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Eind 1946 werden
in Limburg de
eerste koeien
geïnsemineerd, er
was behoefte aan
koeien die meer melk
gaven.

Fusie van de beide
Venlose veilingen.

De heer G. Derks
moest zijn taak
als LLTB-voorzitter
neerleggen
vanwege
gezondheidsproblemen, Gerard
Mertens volgt
hem op 29-jarige
leeftijd op.

De katholieke
identiteit wordt
vastgelegd in de
statuten van de
LLTB.

Na de Tweede
Wereldoorlog kwam
de aspergecultuur
volop tot leven
in ZuidoostNederland. Dit
gebied was, door de
aanwezigheid van
de zandgronden,
erg geschikt voor de
aspergeteelt.

De bond van
tractorgebruikers
van de LLTB kwam
met 450 leden tot
stand. Doel: leden
voorlichten over het
gebruik van tractoren,
de aanschaf,
de brandstof,
smeermiddelen en
verzekering.

Een
pluimveebedrijf
mocht niet meer
dan 50 tot 100
hennen houden,
tenmiste wanneer
de boer over
voldoende grond
beschikt om zelf
het benodigde
voer te kunnen
verbouwen.

De LLTB herstelde
de vooroorlogse
band met het
Landbouwbelang,
met het kleine
verschil dat de
in de oorlog
opgedane naam CVV
Landbouwbelang
bleef bestaan.

Land- en
tuinbouwtentoonstelling in
Roermond ter ere
van het 50-jarig
bestaan van de
LLTB.

De koningin
bezocht in
september
1952 de LLTB,
ze bracht die
dag een bezoek
aan Posterholt,
Roermond en
Venray.

De boerinnenbond
van de LLTB
kiest voor een
samenwerking
met de Limburgse
bedevaart om reizen
naar Lourdes te
begeleiden. Vele
jaren begeleiden
LLTB leden
pelgrims naar dit
bedevaartsoord.

De LLTB roept de
leden op om de
politieke partij
KVP (later CDA)
te steunen. ‘Wij
zijn van mening
dat het de plicht
is van de LLTB en
haar leden om de
KVP te steunen
waar mogelijk.’

Omslag agrarische sector na 1945
PAUL LOGISTER

Rond 1900 was Limburg nog een
provincie met een agrarisch karakter en werkte bijna de helft van de
beroepsbevolking in de land- en
tuinbouw. Na 1945 bleek dit streven
niet meer haalbaar en keerden veel
mensen de sector de rug toe.

1946-1956
Boerenzonen en -dochters gingen
elders op zoek naar werk, waardoor
in 1960 nog maar 9 procent van de
beroepsbevolking in de agrarische
sector werkzaam was. In 1994 was
dit percentage gedaald tot 5. En dat
terwijl het inwonertal sterk toenam.
Woonden er in het begin van de vorige eeuw 280.000 mensen in Limburg,

in 1991 was dit aantal verviervoudigd
tot 1,1 miljoen. In 1947 vonden bijna
54.000 mensen werk in de land- en
tuinbouw, in 1960 was dat aantal
gehalveerd tot 27.500. Een deel van
teruggang werd veroorzaakt doordat
de rol van de vrouw op het boerenbedrijf veranderde. Tussen 1947 en 1960
liep het aantal vrouwen dat in de
landbouw werkzaam was terug met
bijna 15.000.
Begin jaren zeventig werkten nog
6.400 vrouwen in de landbouw, tegen
15.700 in 1959. Maar het werkelijke
aantal lag toen lager. Dat kwam doordat het fiscaal gezien aantrekkelijk
was de echtgenote als vaste arbeidskracht op te voeren.
GROTE VERSCHILLEN
Ook binnen Limburg zelf beston-

den grote verschillen. Zo behielden
Noord- en Midden-Limburg veel langer een agrarisch karakter, vergeleken met het zuiden. Dat deel van de
provincie was door de komst van de
mijnindustrie al voor 1945 ingrijpend
veranderd. In 1994 was in Noord- en
Midden-Limburg nog 9 procent van
de beroepsbevolking in de landbouw
werkzaam, tegen 2 procent in het zuiden.
Al snel na de oorlog werd duidelijk dat het onmogelijk was iedereen
binnen de boerenstand te houden en
was de LLTB genoodzaakt het beleid
op dit punt drastisch te herzien. Een
heleboel boeren moesten op een
gegeven moment kiezen tussen emigratie of industrie. Dat was een breuk
met het vooroorlogse beleid, toen
nog alles op alles werd gezet om de

Na WOII werd landbouwgrond snel in beslag genomen door woonwijken.

boerenstand in tact te houden. De
LLTB bezat na de oorlog voldoende
realiteitszin om te beseffen dat dit
een utopie was. Via een intensievere
bedrijfsvoering werd getracht zoveel
mogelijk kleinere bedrijven te behouden.
JONGEREN
Hoewel werk buiten de sector
alternatieven bood, gaf de bond er
toch de voorkeur aan jongeren binnen de boerenstand te houden. Maar
daartoe waren de mogelijkheden in
Nederland beperkt, slechts een klein
aantal boerenzonen zou een bedrijf
kunnen starten. Vertrek naar het buitenland zou uitkomst bieden, omdat
daar nog wel ruimte was voor nieuwe
bedrijven. De LLTB stak bij emigratie
graag de helpende hand toe.

De LLTB bestaat dit jaar 125
jaar. In Nieuwe Oogst is er volop
aandacht voor dit jubileum.
Gedurende dit jaar verschijnt
elke derde zaterdag van de
maand een speciale jubileumpagina. Elke keer wordt een
decennium met de belangrijkste
gebeurtenissen uitgelicht en is
er aandacht voor actualiteiten
rondom de jubileumactiviteiten
die de LLTB organiseert. De
jubileumpagina’s die eerder zijn
verschenen, zijn terug te vinden
op lltb.nl/jubileum.

Het boerengezin moest keuzes maken, de meeste kinderen verlieten het ouderlijk bedrijf.  Foto’s: LLTB

‘We willen een feestweekend waar iedereen bij kan zijn’
PAUL LOGISTER

De LLTB heeft besloten om het feestweekend
dat voor september stond geprogrammeerd
niet door te laten gaan. Het wordt verplaatst
naar 23 en 25 september 2022. Dit besluit
heeft alles te maken met mogelijke coronamaatregelen op dat moment. LLTB-bestuurslid Thijs Rompelberg, die ook deel uitmaakt
van de stuurgroep, licht het toe.

INTERVIEW
Waar komt het idee vandaan om bij gelegenheid
van het jubileum een buitenfeest te geven?
‘We hebben een enquête onder de leden
gehouden, inmiddels zo’n anderhalf jaar geleden, met de vraag op welke manier het jubileum volgens hen zou moeten worden gevierd.
Daaruit bleek onder meer dat de leden graag
een buitenfeest zouden willen en dan het

liefst aan het eind van de zomer.
‘Omdat we vanwege corona geen enkel risico
willen lopen, hebben we besloten het feest
een jaar te verplaatsen.’
En was feest een half jaar uitstellen geen optie?
‘Daar hebben we het wel over gehad, maar
dan is de kans groot dat het slecht weer is.
Bovendien gaven de leden in de enquête
nadrukkelijk aan dat ze het liefst zien dat het

feest in september plaatsvindt.
‘De opzet van het feest blijft exact hetzelfde,
het vindt als gezegd alleen een jaar later
plaats. Over een jaar kunnen we, zoals het er
nu naar uitziet, het feest vieren dat we ook
voor ogen hadden. De documentaire en het
jubileumboek verschijnen wel dit jaar.’

‘We hebben een concept bedacht dat we verder gaan uitwerken. Je kunt het vergelijken
met het symposium op de derde donderdag
van november. Het gaat dan om drie aparte
bijeenkomsten in noord, midden en zuid. We
willen dan in ieder geval de film en het jubileumboek presenteren.’

Hebben jullie als stuurgroep over een mogelijk
alternatief nagedacht?

Hoe jammer is het dat het feest dit jaar niet door
kan gaan?
‘Het is uiteraard leuker als je het feest daadwerkelijk in het jubileumjaar kunt vieren,
maar nogmaals: het moet een feest voor iedereen worden. En dat zou met eventuele coronabeperkingen niet mogelijk zijn. Er kan weliswaar steeds meer, maar we willen een feest
zonder beperkingen.
‘Bovendien kun je een dergelijk groot opgezet evenement, waar zoveel mensen bij zijn
betrokken, niet zomaar een maand van tevoren afzeggen.’

De opzet van het jubileumfeest van
de LLTB blijft exact hetzelfde. De
festiviteiten vinden zoals gezegd
alleen een jaar later plaats, op 23 en
25 september 2022.
Thijs Rompelberg, bestuurslid LLTB
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