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De media heeft de mond vol van de helden van de maatschappij, helden die extra in de spotlights moeten 
gezet worden en waarvoor onze waardering nooit te groot kan zijn. Van de mensen in de zorg, de woon-
zorgcentra, de thuisverpleging, de familiehulpen tot de arbeiders in voedingsbedrijven en de vakkenvullers 
in de grootwarenhuizen, allemaal worden ze bejubeld. De werknemers in de retail, en reken daar maar een 
pak winkelende mensen bij, beseffen niet dat zij hun job nog kunnen uitoefenen dankzij de landbouwers die 
zich ook nu elke dag inspannen om die producten te kweken en te oogsten. Producten waar we ook nu vaak 
niet de juiste vergoeding voor krijgen, zelfs niet in coronatijd. Wie had gedacht dat de grote hamsteractie 
van voeding tot hogere boerenprijzen zou leiden, is eraan voor de moeite. De landbouwsector wordt gecon-
fronteerd met steeds lagere prijzen en een grote druk vanuit de retail om met nog minder tevreden te zijn. 

De werknemers in de grootwarenhuizen hadden er een staking voor over om hun eis tot vergoeding voor 
hun “risicovolle” heldendaden kracht bij te zetten. Wij, als landbouwers, daarentegen werken verder onder het motto “doe maar 
gewoon” en we ploegen verder.

We hoeven er echt niet op te rekenen dat na deze crisis, we het respect zullen blijven krijgen dat we verdienen. Na eerdere crisissen 
van die grootteorde, en dan kijken we al 1 en 2 wereldoorlogen terug, werd de land- en tuinbouwsector terecht als onmisbaar aan-
zien en werd alles op alles gezet om iedereen van voldoende voedsel te voorzien. In het post-coronatijdperk, voor zover dat er echt 
ooit komt, zal het waarschijnlijk wel iets anders zijn. Wij zijn nu, in tegenstelling tot na de oorlogen, ruim zelfvoorzienend, waardoor 
de huidige reflex dat voedsel strategisch is, wel eens sneller dan gedacht zou kunnen verdwijnen. Eénmaal alles weer zijn gewone 
gangetje zal gaan, zal er verder moeten gewezen worden op onze rol in de maatschappij, op onze aanwezigheid als cruciale schakel 
in de ganse voedselketen. Nu, in volle coronacrisis, zijn er afnemers en winkeliers die rechtstreeks of onrechtstreeks de druk op de 
landbouwsector opvoeren om lagere prijzen of betere condities te verkrijgen. Ongeziene en onverantwoorde ontwikkelingen zijn 
dit. Een goed georkestreerde actie van onze kant, waarbij we botweg nog weigeren om producten te leveren, zou snel duidelijk 
maken dat er een vaak vergeten groep mensen rondloopt op dit klein stukje aardbol. Een leuke actie zou zoiets zeker niet zijn, maar 
wel eentje met grote weerklank. Zou zo’n actie op begrip zou kunnen rekenen? Misschien niet in eerste instantie, maar de euro 
zou wel vallen, van iedereen en voornamelijk van de stedeling die geen enkele voeling meer heeft met de primaire sector. Die zou 
wel wakker geschud worden. Laat ons de Belgische bevolking duidelijk maken dat de retail geen voedselproducent is, alleen een 
mogelijke schakel in de afzetketen. De retail heeft de stedelijke consument nu al te lang een blad voor het gezicht gehouden. Ze 
gedragen zich als de ware behoeder van de Belgische voedingsketen, terwijl wij elke dag in weer en wind ons ding doen en zorgen 
voor de bevoorrading van de winkels. Er zijn naast dat kanaal ook veel rechtstreekse verkooppunten en wij blijven ijveren om boe-
renmarkten opnieuw toe te staan. Het gezondheidsaspect is in ieder geval veel minder een issue op openlucht markten dan in te 
drukke warenhuizen! Het wordt tijd dat we opstaan en onze waarheid vertellen. 

We zijn dan ook heel tevreden dat de nationale radiozender Radio 2 afgelopen woensdag de boeren als ‘Helden van de dag’ in de 
kijker wilde zetten. Een actie die gesmaakt werd en veel positieve reacties teweegbracht op hun sociale mediakanalen en app. Een 
dikke merci daarvoor aan de radiomakers! Maar ook en opnieuw een dikke merci van hier uit aan alle collega’s boeren en tuinders 
die elke dag opnieuw samen zorgen voor een ononderbroken voedselvoorziening. Ook bij ons geldt meer dan ooit #samentegen-
corona.

Hou je gezond. Hou je goed. Het komt goed!

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
#boerzktrespect | @  voorzitter@absvzw.be |  @hendrikABS

de voorzitter

Gisteren “boer”, vandaag Held 


