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Interview

Europa, ook voor jou!
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“De boerenbetoging
van 1971 kadert in een
tijd van maatschappelijke
ontgoocheling”

rig
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Er is dezer dagen veel aandacht voor de vijftigste verjaardag van de boerenbetoging
die op 23 maart 1971 plaatsvond in Brussel. Vorige week lieten we Boerenbond
voorzitter Sonja De Becker al aan het woord over de gelijkenissen en verschillen
met de situatie vandaag. Maar om die veelbesproken boerenbetoging beter te
kunnen begrijpen, is het verhaal van een ooggetuige onmisbaar. We hadden een
gesprek met Roger Saenen. Hij maakte als medewerker Boerenbond in Limburg de
boerenbetoging van zeer nabij mee.
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Nele Kempeneers / Illustratie: Xavier Truant
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Hoe begon jouw carrière bij Boerenbond?
“Ik studeerde in 1968 af van de Katholieke
Universiteit Leuven. Ik kreeg verschillende
jobkansen, maar koos toch voor Boerenbond. De interesse voor land- en tuinbouw
kreeg ik mee van mijn ouders, die witloofboeren waren. Ik solliciteerde oorspronkelijk
voor een ondersteunende functie in VlaamsBrabant, maar omdat er een collega in
Limburg wegviel werd ik begin jaren 70
overgeplaatst. Ik was de junior van de
Boerenbondploeg. Mijn werkgebied strekte
zich uit in de regio Diest, Hasselt, Sint-
Truiden en Tongeren. Daar vond je veel
akkerbouw- en fruitteeltbedrijven, maar in

die tijd waren er ook nog zeer veel kleinere,
gemengde bedrijven.”
Hoe moeten we ons de situatie van de
land- en tuinbouwsector begin jaren 70
voorstellen?
“Die was heel rommelig. De jaren met gegarandeerde afzet waren achter de rug en plots
waren er productieoverschotten, wat een
grote druk zette op de prijzen. De Golden
Delicious, de toenmalige sterkmaker van de
Belgische fruitteelt, werd weggeconcurreerd
door Franse import en de prijs kelderde.
Maar ook in de melkveehouderij, de varkenshouderij en de akkerbouw waren de ->

Wie is Roger
Saenen?
Roger Saenen (75) werd
geboren in een gezin
van witloofboeren. Hij
kwam in 1969 in dienst
bij Boerenbond. Hij begon
zijn carrière als regionale
kracht in Limburg, maar
vervulde ook de functie
van adjunct-algemeen
secretaris en woordvoerder.
Hij ging in 2005 op pensioen.
Zijn dochter Vanessa
Saenen is de huidige
Boerenbondwoordvoerder.
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Interview

Hoe ervaarde je de onrust vanuit je
functie bij Boerenbond?
“Ik zat toen niet in het bestuur van de
organisatie, ik was een pion aan de
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Hoe moeten we ons de naweeën
van de betoging voorstellen?
“Toen we rond 18 uur weer aan de
standplaats van de bussen aankwamen, was het een huzarenstukje om
alle mensen ook weer mee naar huis te
krijgen. Het was ongeveer 23 uur toen
we eindelijk huiswaarts konden keren.
De buschauffeurs hebben toen veel
begrip getoond, want ze moesten hele
provincies afrijden om iedereen weer
thuis te brengen. De mensen zaten
immers niet meer per stad in dezelfde
bus maar waren overal verspreid
geraakt. De eerste reacties die we kregen, waren die van de zeer ongeruste
echtgenotes die thuis alles op de radio
hadden gevolgd. Zij waren uiteraard
boos en ongerust, toen kon je immers
niet even per sms vragen of alles oké
was.”
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En te midden van al die onrust werd
het Plan-Mansholt gedropt.
“Dat sloeg in als een bom. Het plan dat
Europees commissaris Sicco Mansholt
voorstelde, streek elke boer tegen de
haren. De helft van de bedrijven zou
moeten groeien of stoppen, en dat gold
zelfs voor de, voor die tijd, al vrij grote
bedrijven. Daarnaast zouden de prijzen
voor voedingsproducten ook nog moeten dalen. De boeren hadden al zo veel
kopzorgen, en dan kwam dit er nog
bovenop. Geen wonder dat er geen
draagvlak was voor dit plan.”

ging moest verlopen, maar ook de
tijdsgeest van onrust. Er zijn inderdaad
mensen gewond geraakt en er viel een
dode, maar dit is allesbehalve de meest
gewelddadige betoging uit de geschiedenis. De betoging was een zwarte dag,
maar we mogen dit niet uit zijn context
trekken.”
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Hoe heb jij 23 maart 1971 persoonlijk
ervaren?
“Het was een dag die bij velen in het
geheugen gegrift staat. Ik en mijn collega’s boekten elke autobus die we
konden vinden om alle boeren in Brussel te krijgen. De mensen van Boerenbond, Aveve, Cera, ABB … waren een
grote familie en elk hadden we een
groep mensen om te begeleiden. In die
tijd waren er geen mobiele telefoons,
dus het was een kwestie van goede
afspraken maken en je daar proberen
aan te houden. Onze bussen uit Limburg verzamelden op de Arduinkaai in
Brussel. We waren daar rond 9 uur ’s
ochtends … en zijn daar tot 16 uur in
de namiddag gebleven. De politie had
de grote fout gemaakt om de kop van
de betoging de weg te versperren, wat
tot gevolg had dat de massa van zo’n
130.000 landbouwers de vastgelegde
route niet kon volgen. We hebben uiteindelijk 6 uur gedaan over de afstand
van 1 km tussen de Arduinkaai en de
Beurs. Als er iets is wat je moet
vermijden wanneer een massa mensen
samenkomt, is het dat ze niet kunnen
bewegen. De gemoederen zijn op
bepaalde momenten hoog opgelopen
en er is geweld gebruikt. Maar ook dat
wil ik kaderen in de context. Enerzijds
de omstandigheden waarin de beto-
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Was het ook in niet-landbouwsectoren
woelig?
“Absoluut. Dat merkte ik ook in mijn
studententijd. In het voorjaar van 66
werden onze colleges stilgelegd als het
te onrustig werd. Ik ben meermaals
mee gaan betogen. Het was de tijd van
Leuven Vlaams. Maar ook op andere
vlakken waren dit woelige jaren. De
golden sixties naderden hun einde en de
oliecrisis van 73 zat eraan te komen.
Eigenlijk is de boerenbetoging al begin
jaren 60 begonnen. De onrust in de
landbouwsector was de voorbode voor
de veel grotere economische crisis die
in de maak was. Ik kan het niet wetenschappelijk hardmaken, maar in veel
gevallen speelt landbouw een voortrekkersrol op de rest van de samenleving. Boeren voelen het eerst als het
misgaat. Zeggen dat de boerenbetoging van 1971 een alleenstaand feit
was, is haar volgens mij dus oneer aandoen.”

basis. Ik merkte snel dat de ontevredenheid bij ‘mijn’ Limburgse landbouwers groter en groter werd. Heel wat
collega’s maakten hetzelfde mee. Op
vergaderingen waar er vroeger maar 30
man was, kwam plots 150 man opdagen. Mijn collega’s en ik riepen op tot
kalmte, maar werden op zo’n vergaderingen bijna buitengedragen. We hadden alle begrip voor de boosheid van de
boeren, maar wisten niet wat gedaan.
Om toch wat stoom te kunnen aflaten,
zijn er eerst verschillende kleinere
betogingen en tractortochten georganiseerd. Maar we merkten al snel dat
elke boer met een tractor zich hierbij
aansloot. Er was dus meer nodig.”
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prijzen allesbehalve goed. Het feit dat
het in alle sectoren slecht ging, zorgde
voor een algemene trieste en ongeruste
sfeer. Het viel me in die tijd wel op dat
de collegialiteit tussen de verschillende
sectoren opvallend groot was.”

“Eigenlijk is de
boerenbetoging
al begin jaren 60
begonnen.”
Merk je veel verschil tussen de
vroegere manier van besluitvorming
bij de EU en de hedendaagse manier
van werken?
“Eigenlijk niet, want er wordt nog
steeds regelgeving op het hoofd van de
boeren gedropt die niet altijd voldoende gebaseerd is op de praktijk. Ik
denk dat de politiek, zowel regionaal,
federaal als Europees, op dat vlak nog
veel bij te leren heeft. Maar ook de
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Hoe kijk je vandaag naar het syndicale
werk van Boerenbond?
“Persoonlijk vind ik dat Boerenbond
nog steeds zeer goed zijn syndicale rol
speelt. Het debat waaraan voorzitter
Sonja De Becker onlangs op televisie
deelnam, is daar een goed voorbeeld
van. Ik denk niet dat andere syndicaten
betere resultaten kunnen voorleggen.
Alleen staat de organisatie per definitie minder sterk omdat het aantal boeren zo drastisch is gedaald. De manier
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“Landbouw is de
macht van het aantal
verloren.”

waarop Boerenbond er de laatste jaren
voor heeft geijverd om het imago van
de land- en tuinbouwer op te krikken,
is bewonderenswaardig. Als ik dan
toch wat kritiek mag geven, is het dit:
we zijn er goed in gelukt om de boer in
een positiever daglicht te stellen, maar
daarbij is het imago van het produceren van voedsel en de affiniteit met de
moderne manier van voedselproductie
wat op de achtergrond geraakt. Als elke
Belg morgen een ei wil eten, moeten er
11 miljoen kippen aan het leggen zijn.
Alle respect voor CSA- en biobedrijven,
maar je hebt nu eenmaal ook bedrijven
op grotere schaal nodig om de bevolking te voeden. Dat die voeling met de
realiteit wat is verdwenen, is meer de
schuld van mijn generatie dan van de
huidige. Maar bon, een pastoor die met
pensioen gaat moet niet meer in zijn
parochie komen, zeg ik altijd. Ik zal
mijn mening dus ook nooit ongevraagd
meegeven, ook niet aan mijn dochter
die nu woordvoerder bij Boerenbond is.
Maar als ze gevraagd wordt, ben ik blij
om mijn kijk op de zaak te delen.”

Bo

maatschappij moet beter voorgelicht
worden over de waarde van de landbouwsector. Het verschil tussen vroeger en nu is dat de landbouw zijn
macht van het aantal verloren is. Er zijn
steeds minder boeren, en dat heeft een
invloed op hoe sterk onze stem klinkt.
We zijn een minderheidsgroep geworden.”

Met een reeks op onze website wordt
vanuit het oogpunt van de boer en
van Boerenbond teruggeblikt op
Europa en gekeken naar de toekomst.
Ontdek alles over Europa op www.
boerenbond.be/europa.
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Bij deze is dat gebeurd. n

Europa online

Emanuel Wera

"Al meer dan 20 jaar lang heb ik het voorrecht
om samen te werken met TÜV NORD Integra.
Net zoals ik focussen zij op de essentie van
biologische landbouw."

BIO zit in ons DNA
Certificatie is ons vak
Contacteer ons op www.bio-met-tuv.be of 03/287 37 60
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