van 
Coppenolle schenkt ons zijn vendelschrift uit 
1955 en Guido Dereu bezorgt ons een deel van 
zijn archief (o.a. KSA De Graal). We kregen ook 
foto’s van KSA Menen uit de jaren 1959-‘60 
(José Lecompte), een doos met nationale 
tijdschriften (Geert Dewulf), een vlaggenstok en 
een foto van de Romebedevaart uit 1950 
(Robert Martens), een reeks tegeltjes die 

 
 
 
 
 
 
 
 
Albert Joye, KSA collegebond Oostende, zit uiterst rechts 
in het banjokwartet en draagt het KSA-uniform (hemd 
met schildje, lange broek of pofbroek), 1935. 

file:///E:/Downloads/inschrijvingen@ksanoordzeegouw.be
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vermoedelijk ooit bedoeld was voor een 
financiële actie (Pol Vandenbulcke) en 
bondsblaadjes en vlaggen van KSA Ten Briel (via 
gouwleider Xavier). Philip Vermoortel bezorgt 

ons de klankbanden en transcripties van een 
interview uit 1982 met Jos Verstraete, de 
bouwheer van Monsalvaet. 

 

5. Activiteiten van de archiefgroep
 
Dit jaar slaagden we er toch in om een drietal 
keer samen te komen in de archiefzolder om ter 
plaatse te werken. Één keer vergaderden we 
digitaal. 
 
Niettemin was het een druk werkjaar met 
opnieuw drie artikels in het leiderstijdschrift (10 
jaar secretariaat in Gullegem, De verbouwingen 
in Monsalvaet en KSA en muziek). Eric verzorgde 
opnieuw een sessie op 
de Paascursus hoofd-
animatoren, die dit 
jaar in september 
doorging onder een 
sjelter. Astrid, Thomas 
en Herman waren op 
de topconferentie 
aanwezig. 
 
De kers op de taart 
was het boek KSA 
Noordzeegouw en haar 
historische identiteit 
dat we samen met 
professor Louis Vos 
mochten publiceren en 

de aanvullende brochure De voorbije 25 jaar in 
vogelvlucht. Tot slot ontvingen we ook de 
digitale bestanden van de klankbanden die we in 
2016 aan KADOC gaven om te laten digitaliseren. 
De originelen blijven in Leuven omdat de 
bewaaromstandigheden daar ideaal zijn. De 
digitale bestanden kunnen wij nu beluisteren en 
beschrijven. We weten meteen wat gedaan … 

 
  

 

6. Dienstverleningen van de archiefgroep
 
Voor de kookmap Bretellen voor Kokkerellen kon 
Eric een aantal foto’s aanleveren. Naar 
aanleiding van het boek over de historische 
identiteit van Noordzeegouw krijgen we vragen 
naar de bestaansdata van KSA-groepen in 
Ardooie, Koolskamp, Menen, Lauwe en Rekkem. 
Willy Desmet, schoonbroer van Jacques Louf is 
geïnteresseerd in wat we over hem bezitten. 
Aan Thibaut Ghyssaert bezorgen we de 
leiderslijsten van KSA St-Trudo Assebroek in 
functie van een reünie. Bert Lefevre van de oud-
Damiaanbond te Kortrijk vroeg zich af wat een 
kernlid bij de knapen was in de jaren ’60. Er 

kwamen ook twee vragen uit Limburg: 
onderwijzer Kristof Neven wilde het 
jaarthemalied van 2007-2008 (Portie Gemengd) 
om in klas te gebruiken en via De Sjelter kwam 
de vraag naar de identificatie van een foto waar 
achteraan ‘patronaat’ op staat. Michiel De 
Jaeghere van KSA Tielt wilde klankbanden 
digitaliseren en vroeg ons om raad. Eind dit jaar 
kreeg Ward een vraag uit Cul des Sarts naar 
informatie over het heem dat KSA daar ooit 
huurde. Régis Marée is er bezig met het 
schrijven van de geschiedenis van het kasteel. 
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7. 18 juni 2022, Westouter, oud-ledendag
 

om de vriendschap ondereen … 
 

Op 1 mei 2018 kwamen we met een groep oud-KSA’ers samen 
in Ieper om 90 jaar KSA Noordzeegouw te vieren. 

Blij weerzien met wie KSA in Noordzeegouw mee kleur gaf. 
Veel aanwezigen vertrokken die dag met: “tot een volgende keer. Het was hier leuk”. 

Met de werkgroep Altijd Jarig besluiten we aan die kar te trekken … 
Graag willen we tussen twee Lourdesbedevaarten in 

oud-KSA’ers die Noordzeegouw mee vormden 
samen brengen op een heerlijk ontspannende manier. 

Noteer alvast de datum in je agenda. 

Vrienden van KSA Noordzeegouw 
zaterdag 18 juni 2022 

Westouter 
hulp nodig 

Misschien ging je ergens anders wonen? 
Is je gsm-nummer gewijzigd of heb je een ander mailadres? 

Wil je er graag bij zijn? Of heb je info over oud-gouwraadsleden of werkgemeenschapsleden? 
Geef al jouw info door zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen uitnodigen. 

Je mag mailen naar Bart Dewitte – bartdw@telenet.be 

 

8. Twee VZW’s zorgen voor ons
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de loop van 2019 en 2020 kwamen enkele 
wissels van de wacht op een KSA-niveau 
waarvan weinigen het bestaan beseffen. Enkele 
leden verlieten na jaren trouw meedenken de 
Algemene Vergadering van KSA NOORDZEEGOUW 
vzw (gesticht in 1932) en de Algemene 
Vergadering van KSA HEMEN VZW (gesticht in 
1947): Pascal Gryson, Bart Deschamps en Johan 
Vandenabeele. Nieuwe kandidaten namen het 
engagement op zich: Pieter Roels, Toon Goes en 
Hannelore Van Haverbeke. De voorzitter van 
KSA NOORDZEEGOUW VZW is sinds 2019 Fréderique 
Loones en van KSA HEMEN VZW sinds 2015 Bert 
Gilté. 

 
Waarvoor staan beide vzw’s en wat is het 
verschil tussen het Bestuur (samen met 
‘Bestuursorgaan’ de nieuwe wettelijke term voor 
‘Raad van Bestuur’) en de Algemene 
Vergadering? We vroegen het aan de twee 
vorige voorzitters. 
 
Mee helpen zorgen voor de golfslag van KSA 
Noordzeegouw vzw 
 
Pol Vandenbulcke: “Wat ooit begon als 
Jongknaap, groeide voor mij verder als leider, 
bondsleider, lid van de jongknapen-
werkgemeenschap, gouwhoofdman kabouters, 
tot gouwleider-beroepskracht in de gouwleiding. 
Daarna gingen de KSA-deuren langzaam dicht, 
zoals bij elke leider en leidster. Tot - jaren later - 
de telefoon rinkelt… 
 
Dit is het verhaal dat identiek past bij alle leden 
van de Algemene Vergadering van KSA 

NOORDZEEGOUW VZW. Met zestien zij wij, allemaal 
voormalige medewerk(st)ers uit de diverse KSA-
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rangen en -bonden, die allen hun competentie 
en idealisme ten dienste stellen. Acht onder ons 
maken het Bestuursorgaan uit dat zeer frequent 
de materiële, financiële en personele 
omkadering ondersteunt, zonder ook maar één 
bemoeienis te hebben voor de dagelijkse 
werking van de Gouwleiding, Gouwraad en 
werkgemeenschappen. Elk zijn 
verantwoordelijkheid! 
 
… Toen de telefoon rinkelde vroeg de 
toenmalige voorzitter, Guido Gielen, mij om 
hieraan ook mijn deel te doen in de Algemene 
Vergadering. Dat was in 2001. Een jaar later 
kwam ik in de Raad van Bestuur en in 2003 
kwam ook het voorzitterschap op mijn 
schouders te liggen. En geloof me, dat is een 
spiraal die stevig door je leven loopt!  
 
De kwaliteitsvolle dagelijkse KSA-werking brengt 
ons als leden van de Algemene Vergadering veel 
vreugde. Het meemaken dat zoveel leiders en 
leidsters steeds weer het beste van zichzelf 
geven, een langer durend engagement 
opnemen, nadenken over zingeving, aandacht 
hebben voor vorming, is voor ons een 
deugddoende ervaring. De nooit aflatende reeks 
kleine en grote initiatieven van op afstand 
mogen mee beleven: Paascursus, 
Topconferentie, Gouwdagen, Woesj, Varsika, 
Lourdeskamp... geeft ons als ex-KSA’ers een 
gevoel van fierheid en vertrouwen over wat 
onze Gouwleiding en Gouwraad telkens weer 
presteren.  
 
Maar daartussen steken voor leden van de Raad 
van Bestuur ook de onvermijdelijke zorgen, de 
hindernissen en de moeilijke beslissingen die 
moeten worden genomen. Veel uitdagingen 
verschenen op ons parcours in al die jaren. Maar 
als Raad van Bestuur en Algemene Vergadering 
komen wij steeds weer tot een wijze consensus 
als hechte vriendengroep, zij het na soms veel 
vergaderen: over de eigenheid van 
Noordzeegouw, over aanwerven en afscheid van 
ons personeel, over gebouwen en huisvesting, 
over financies en juridische knopen, over de 
relaties en de vertegenwoordiging in de 
nationale organen, over grote aankopen en 
verkopen en over nog zoveel meer. En als 
voorzitter ben je ook nog het luisterend oor, de 
schouderklop en de proficiat aan onze 
beroepskrachten voor de onvermoeibare inzet 

en het hoog niveau. Daar doe ik in al die jaren 
mijn hoed ( tok) voor af! 
 
… Maar er komt een tijd dat wij zelf bij een 
collega uit de Raad van Bestuur de telefoon 
laten rinkelen… Eind 2019 vroegen wij aan 
Fréderique Loones, ooit een knappe gouwleider, 
om mij op te volgen als voorzitter. En Fré (zo 
noemen we hem graag) aanvaardt! Zo zijn we, 
zoals eertijds, weerom vertrouwvol overgestapt 
naar een nieuwe generatie, met de geborgde 
zekerheid voor de toekomst, in de prima equipe 
van Algemene Vergadering en Raad van Bestuur, 
waarin ook geregeld wissel van de wacht 
gebeurt en waarin gouwproost Bart de 
brugfiguur is tussen onze ploeg en de 
Gouwleiding  
Wij geven onze nieuwe voorzitter Fré alle 
vertrouwen in deze prachtige opdracht!” 
 
Pol Vandenbulcke (voorzitter KSA NOORDZEEGOUW 

VZW van 2003 tot 2019, in opvolging van Guido 
Gielen)  
 
 
 
 
 
 
 
De vzw boven Monsalvaet: KSA Hemen vzw 
 
Ward Poppe: “Jeugdbewegingen zijn vaak kleine 
ondernemers. Initiatief nemen is hun leuze. Ze 
organiseren kampen, trekken op tochten of 
bouwen hun heem. Wanneer het doel wat 
omvangrijker wordt, is een vzw de goede weg. 
Eerst bepaal je wat je precies wil doen: de 
doelstellingen. Als je juridisch en veilig in orde 
wil zijn, is een vzw aangewezen. Meteen ben je 
dan gekend door de overheden e.a. 
Onze vzw, die vooral bekend is omwille van het 
jeugdverblijf Monsalvaet, is driemaal van naam 
veranderd. Bij de bouw van Monsalvaet, net na 
de oorlog (1945), was er nog geen vzw, maar 
even later (1947) verscheen de naam in het 
Staatsblad: VZW WERK DER HEMEN. REDT DE JEUGD. 
De naam had veel te maken met opvang na de 
beloken oorlogstijd en bescherming van het 
katholieke en zedelijk goed van de jeugd. In 
1968 werd de naam VZW KSA HEEM MONSALVAET. 
Het was de periode van de uitbouw van 
Monsalvaet. Het toerisme en de mobiliteit 
waren ondertussen sterk toegenomen.  
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Vorig jaar, 2020, kreeg de vzw andermaal een 
nieuwe naam: KSA HEMEN VZW. Gedurende al die 
jaren van bestaan vielen meerdere hemen onder 
haar beheer: Monsalvaet, Parsifal, Lanceloot, 
het Hommelhof in het Heuvelland en tot 1963 
ook Hernieuwenburg en Vogelzang in Wielsbeke. 
Zo was onze vzw een eerste stap van wat later 
CENTRUM VOOR JEUGDTOERISME zou worden. Ook 
het KSA-secretariaat aan de Dwarsweg Gullegem 
valt onder KSA HEMEN VZW. 
KSA HEMEN VZW kent op vandaag naast een 
Algemene vergadering (AV) ook een 
Bestuursorgaan. Daarnaast is er ook een 
Adviesraad die vooral bestaat uit vakantie-
residenten en vaste klanten. Zij kennen en 
beleven het heem geregeld van binnenuit. De AV 
en het Bestuur hebben helemaal dezelfde leden 
als de vzw KSA Noordzeegouw, alleen de 
voorzitters zijn andere personen. Vanzelf zijn de 
doelstellingen verschillend 
en zijn beide vzw’s 
autonoom. De hoofd-
bedoeling van diezelfde 
samenstelling is de 
herkomst en grote 
verbondenheid van beide 
vzw’s. 
 
Na jaren voorzitterschap 
van Monsalvaet werd ik in 
2015 opgevolgd door Bert 
Gilté. Bert was als oud gouwleider de 
aangewezen man met initiatief, daadkracht en 
creativiteit, wat zich meteen uitte in de 
renovatie van Lanceloot tot een mooi en gezellig 
klein heem. 
 
In 2019-2020 werd een grote renovatie 
gerealiseerd: een uitbouwplan van Monsalvaet 
en Parsifal. Niet alleen de stenen werden 
aangepakt. Ook de presentatie van de hemen in 
publicaties en op het terrein kreeg een nieuwe 
stijl: mooie figuren rond het verhalend kader van 
de Graallegende, uitgetekend en uitgeschreven 
en uitgehangen door Bert en met tekeningen 
van Robin Maenhout uit Sijsele. 
 
Dergelijke zaken geven meteen aan waarmee de 
beheerders en de leden van de AV zoal bezig 
zijn. De AV komt drie à vier keer per jaar samen, 
het Bestuur tot zes maal per jaar. Als we even de 
verslagen natrekken, kennen we meteen wat op 
de agenda staat: prijzenbeleid, impact van 
Corona, begroting 2021, voorzien van een 

kampeerterrein, het Graalkasteel, erkenning 
door DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA, 
statutenwijziging, renovatiewerken, werfbezoek, 
personeelsbeleid en ga zomaar door … Intussen 
is het grote verbouwingsproject van Monsalvaet 
en Parsifal afgerond. Het resultaat kan je hier 
bewonderen via de links Monsalvaet / Parsifal. 
In het jaarverslag lezen we: “De plek waar die 
lach ontstaat waar je jaren later nog van geniet”. 
 
Ward Poppe (voorzitter KSA HEMEN VZW van 1993 
tot 2015 in opvolging van Eugeen Laridon en 
sinds 2017 erelid) 
 

PS: voor de curieuze neuzen: alles over onze 
vzw’s vind je via de zoektermen ‘Staatsblad KSA 
Noordzeegouw vzw’ of ‘Staatsblad KSA Hemen 
vzw.’ 

 
Aanwezige (oud)gouwleiders en -secretarissen tijdens de 
Gouwdag+ in Ieper in mei 2018. Geaccentueerd zijn links 
voorzitter Bert Gilté met naast hem oud-voorzitters Pol 
Vandenbulcke en Ward Poppe en helemaal rechts 
voorzitter Frédérique Loones. Op de foto staan ook 
enkele andere (oud)-AV-leden: Pascal Gryson, 
gouwproost Bart Lagrange, Dirk Desoete en Hannelore 
Van Haverbeke.  
 

Huidige leden van de KSA Hemen vzw en van KSA 
Noordzeegouw vzw (cursief zijn de leden van de 
het bestuur weergegeven): Pieter Chlarie, Eric 
Colenbier, Dirk Desoete, Miet Durnez, Bert Gilté, 
Toon Goes, Bart Lagrange, Tom Ledoux, Fréderique 
Loones, Hans Maton, Pieter Roels, Sofie Van 
Damme, Lieven Vandeputte, Hannelore Van 
Haverbeke, Pol Vandenbulcke en Marc Wâuters.  
 
Gouwproost Bart Lagrange en Toon Goes zijn ook 
lid van het bestuur van KSA Nationaal en Bart 
Lagrange en Hannelore Van Haverbeke denken 
mee met het nationale KSA-traject ‘Samen Sterk’. 

 
 

https://get.google.com/albumarchive/111901519296437585858/album/AF1QipOfEix-uEtGnIV3XeyWtWxQjV92dqrv3U425MQe
https://get.google.com/albumarchive/111901519296437585858/album/AF1QipNKsT-VRY7Hdop5TEWkSE3eeLoXQ8O8FbTv4aeR
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9. Afscheid Dieter
 

Tien jaar lang was Dieter (KSA Grensvuur 
Wervik) lid van de archiefgroep. Van 2000 tot 
2003 was Dieter de trekker van OL in 
Noordzeegouw. Als trekker van de 
archiefwerking in Wervik kende hij de 
archiefgroep ALTIJD JARIG en in 2011 werd hij er 
lid. Hij digitaliseerde dia’s en grote affiches, hield 
de mouwschildjes bij en schreef af en toe een 
artikel. Omwille van zijn job die veel meer tijd 

eist moet hij de werking 
verlaten. Hij blijft wel zorgen 
voor het archief van KSA 
Wervik. Heel erg bedankt, 
Dieter en dank dat we nog 
steeds een beroep op je 
mogen doen als dat nodig 
zou zijn.  

 
 
 
 

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 
 

 
De trotse leden van de archiefgroep ‘Altijd Jarig’ 
op een videovergadering. 

 
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.  
 
Wie wil uitschrijven kan dat via het mailadres 
altijdjarig@ksanoordzeegouw.be en we geven 
geen gegevens door aan derden. 

 

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 
archiefgroep Altijd Jarig, Herman Leber (050/39 29 18) of KSA Noordzeegouw (056/40 48 12) 
of altijdjarig@ksanoordzeegouw.be  
 

mailto:altijdjarig@ksanoordzeegouw.be
mailto:altijdjarig@ksanoordzeegouw.be
mailto:altijdjarig@ksanoordzeegouw.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=o2oB1S1UUWvfgM&tbnid=pGpYJv505e3m1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ksj.org/index.php?wk=6&page=nieuw&naam=272&open=0&ei=a-oVU9K3BIHlswaMkYGABw&psig=AFQjCNEnRLga0v9IV9CQYQaK2u-7_QlFmw&ust=1394031525779477
http://farmaciapasteur.com/participa-en-la-cistella-pasteur
http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=7QQeyEMnlsUnLM&tbnid=Og-9vR_jQgrbWM&ved=0CAgQjRw&url=http://outlookrepairhelp.com/email-in-outlook/tips-to-insert-hyperlink-in-email-signature/&ei=EOsVU_nzCqv8ygPDroLoDw&psig=AFQjCNEcbTG8woUhMd43pg7BhdvNVUYXFw&ust=1394031760225576

