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1957

1957

Het einde van
Boer Koekoek richtte
de traditionele
samen met enkele
gemengde bedrijven andere boeren de
komt in zicht,
Boerenpartij op, hij
specialisatie en
kreeg landelijke
schaalvergroting
bekendheid door
waren nodig. De
zijn strijd tegen het
specialisatie en
Landbouwschap, hij
groei van bedrijven wilde namelijk geen
neemt de komende landbouwschapsjaren toe.
heffing betalen.

AGRARISCH ALGEMEEN

1959

1960

Via de
Proefboerderij
Roermondse
Wijnansrade wordt
eiermijn
aangekocht en
werden 519
ondergebracht in een
miljoen eieren
stichting waarbij de
geveild, een LLTB, de rijkslandbouwflinke groei ten
voorlichtingsdienst
opzichte van
en de provinciale
1952.
landbouwvoorlichtingsdienst nauw
samenwerken.

1960

1960

Oprichting
Sociaal
Economische
Voorlichting
(SEV). Via de
SEV wordt er
voorlichting
gegeven en
hulp geboden
aan agrariërs.

In 1960 bleek
het moeilijk
afzetmogelijkheden
te vinden voor de
producten uit de
intensieve veeteelt.
De prijzen van
varkens en eieren
stortten in, tegelijk
liepen de kosten
sterk op.

INITIATIEVEN LLTB

1962

1962

1963

Het landbouwbeleid
Medio 1962
Zeshonderdvan de EEG komt
werd een EEGduizend
van de grond,
stimuleringskomkommers
er zou één
regeling van kracht, draaien in 1963
gemeenschappelijke
die de Duitse
op één dag door.
markt voor land- en
kippenhouders
Een regelrechte
tuinbouwproducten flink beschermde. ramp, veroorzaakt
komen, onderlinge
De Duitse markt
door de sluiting
handelsviel weg voor de
van de Duitse
belemmeringen
eierproductie/
grens voor dit
werden opgeheven. pluimveehouders
product.
uit Nederland.

1964

1965

1965

1965

In 1964 werden
de tuinders
geconfronteerd met
een invoerstop voor
augurken, bonen
en komkommers
in Duitsland en een
verstoring van de
markt door de import
van minderwaardige
producten uit derde
landen.

In de jaren ‘60 ontstond
er binnen de Europese
Unie een boterberg.
De oorzaak lag in de
mechanisering en
rationalisatie van de
veeteelt, waardoor de
opbrengsten per hectare
enorm stegen. Het gevolg
was een overschot aan
binnen de Europese Unie
geproduceerde boter.

Voortaan konden
alle vrouwen lid
worden van de
Boerinnenbond
die voortaan als
de Limburgse
Vrouwen
Beweging (LVB)
van de LLTB door
het leven zou
gaan.

Het specialistische
karakter van de
bloementeelt zorgde
ervoor dat in 1965
de bloementelersvereniging werd
opgericht. Op
zoek naar nieuwe
afzeltmogelijkheden,
bestrijden
plantenziektes en
voorlichting.

LLTB wil zorg voor jonge boerinnen
PAUL LOGISTER

Het LLTB-bestuur vroeg bisschop
Guillaume Lemmens van Roermond
in 1953 in een brief aandacht te
besteden aan de problemen in het
boerinnenjeugdwerk. Het feit dat
instanties die geen directe band
hadden met de standsorganisatie
de Boerinnen Jeugdbond leidden,
was de LLTB een doorn in het oog. De
bond wilde zelf verantwoordelijk zijn
voor de begeleiding van jongeren.

1956-1966
‘Algemeen leeft in deze kringen
de wens onze boerenmeisjes volledig
te mogen vormen en voorbereiden
op hun taak als katholieke vrouw,
moeder en boerin binnen het kader

van de standsorganisatie’, aldus het
LLTB-bestuur in de brief.
Het gevaar was volgens de LLTB
niet ondenkbeeldig dat boerenmeisjes massaal voor een toekomst buiten
het bedrijf zouden kiezen. Daardoor
zouden jonge boeren niet in staat zijn
een geschikte levenspartner te vinden, met alle nadelige gevolgen van
dien. Er bestonden plannen om voor
de jonge boerinnen een aparte organisatie binnen de LLTB op te richten.
Omdat Lemmens voorstander was
van één organisatie voor de hele vrouwelijke jeugd, wees hij het verzoek
van de LLTB af. Het bondsbestuur
was teleurgesteld, maar liet het er
niet bij zitten. Toenmalig leider van
het vrouwelijk jeugdwerk in Limburg
Piet Jenneskens ging naar aanleiding
van de brief voor overleg naar het

Het kookboek ‘Eet smakelijk’ dat door de Boerinnen Jeugdbond werd uitgegeven.

Landbouwhuis. Jenneskens erkende
dat er problemen waren.
De provinciale organisatie behartigde de belangen van de hele vrouwelijke jeugd, terwijl de stadsgerichte
verenigingen zich op hun specifieke
achterban richtten. Volgens Jenneskens kregen de gespecialiseerde organisaties de vrijheid om een eigen
organisatie met een eigen systeem,
programma en leiding uit te bouwen.
ONVOLDOENDE BOERENDOCHTERS
Probleem was dat er in veel dorpen onvoldoende meisjes van agrarische komaf waren om een eigen afdeling van de Boerinnen Jeugdbond op
te zetten. De bezwaren die binnen de
LLTB leefden, kon Jenneskens niet
onderschrijven.
De LLTB had problemen met het
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centrale secretariaat van de jeugdbeweging in Meerssen. Het jeugdbestuur vond dat Meerssen verantwoordelijk was voor het vrouwelijk
jeugdwerk, terwijl de LLTB als standsorganisatie meer invloed wilde.
Geestelijk adviseur Bemelmans
zag ook graag dat de zorg over de boerinnenjeugd aan de LLTB werd gedelegeerd. Maar Jenneskens voorzag te
veel problemen in geval van decentralisatie, met als gevolg dat de hele
kwestie zich voortsleepte.
Een commissie waar ook Bemelmans deel van uitmaakte, kreeg
midden jaren vijftig de opdracht
de problematiek nog eens nader te
onderzoeken. Maar de Boerinnen
Jeugbond kreeg al snel te kampen
met de gevolgen van de terugloop van
de agrarische beroepsbevolking.

De LLTB bestaat dit jaar 125
jaar. In Nieuwe Oogst is er volop
aandacht voor dit jubileum.
Gedurende dit jaar verschijnt
elke maand een speciale jubileumpagina. Elke keer wordt een
decennium met de belangrijkste
gebeurtenissen uitgelicht en is
er aandacht voor actualiteiten
rondom de jubileumactiviteiten. Vandaag staat de periode
1956-1966 centraal. Eerder
verschenen jubileumpagina’s
zijn terug te vinden op lltb.nl/
jubileum.

Steeds meer meisjes werkten buiten het bedrijf, zoals bij de Coöperatieve Roermondse Eiermijn.

Alternatieve première jubileumboek en docu
PAUL LOGISTER

Het jubileumweekend van de LLTB wordt verplaatst naar 23 en 25 september 2022. ‘Maar
dit betekent niet dat we in ons jubileumjaar
niets te vieren hebben’, zegt Astrid Ma, die
als communicatieadviseur alle activiteiten
rondom de jubileumviering coördineert.

‘Eigenlijk niet zoveel. We zijn in september
vorig jaar begonnen met de interviews voor
het jubileumboek en de opnames voor de
documentaire. Beide zijn conform de originele
planning dit najaar klaar. Tijdens de jubile-

umviering die gepland stond voor september,
zouden het jubileumboek en de documentaire
in première gaan. Inmiddels zijn we druk
doende met de organisatie van een alternatieve première.’

Wat staat er voor 2021 op het programma?
‘Toen we met de voorbereidingen voor het
jubileumjaar startten, vroegen we onze leden
wat zij belangrijk vonden. Een jubileumboek
vanuit een gevoel van trots en een documentaire om deze trots aan de rest van de wereld te
laten zien, stonden hoog op het verlanglijstje.
Het jubileumboek en de documentaire zijn
dan ook een belangrijk onderdeel van de jubileumactiviteiten.’
Wat betekent het verschuiven van de jubileumviering voor het boek en de documentaire?

De LLTB is druk bezig met het jubileumjaar.
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Wat houdt die alternatieve première precies in?
‘Hierover denken we op dit moment na met
het bestuur, medewerkers en leden van de
LLTB.
‘We richten ons nu op de derde week van
november – het moment waarop normaliter
het LLTB Jaarcongres plaatsvindt – en een
of meerdere locaties waar de documentaire
wordt getoond en het eerste jubileumboek
wordt overhandigd. De bijeenkomsten zijn
redelijk klein van opzet, zodat we goed op de
dan geldende coronamaatregelen in kunnen
spelen.’
Liggen jullie op schema?
‘Het samenstellen van de documentaire
hopen we na de zomervakantie af te ronden. Het jubileumboek kunnen we al voor de
zomervakantie afronden. Daarvoor hebben
we 21 LLTB-leden geïnterviewd over uiteenlopende thema’s.’

