
Historiek Jongerengroep

de Veldstraat
in Jaarboek Gemeentemuseum

In de jaren 1960-70 schoten overal in Vlaanderen jeugdclubs als paddenstoe-
len uit de grond. Ook in Temse. Jeugdclub Broebelke (in 1969 begonnen als 
Pop-Size) en Dienst Studio 69 beten de spits af. Ook in socialistische kringen 
ontstond een jeugdclub, net als in liberale middens (Kultus). Een buitenbeentje 
was jongerengroep de Veldstraat (1973-1990): geen jeugdclub in de traditio-
nele betekenis, maar een ontmoetingsplaats voor discussie/debat, ontspanning, 
cultuur, muziek, vorming, uitstappen, gezellig samenzijn..., géén dansen! 
De geschiedenis van de jongerengroep staat te lezen in het Jaarboek 2018 van 
het Gemeentemuseum. De auteurs zijn sleutelfiguren uit de eerste en de tweede 
periode: Luc Boel en Ronny Wullaert. De bijdrage telt 100 (rijkelijk geïllus-
treerde) bladzijden. Het Jaarboek is na de officiële voorstelling (22 november) 
verkrijgbaar (25 euro) bij museumfunctionaris Elke Koppen (AC De Zaat, 5de verd.)
03 710 12 52 - museum@temse.be

In de jaren 1966-1982 was ik actief in de streekjournalistiek. In De Voorpost 
(editie Waasland) publiceerde ik ook over de jeugdactiviteiten. Zo wijdde ik in 
1978 een uitvoerig artikel aan de Veldstraat n.a.v. haar 5-jarig bestaan. Aan die 
bijdrage, die de auteurs volledig in het Jaarboek hebben opgenomen, ontleen ik 
het hiernavolgende uittreksel. 

Jongerengroep de Veldstraat ontstond in de lente van 1973, toen een conflict 
in KSA-middens leidde tot afscheuring van een aantal leden. Zij wilden in groep 
blijven verder werken, zij het niet volgens de strikte regels van een jeugdbe-
weging, en namen daarom het initiatief een gloednieuwe kring in het leven te 
roepen. Aangezien KSA en VKS reeds goed samenwerkten, sloten ook VKS’ers 
bij de vereniging aan. Een belangrijk uitgangspunt was dat er géén beperkend 
autoritair gezag centraal zou staan waarrond alles zou draaien en waarvan alles 
zou afhangen. Men wilde dat de leden gezamenlijk initiatieven zouden nemen, 
ze zouden overwegen en uitwerken, dat alles in een gemoedelijke, kameraad-
schappelijke sfeer. Aanvankelijk betekende het ontbreken van een eigen lokaal 
een serieus nadeel. Toen dat lokaal als manna in de woestijn in hun schoot viel, 
was dat precies de stimulans die men nodig had om op volle kracht door te gaan. 
Marcel Schelfhout, aannemer uit de Veldstraat, had benevens een lieve dochter, 
Jenny, lid van de nieuwe kring, ook een leegstaande boerderij, gelegen Veldstraat 
137, en na enige wenken van zijn dochter besloot hij ze gratis ter beschikking te 
stellen. Gezien het lokaal in de Veldstraat gelegen was en men dus steeds sprak 
over ‘We gaan naar de Veldstraat’, kregen lokaal en jongerengroep spoedig de 
naam ‘Veldstraat’. Het lokaal diende aangepast en het boerderijtje groeide in 
een mum van tijd uit tot een knusse, aantrekkelijke verzamelplaats, die met zijn 
open haard en pakkende achtergrondmuziek als een magneet ging werken op 
de bezoekers. En wie eens kwam, blééf komen. De Veldstraat straalt een aparte 
charme uit: door z’n dynamisme, frisheid van ideeën en vooral ook de ongebon-
denheid. Iedereen kan er zich thuis voelen en zelf het heft in handen nemen. Het 
is als een uitdaging tegenover jezelf (…). 

Na een 6-tal jaren maakte de eerste generatie plaats voor een nieuwe lichting. De 
Veldstraat genoot erkenning in de gemeente en had uitstraling in het Waasland 
en zelfs daarbuiten. Gestart in 1973, sloot de vereniging de deur van het boerde-
rijtje begin 1990. Honderden jongeren hadden er een belangrijke (ook vormende) 
fase van hun leven meegemaakt.
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