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De Nederlandse provinciale verkiezingen van half maart konden we ook bij ons uitgebreid volgen. Caroline 
van der Plas en haar BoerBurgerBeweging BBB zaten in alle voorafgaande peilingen op extreme zetelwinst, 
als het ware op ramkoers en nog werden alle verwachtingen overtroffen. Wanneer je als jonge boer-burger 
beweging zo hard kan uithalen op landelijk niveau, dan bevestigt dat alleen maar hoe diep de ergernis zit 
over het gevoerde beleid. Het bevestigt dat de doorsnee plattelandsbewoner, maar ook veel stedelingen, 
genoeg hebben van het belerende vingertje en de eigengereide politieke agenda’s in Den Haag en de 
Europese wijk in Brussel. In Nederland schreef men over het bijstellen van de “grootstedelijke hoogop-
geleidendemocratie”. Zware woorden, maar ze geven perfect aan wat leeft in ons buurland. Bij ons is het 
weinig verschillend.

Het verbaasde ook niemand dat een aantal gevestigde Vlaamse politieke partijen meteen reageerden op de 
verkiezingsresultaten in Nederland, bevestigend dat er een probleem was met de perceptie die leeft over 
het gevoerde beleid, ook bij ons, en dat er moet geluisterd worden naar “de burger”. Is het uit opportunisme, 
vanuit de wetenschap dat er stemmen terug te winnen zijn op het platteland, of is het vanuit een oprecht 
besef dat de slinger te ver doorgeslagen is en dat men ook in het Vlaams bestuurlijk deel van Brussel te ver 
is gegaan? Na alle politieke spelletjes in verband met het stikstofdossier en het GLB is het duidelijk dat er 
nog wonden gelikt worden in de buurt van het Martelarenplein. Daarom draaien de communicatiemachines 
opnieuw volop, informatierondes doorheen gans Vlaanderen worden opgezet door verschillende spelers, al 
dan niet verwelkomd door tractorkolonnes en slogans. Elke vogel zingt zoals hij of zij gebekt is en zoals het 
best past in de reeds opgestarte verkiezingscampagne en strategie richting mei 2024. De Vlaamse land-
bouwer bekijkt het schouwspel, maar stelt zich terecht nog steeds de vraag wanneer er echt duidelijkheid 
komt en waar hij aan toe is. Ook na het stikstofakkoord van 10 maart ll. blijven er immers te veel vragen 
onbeantwoord. Professor Hendrik Vos schreef deze week nog dat er lang genoeg met de voeten van de 
boeren gespeeld was. Scherper kan je het niet omschrijven.

Geen wonder ook dat meteen na de Nederlandse verkiezingen stemmen opgingen om ook in Vlaanderen 
een alternatief voor de traditionele partijen op te starten. Velen spiegelen zich aan de BBB en mogelijk zit er 
wel brood in wat daar gebeurde, maar hoe gelijklopend de situatie op het platteland ook is, de verschillen 
in het politiek bestel daar en hier zitten in de kleine lettertjes. Nederland kent amper verkiezingsdrempels 
om een zetel binnen te halen, bij ons is die drempel vastgelegd op 5% per kieskring. Onhaalbaar? Daar valt 
over te discussiëren, maar dat die drempel een uitdaging vormt gezien de reeds aangescherpte commu-
nicatie door de gevestigde partijen is duidelijk. Wanneer die gevestigde partijen de volgende weken hun 
verkiezingscongressen zullen opstarten zal er ook teruggekomen worden op wat in Nederland gebeurde 
en zal men ongetwijfeld ook het platteland expliciet benoemen als niet te vergeten wingewest. Dé vraag die 
op die congressen moet gesteld worden is hoe men verkiezingsbeloftes pro platteland en pro landbouw zal 
vertalen naar beleidsdaden pro platteland en pro landbouw. We zijn in ieder geval benieuwd hoe de draad 
uiteindelijk zal opgepikt worden.

Ooit werden kartels gesloten of vonden individuele onafhankelijke kandidaten een verkiesbare plaats op 
bepaalde lijsten om in het parlement te geraken. Wie weet of daarover zal gepraat worden de volgende 
maanden nu iedereen wakker geschud werd.

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
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