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Vanaf het midden van de jaren zestig 
van de vorige eeuw werden de gevol-
gen van de sterk geslonken omvang 
van de boerenstand voor verschillen-
de onderdelen van de LLTB duidelijk 
voelbaar. Tegelijkertijd werd een 
generatie actief die was opgegroeid 
in een tijd waarin oude vertrouwde 
waarden en normen op de helling 
kwamen te staan.

1966-1976

Zo ademt het jaarverslag een 
totaal andere sfeer dan de verslagen 
in de jaren vijftig en zestig. Doet de 
Limburgse Vrouwenbeweging nog 
uitgebreid verslag van de bedevaart 
bij gelegenheid van het veertigjarig 

bestaan, bij de jongeren kwam het 
onderwerp religie nauwelijks nog aan 
de orde.

Midden jaren zestig was het aan-
tal leden van de jongerenorganisa-
ties gehalveerd tot ruim 2.650 leden. 
Wel was er in die tijd even sprake van 
een fusie tussen de Jonge Boeren- en 
Tuindersbond en de Meisjesbeweging 
van de LLTB, iets dat in een aantal 
andere gewesten al was gebeurd. 
Maar daar hadden de Limburgse jon-
geren op dat moment geen trek in. De 
Meisjesbeweging handhaafde haar 
structuur en voelde niets voor veran-
deringen.

De toenmalige voorzitter van 
de Jonge Boeren- en Tuindersbond, 
Sjeng Gubbels, verwachtte wel dat 
er op plaatselijk niveau fusies plaats 
zouden vinden, maar daar mochten 

de afdelingen zelf over beslissen.
De Jonge Boeren- en Tuinders-

bond voer vanaf oktober 1968 onder 
de vlag van de Katholieke Platte-
landsjongeren Limburg (KPL). De 
reden van deze naamsverandering 
had alles te maken met de samenstel-
ling van het ledenbestand, waarvan 
nog maar de helft een agrarische ach-
tergrond had.

In de praktijk veranderde er ove-
rigens nauwelijks iets, want ook bij 
de KPL stond de boeren- en tuinders-
jeugd centraal. Wel werd er nadrukke-
lijk op gewezen dat ook niet-agrariërs 
zich binnen de jongerenorganisatie 
thuis moesten voelen.

FUSIE
In 1970 maakten de KPL en de 

Meisjesbeweging van de LLTB bekend 

dat een fusie tussen beide organi-
saties op provinciaal niveau in 1971 
een feit zou zijn. Er waren al zoveel 
afdelingen samengevoegd dat er in de 
praktijk al min of meer van één plat-
telandsjongerenorganisatie sprake 
was.

Door de terugloop van het aantal 
agrarische jongeren veranderde het 
inhoudelijke karakter van het activi-
teitenprogramma. Zo werden typisch 
agrarische activiteiten steeds vaker in 
kringverband georganiseerd, in spe-
ciaal daarvoor opgezette secties.

Overigens zou het nog tot 1976 
duren voordat alle afdelingen daad-
werkelijk waren samengesmolten. 
Bovendien werkte van de ruim drie-
duizend leden die in 1976 werden 
geteld, nog maar 11 procent in de 
land- en tuinbouw.

Generatiewisseling dient zich aan

Verschillen zijn zichtbaar: de oude dame heeft een zondagse poffer, de jonge boerinnen een hoedje. Het vaandel van de RK Jonge Boeren uit Melderslo, die later als KPJ doorgaan. Foto’s: Archief LLTB

De LLTB bestaat dit jaar 125 
jaar. In Nieuwe Oogst is er volop 
aandacht voor dit jubileum. 
Gedurende dit jaar verschijnen 
regelmatig speciale jubileum-
pagina’s. 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.

ASTRID MA

Het speciale LLTB-jubileumweekend is door 
alle coronaperikelen verplaatst naar 2022, 
maar een jubileumcongres zit er wel in dit 
jaar. Op donderdag 18 november gaat het 
plaatsvinden. ‘Het bekende jaarcongres, 
maar dan in een jubileumjasje in verband 
met ons 125-jarig bestaan,’ zegt LLTB-voor-
zitter Léon Faassen. 

‘De ontwikkelingen op evenementenge-
bied laten zien dat bijeenkomsten weer plaats 
kunnen vinden. Wij kijken ernaar uit om na 
het online jaarcongres van vorig jaar weer 
fysiek samen te zijn en ons jubileum te vieren.’

Onderdeel van het programma is de pre-
mière van de jubileumdocumentaire. ‘Een 
jaar lang hebben we vier LLTB-leden gevolgd 
en vastgelegd hoe ondernemend en krachtig 
onze sector is’, licht Faassen toe. ‘We hebben 
zelfs de intense gevolgen van de overstro-

mingen die ons in juli raakten mee kunnen 
nemen. Alles komt samen in een prachtige 
documentaire waar we als sector trots op kun-
nen zijn en die we ook vol trots uitdragen naar 
onze omgeving.’

Daarnaast wordt de eerste editie van het 
jubileumboek overhandigd. ‘Er komen 22 
LLTB-leden aan het woord over de ontwikke-
lingen in de sector en hoe hiermee is omge-
gaan. Leden uit alle regio’s en sectoren laten 

zien hoe innovatief en veerkrachtig we als 
sector zijn. Alle LLTB-leden ontvangen een 
exemplaar van dit tijdsdocument’, zegt de 
LLTB-voorzitter.

GROTE VRAAGSTUKKEN
‘Die vasthoudendheid en beweeglijkheid 

geven ons een sterk verleden, maar ook een 
sterke toekomst. Als maatschappij hebben we 
de komende jaren te maken met grote vraag-
stukken waarin de agrarische sector een deel 
van de oplossing kan zijn. Wat hebben we 
nodig van de overheid om deze oplossingen te 
kunnen bieden? Velen van u hebben hiervoor 
inbreng geleverd, die is vastgelegd in het LLTB 
Kompas 2030’, zegt Faassen.

‘Tijdens het jubileumcongres zullen we 
onze koers voor de komende tien jaar met u 
delen om met elkaar aan de talkshowtafel 
hierover in gesprek gaan.’

Save the date: 18 november 2021 jubileumcongres

Léon Faassen: ‘We kijken ernaar uit om weer fysiek samen te zijn en ons jubileum te vieren.’ 
Foto: Maartje van Berkel

AGRARISCH ALGEMEEN

De NOP wordt 
opgericht. 

De gasverwarming 
in kassen 

kwam op, tegen 
speciale tarieven 

konden telers 
overschakelen 

op aardgas. 
Deze manier 

van verwarming 
verving de 

vervuildende zware 
stookolie. 

Interpolis is in 1969 
ontstaan uit een fusie 

van levensverzekerings- 
maatschappij BTL 
en vier onderlinge 

schadeverzekerings- 
maatschappijen: ABTB 

uit Arnhem, LLTB te 
Roermond, LTB in Leiden 

en NCB in Tilburg.

INITIATIEVEN LLTB

Vereniging van 
varkenshouders 
wordt opgericht. 
Gespecialiseerde 

voorlichting gericht 
op verbetering van 
de varkenshouderij 
vormde het centrale 

aandachtspunt.

De naam Jonge 
Boeren- en 

Tuindersbond 
wordt veranderd 

in Katholieke 
Plattelandsjongeren. 

Het areaal 
snijbloementeelt 

begint te 
groeien. Tot 
en met het 
jaar 2000 

vervijfvoudigde 
het areaal.

De KPJ en de 
Meisjebeweging 

van de LLTB 
fuseren.

De oliecrisis van 1973 
betrof een wereldwijd 

opzettelijk gecreëerd tekort 
aan aardolie. De crisis werd 
veroorzaakt door een aantal 

politieke acties van de 
Arabische olieproducerende 

landen, gericht tegen 
het Westen. De 

tuinbouwsector werd zwaar 
getroffen door de sterk 

gestegen energiekosten.

De fruitteelt kwam 
in 1972 eindelijk de 

crisis te boven die haar 
in de jaren zestig zo 
hevig had geteisterd. 
Dankzij chemische 
vruchtdunning bij 
nieuwe gewassen, 

zoals Golden Delicious, 
werd een ongekend 

hoge kwaliteit 
verkregen.

Voorzitter 
G. Mertens 

stopt, 
N. Huyts 

neemt het 
stokje over.
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De Mestbank Limburg 
werd opgericht. Deze 
mestbank regelde de 
afvoer, verwerking en 
afzet van overschotten 

aan organische 
mest afkomstig van 

veehouderij-
bedrijven.

Op aandringen van 
landbouwminister Van 

de Stee wordt vanwege 
de aanhoudende droogte 
de Burgerbescherming 
(BB) en de marine voor 
de beregening ingezet. 

Door de droogte zijn 
de gewassen kostbaar 
en komt er een run op 

blikgroenten.


