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Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (475) 
 

Het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (www.cagnet.be) deed een oproep ivm foto’s over een bewogen betoging…  

Zowat elk gezin dat al geruime tijd in de landbouw of aanverwante sectoren werkt, heeft uitgesproken herinneringen aan 
deze boerenbetoging… meer dan 100.000 landbouwers uit Vlaanderen, Wallonië én uit andere lidstaten van de EEG 
trokken op 23 maart 1971 door de straten van Brussel. Ze betoogden tegen de hervormingsplannen van Europees 
landbouwcommissaris Sicco Mansholt, die de boerenstiel moderner en grootschaliger wilde maken. Hij mikte op een 
halvering van het aantal boeren (van 10 naar 5 miljoen), en op meer opbrengst. De betoging is het symbool geworden 
voor de mobilisatiekracht van de boerenorganisaties en voor de zoektocht naar een evenwichtige landbouwpolitiek. 
 

Ook die van Meensel-Kiezegem waren uiteraard aanwezig … 

 

 

 Fons Lemmens, Armand Craeninckx, Raymond Cappelle, Fons Van Cauwenbergh, Jef De Bruyn , Paul Verlinden, Marcel Verbist 

 

Jef De Bruyn (89 j, werkte op de Boerenbond) : “.. Vanuit het werk werd het gepropageerd dat we allemaal zouden gaan, 

we moesten er zelfs geen verlof voor pakken. Alle bussen uit de streek werden ingezet; zat de bus niet vol, dan werd in 

het volgende dorp nog volk opgeladen. Alle leden van de Landelijke Gilde hier zullen wel mee geweest zijn. 

In het begin moesten we lang wachten eer de stoet opgang schoot. Dat was aan de oude haven, ergens halverwege de 

weg naar Koekelberg. Uit verveling begon er ene een kassei uit de straat te wringen … op korte tijd was de hele straat 

praktisch opgebroken.  Vooral de Waalse boeren waren het heftigst. Er werd zelfs met eieren gesmeten. Aan de noord-

zuid verbinding trokken ze zelfs pas aangeplante bomen uit de grond.  

Er zijn zelfs enkele arrestaties geweest.. de bussen van de vlaanders (West-Vlaanderen) werden in de omgeving van 

Gent tegengehouden. De gendarmes vonden er veel kaas en melkproducten op .. gestolen bij het plunderen van de 

winkels in Brussel.  

Anna (nvdr : zijn vrouw) verweet me ’s avonds als ik thuis kwam dat er zoveel vandalisme gebeurd was.. ze had de 

beelden op TV gezien. 

Als ik ’s anderdaags op het werk kwam, zei Albert Stroobants, algemeen secretaris van de opzienders : “wees stil, we zijn 

niet gelukkig met wat er gebeurd is, maar we vinden het niet spijtig dat het eens hard tegen hard gegaan is. Zo zullen ze 

misschien eens luisteren”…” 
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Vlnr : Jef Wittemans , Albert Berke Ebens, André Van Cauwenbergh, Louis Van Cauwenbergh, Cyriel Ver Berne, Raymond Verlinden 

en Jos Ver Berne.  

 

De dia’s werden genomen door Jean Daenen (88 j): “… Ah ja, die grote boerenbetoging… en toen ik die brandende tram 

aan het fotograferen was, kwam Jef Wittemans vragen om hem zeker niet op de foto te zetten uit schrik om in de gazet te 

komen ..”  

 

                              Voor de smeulende tram : Louis Van Cauwenbergh, Albert Berke Ebens, Raymond Verlinden 
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Onze garde Maurice Vuchelen     Fons Vuchelen       Fons Lemmens     Armand Craeninckx    Raymond Cappelle 

 

Fons Lemmens (87 j): “.. Tijdens de betoging bleef ik van de schrik altijd in het midden van de straat lopen omdat tegen 

de huizen er van alles werd kapot geslagen. Op het laatste hebben we moeten lopen om op de bus te geraken.. de politie 

begon de betoging uiteen te drijven..” 

 

 

 

Frans Goethuys (88 j): “… We reden naar ginder met een versleten bus, die rammelde langs alle kanten; ah ja alle 

bussen werden toen gehuurd om dat volk naar Brussel te krijgen. Maar dit was wel de laatste keer dat ik met zo iets mee 

ging.. al dat geweld, te veel vandalisme.. Ze smeten met stenen naar de huizen waar volk uit te ramen stond te kijken .. 

het zou uw kind maar eens meten zijn wat daar stond te kijken. De tram stond al in brand wanneer we er passeerden, we 

waren meer achteraan in de lange stoet.” 
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         Jan Nulis ? 

Jan Nulis (78 j) : “.. Ik werkte toen als opziener bij de Boerenbond en moest toen – vanuit het werk – wel naar Brussel. Ik 

woonde toen in Leuven en ging met de trein al op voorhand naar Brussel. Het was toch een hele krachttoer om zoveel 

volk op de been te brengen … dat dit kon. Om zo Europa te laten voelen dat ze niet eender wat konden doen. Onze 

opdracht was om het volk op te vangen en alles mee in goede banen te leiden, maar dat liep al rap mis. Een deel van de 

deelnemers was daar enkel om amok te maken. Orde houden ging niet. Ik heb daar verkeerslichten zien slopen .. veel 

ellende… voor de meesten van ons was dit een slechte ervaring. Zo rap ik kon ging ik terug naar huis. We waren niet fier 

op deze betoging…” 
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                                        Maurice Vuchelen, Achiel Devroye                                  Jos Stas, Frans Coeckelberghs     

 

Frans Coeckelberghs (71 j) : “… We zijn hier vertrokken met een bus in ’t dorp. Maar ik ga NOOIT meer betogen. ’t Is te 

zeggen .. betogen is OK, maar niet dat de boel afgebroken wordt. Wie ? .. studenten zegden ze, maar het waren dan toch 

oude studenten hoor .. boeren ja .. En dan al die slachtoffers – vernielde huizen en winkels -  die er niets mee te maken 

hadden .. Op het einde zijn we nog moeten gaan lopen, de politie gebruikte traangas….” 

 

 

       En nog eens voor de smeulende tram : Raymond Verlinden, schoonbroer Louis Van Cauwenbergh, Cyriel Ver Berne 
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Op een rij op het trottoir: Jos Verberne, André Van Cauwenbergh, Raymond Verlinden, Albert Berke Ebens, Jef 

Wittemans, Louis Van Cauwenbergh en Cyriel Ver Berne. 

 

   

Louis Van Cauwenbergh met z’n drietand                         ……   en met zijn schoonbroer Cyriel Ver Berne. 
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                       Jan Van Cauwenbergh                                                                      Fons Lemmens  

 

Jef Wittemans met hoed achter André Van Cauwenbergh, zijn kozijn Louis Van Cauwenbergh, en die zijn schoonbroer 

Cyriel Ver Berne en Raymond Verlinden. 
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                                                  Albert Ebens en zijn vrouw, met op de achtergrond Cyriel, Jos en Raymond. 

 

 

 

Deze reeks foto’s en uitleg is dan ook een aanvulling en rechtzetting bij mkt71  
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