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Een week na mijn verkiezing als voorzitter is dankbaarheid nog steeds het eerste gevoel,
samen met het besef van het vele werk dat op ons wacht, zowel intern als extern.

Er is de verdere invulling van het eenheidsstatuut, of beter de definitieve afschaffing
van de ongelijkheid tussen arbeiders en
bedienden. Een eis die al bijna zo oud is als
de straat. Na de doorbraak van vier jaar
geleden is de klok van het eenheidsstatuut
ondertussen niet alleen stilgevallen, maar
ook teruggedraaid.
Daarmee samenhangend de hertekening
van de paritaire comités en herstructurering van het ABVV, die ons als progressieve
vakbond een nieuwe toekomst moet geven.
Vakbondsstructuren moeten veranderen, niet alleen omwille van een nieuw
werknemersstatuut, maar ook omdat de
wereld rondom ons niet meer dezelfde is.
Redenen waarom mensen aansluiten bij
de vakbond zijn niet meer dezelfde en we
moeten daar oog voor hebben. Het feit dat
in veel gezinnen beide partners werken en
niet noodzakelijk in hetzelfde tijdsbestek
en met een verschillende flexibiliteit …
moet ons doen nadenken over de manier
waarop wij als vakbond aanwezig kunnen
blijven in deze families.
We zijn fier om METALLO te zijn en willen
het ook blijven. We hebben goede contacten met de BTB. Op een aantal terreinen
werken wij al samen, zoals informatica
maar ook voor de vorming, de jongerenen seniorenwerking. Ons congres heeft de
belangrijke beslissing genomen om deze
samenwerking verder te zetten en uit te
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diepen. En het is evident dat wanneer beide partners het goed met elkaar kunnen
vinden, er meer mogelijk is.
Ondertussen moeten we ons ook blijven
verzetten tegen de rampzalige afbraakpolitiek van de regering-Michel. De fundamenten van de sociale welvaartsstaat
brokkelen af. In naam van de ‘betaalbaarheid’ wordt de solidariteit aangetast en de
armoede aangewakkerd. De toenemende
verrechtsing in de wereld, in Europa, in
België, staat in schril contrast met de
sociaaldemocratische waarden waarop onze West-Europese samenleving is
opgebouwd. We zullen de mensen moeten
overtuigen hoeveel er op het spel staat
in het stemhokje de komende jaren. Een
tweede termijn van deze asociale regering
wordt een absoluut drama voor de sociale
zekerheid, de sociale welvaart, de werknemers, voor de rechtvaardigheid in dit
land. We mogen dit niet laten gebeuren.
Samen kan het anders.
Mijn taak als voorzitter zal erin bestaan om
mensen en organisaties bij elkaar te brengen, samen naar oplossingen en de beste
strategie te zoeken, om ons zo te verenigen
en vooral te versterken. Samenwerken,
vernieuwen, eigenheid en toekomst zijn de
woorden die u nog vaak zult horen.
Georges De Batselier
Voorzitter ABVV-Metaal

De samenleving
verandert, onze
rol daarbinnen
verandert ook.
Zonder dat het
ooit de bedoeling
mag zijn om
onze eigenheid
te verliezen.
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DIRIG E NT,
B RUGG E N BOUWE R E N
VOORVECHTE R
Druk op de ketel zetten
voor de snelle uitvoering
van het eenheidsstatuut.
Meeteke nen aan de
nieuwe structuur van
het ABVV. Ingaan tegen
de afbraakpolitiek van
de regering. Georges
De Batselier, de nieuwe
voorzitter van ABVV-Metaal,
staat aan de start van een
woelige, maar boeiende
periode: “Ik sta volledig ten
dienste van onze militanten.
Zij leveren fantastisch
werk in, helaas, loodzware
omstandigheden. Door intern
alles op orde te brengen,
samenwerking te stimuleren
en hen te voeden met
inhoudelijke munitie wil ik
hun werk verlichten.”
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Of hij er klaar voor is, is onze eerste vraag
als we Georges’ bureau binnenstappen. We
interviewen hem aan de vooravond van het
Statutaire Congres in Ieper. Zijn verkiezing
als voorzitter is nog maar een formaliteit.
“Dat hoop ik toch”, glimlacht hij. Al zijn de
uitdagingen van de voorzitter niet min, te
beginnen met het eenheidsstatuut.
Georges De Batselier: “Meer dan een
eeuw lang maakte het Belgische recht een
onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Maar die indeling is al lang gedateerd.
Het nieuwe statuut maakt een einde aan
de discriminatie tussen arbeiders en
bedienden, en aan het onderscheid tussen
hoofd- en handenarbeid. Het ABVV heeft
samen met ABVV-Metaal heel hard de kar
getrokken om dat eenheidsstatuut erdoor
te krijgen. Alleen is dat nog maar het be-

gin. Laat ons zeggen dat de vorige regering
de eerste, bescheiden stappen heeft gezet.
Het is nu hoog tijd om ook in de praktijk
alle ongelijkheden weg te werken. Als
voorzitter gooi ik mijn volle gewicht in de
strijd om daar werk van te maken.”
Het nieuwe ABVV
Een tweede, nog veel grotere, uitdaging
is de interne organisatie van het ABVV en
de centrales. De huidige structuren zijn al
meer dan een eeuw oud en al lang niet meer
aangepast aan de economie van vandaag.
“Neem de lijst van de paritaire comités
erbij en je ziet meteen dat die de economie al lang niet meer weerspiegelt. De
vierde industriële revolutie brengt nieuwe
technologieën en dus nieuwe sectoren
met zich mee en laat tegelijk industrieën

Het is mijn taak
om de juiste
mensen samen te
brengen en
de nieuwe
structuur rustig
en gecoördineerd
vorm te geven.
samensmelten. Ook de grenzen tussen
overheid en private ondernemingen vervagen steeds meer. Neem daar nog eens
het eenheidsstatuut bij. Dan weet je dat
het hoog tijd is voor een nieuw ABVV, met
een gemoderniseerde structuur. Daarom
starten we een grootschalige oefening.
We gaan samenzitten met andere centrales om te zien hoe zij zich organiseren.
En we kijken of er samenwerkingen,
en later eventueel fusies mogelijk zijn.
Samenwerken doen we trouwens nu al
met BTB-ABVV, onder andere voor de
informatica, het vormingsaanbod
en de jongerenwerking. Wat mij
betreft, mogen we ons niet
blindstaren op Vlaanderen,
maar moeten ook kijken

naar samenwerkingsmogelijkheden met
onze collega’s van FGTB Métal. Alle centrales delen dezelfde uitdagingen, waarden en
spirit. Maar elke centrale sleept natuurlijk
ook een jarenlange geschiedenis met zich
mee. Die moeten we met elkaar verzoenen. Het zal een moeilijke oefening worden
en dat brengt ongerustheid met zich mee.
Als voorzitter is het mijn taak om de juiste
mensen samen te brengen, veranderingen
op een gecoördineerde en rustige manier te
organiseren en op tijd te communiceren.”
Afbraakpolitiek van de regering:
steeds meer ‘ieder voor zich’
Met de uitvoering van het eenheidsstatuut
en de creatie van het nieuwe ABVV is de
agenda voor de komende vier jaar al goed
gevuld. En dan hadden we het nog niet
over de belangrijkste uitdaging: de mensen
beschermen tegen de afbraakpolitiek van
de huidige regering, die als een zwaard van
Damocles boven onze hoofden hangt.
“De pensioenleeftijd stijgt, de pensioenuitkeringen staan onder druk en het geplande
puntensysteem maakt van de pensioenen
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EN SNELLE
UITVOERING
VAN HET
EENHEIDSSTATUUT

een loterij. De regering bespaart op
ongeveer alles en laat de gezinnen ervoor
opdraaien. Het vervroegde pensioen wordt
afgebouwd, er zijn verscherpte maatregelen
op de werkloosheid, en de overheid wil een
snellere re-integratie na een langdurige
ziekte. Tegelijkertijd worden de werkgevers verwend, met vrijstellingen en fiscale
cadeaus. Daardoor komen er minder
inkomsten binnen voor de sociale zekerheid, en droogt die stilaan op. Valt er een
gat in de begroting? Dan zullen opnieuw de
werknemers de rekening moeten betalen.
Solidariteit wordt met andere woorden
ingeruild voor ‘ieder voor zich’ en dat
resulteert in de wet van de sterkste. Of in
dit geval de wet van de rijkste.”
Vakbond als laatste buffer
“Die tendens zien we niet alleen in België,
maar in heel Europa. We leven in een
agressieve samenleving waar het rechtse
populisme steeds meer de bovenhand
haalt. Het nationalisme groeit: we gooien
onze grenzen toe en stigmatiseren
bepaalde bevolkingsgroepen. We worden
ook individualistischer. En onze rechtse
regering drijft mensen en groepen nog
meer uiteen. Zijn we de wereldoorlogen dan
helemaal vergeten? Zien we niet hoe grote
delen van de wereld in brand staan door
conflicten? En begint het niet te dagen als
we Trump aan het werk zien? We moeten
het tij keren voor het te laat is. Precies
daarom zijn we als vakbond vandaag onmisbaar. Wij zijn de laatste buffer, een
obstakel voor de regering. Als wij er
niet meer zijn, gaat de regering
zijn eigen gang, met funeste
gevolgen voor de gewone
man.”
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druk met hun gezin, hobby’s en sociale 
leven en zien het vaak niet zitten om
militant te worden. Onze jongerenwerking
helpt ons in ieder geval om de vinger aan
de pols te houden. Zo weten we wat hen
‘s nachts wakker houdt en nemen we die
bezorgdheden mee in de discussies.”

Als de vakbond
er niet meer is,
gaat de regering
zijn eigen gang,
met funeste
gevolgen voor de
gewone man.

Ode aan de militant
Tijdens het interview verwijst Georges regelmatig naar het nobele en aartsmoeilijke
werk van zijn militanten. Hoe hun engagement fenomenaal is, hoewel ze voor steeds
hetere vuren staan.
“Ik neem mijn hoed af voor al onze militanten. Hun opdracht gaat zoveel verder
dan bemiddelen. Ze zijn vaak het eerste
aanspreekpunt voor werknemers over
zowel werk- als privézaken. Ze worden niet
alleen geconfronteerd met personeelszaken, maar moeten ook op de hoogte zijn
van thema’s als duurzaamheid, digitalisering en gendergelijkheid. Bovendien zijn
de werknemers vandaag veel mondiger
dan vroeger. Ze zijn meer belezen door het
internet, ze zijn kritischer en ze gebruiken sociale media om hun ongenoegen te
uiten. Dat betekent dat ook onze mensen
alles op de voet moeten volgen. Onze
militanten vormen de sterkte van onze
vakbond. Als voorzitter wil ik hen daar
maximaal in ondersteunen.”
“Daarbij moeten we er wel op letten dat
we voldoende jongeren blijven motiveren.
De syndicalisatiegraad in de bedrijven blijft
sowieso hoog. Maar naast leden hebben
we ook mannen en vrouwen nodig die mee
de kar trekken. Alleen vraagt dat engagement en tijd, en dat is voor jongeren niet
zo evident. Want ze hebben het ontzettend
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Meer onderhandelaar dan vechter
Tijdens het interview klinkt in de achter
grond rustige klassieke muziek. Die
typeert helemaal de nieuwe voorzitter,
een beetje in contrast met zijn voorganger.
Wordt zijn voorzitterschap een stijlbreuk?
“Ik zal dezelfde klemtonen leggen als
Herwig en dezelfde thema’s naar voren
schuiven, maar natuurlijk op mijn eigen
manier. Herwig heeft ons schip jarenlang
in heel moeilijke omstandigheden bestuurd. Hij maakte de splitsing mee tussen
de Vlaamse en Waalse metaalcentrale. En
was getuige van grote bedrijfssluitingen,
denk aan Ford, Opel en Renault. Ondanks
alles slaagde Herwig erin om de mensen te begeesteren en gerust te stellen.
Ook zorgde hij ervoor dat regeringen en
werkgevers ABVV-Metaal als een serieuze en soms gevreesde gesprekspartner

WIE

IS VOORZITTER
GEORGES
DE BATSELIER?
FUNCTIE
Voorzitter van
ABVV-Metaal, voordien:
ondervoorzitter

CARRIÈRE
Hij werkt al 43 jaar bij het
ABVV, sinds 1975

HOBBY’S
Sport. Georges speelde
jarenlang volleybal op
competitieniveau.

OMSCHRIJFT ZICH ALS
Een overlegman, ten
dienste van zijn militanten

beschouwen. Hij is een durver. Daarvoor
heb ik hem altijd bewonderd. Maar iedere
voorzitter heeft zijn eigen aanpak. Ik
zal mijn stem verheffen als het moet en
reageren als het nodig is. Ook wil ik onze
standpunten nog meer onderbouwen met
bewijzen, cijfers en onderzoeken. Zodat
we nog sterker staan in onderhandelingen
en discussies. Daarvoor zit ik binnenkort
samen met onze studiedienst. Natuurlijk
kunnen we onmogelijk alles onderzoeken.
Maar als iets onrechtvaardig aanvoelt, zullen we op de gepaste manier reageren.”
Voorrecht om anderen te helpen
We hebben nog een laatste vraag – voorlopig toch: welke waarden hij nog altijd
meedraagt die hij van thuis meekreeg.
Een moeilijke vraag, toch moet hij er geen
seconde over nadenken.
“Anderen helpen en mij inzetten voor het
hogere doel. Ik ben altijd gezond ambitieus geweest, maar wilde mij in de eerste
plaats ten dienste stellen van anderen.

IN DE SPOREN
VAN ZIJN VADER
Georges De Batselier groeide op in een
arbeidersfamilie. Zijn moeder was huisvrouw, en zijn vader werkte bij de spoorwegen. Vader De Batselier was militant
bij het ACOD en thuis ging het heel vaak
over politiek. Ook misten ze geen enkele
1-meistoet.
Georges De Batselier: “Mijn vader was
een beetje een idealist. Hij zag dat er van
alles misliep in de wereld en wilde dingen
veranderen. Maar hij is jong gestorven, op
zijn 45e aan een hartaanval. Mijn moeder,
broer en ik bleven achter. Een heel zware
periode. Ik wist met mezelf geen blijf en
werd rebels. Mijn jaren aan de universiteit
heb ik simpelweg verprutst. Dus liet ik die
achter mij zonder een diploma en ben ik
een eerste job gaan zoeken. Een half jaar
heb ik gewerkt in station Brussel-Zuid.
Daarna, in 1975, ben ik gestart bij het
ABVV. Eerst bij de dienst werkloosheid,
daarna in de metaalcentrale. Ik ga hier dus
al een tijdje mee.”

Onze militanten
leveren
fenomenaal werk,
hoewel ze voor
steeds hetere
vuren staan.
Dat zijn waarden die ik absoluut van mijn
ouders heb meegekregen en daar ben ik
hen dankbaar voor. Ik kijk heel erg uit naar
vier boeiende jaren. En doe er als nieuwe
voorzitter alles aan om de situatie van
mensen te verbeteren en te vergemakkelijken, binnen onze eigen organisatie en voor
onze leden.”

| Februari 2018

7

HET GAAT TOCH
NIET OVER WAT DIE

PIETER
EMBRECHTS
ONTROERT
MET ‘WE ARE
THE MANY’

ENKELINGEN WENSEN.
DAAROM KOMEN WIJ OP
STRAAT TOT HET GAAT.
VOOR HET GROTERE
BELANG VAN ALLE
MENSEN.
WE ARE THE MANY,

“Vakbond is emotie”, herhaalde
afscheidnemend voorzitter Herwig Jorissen
een paar keer tijdens het congres. En dat
heeft Pieter Embrechts goed begrepen. Hij
zorgde voor een machtig kippenvelmoment
met zijn Nederlandstalige versie van de
protestsong ‘We are the many’.

THEY ARE THE FEW.
(uit: ‘We are the many’)

Waarover gaat ‘We are the many’?
“Deze protestsong raakt de kern van het
vakbondswerk. Het gaat over de rechten,
kwaliteiten en goedheden van de mens
tegenover de hebzucht van de rijken. Dat
lied zegt: ook al hebben de rijken nu de
macht en het geld, en ook al kennen ze de
achterpoortjes van de wet, toch kunnen ze
niet op tegen de kracht van de massa. Het
nummer empowert, roept de mensen op
om samen te strijden en zich niet op hun
kop te laten zitten.”
Waarom dat nummer?
“Het was een vraag van ABVV-Metaal.
Want eerlijk is eerlijk: ik stond eerst
niet te springen om het nummer van de
Hawaïaanse protestzanger Makana te
vertalen. Simpelweg omdat het net iets te
veel lijkt op Bob Dylans ‘The times, they are
a-changin’. Maar ik dook er toch in en ben
heel tevreden over het resultaat. Er was
geen betere plek om dit protestlied te brengen dan op het congres van ABVV-Metaal.”
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Het lied roept
op om samen
te strijden.

Sluit het protestlied ook aan
bij jouw ideeën?
“Ik herken er inderdaad mijn eigen visie
in. Zo heb ik het gevoel dat de samenleving altijd maar zakelijker wordt. Alles
gaat over productiviteit, over ondernemen,
over opbrengen. De toon van onze politici
verandert ook. Die wordt killer en strenger, en drijft mensen uit elkaar. Zeker in
Antwerpen, waar ik woon, valt dat op. Bij
ons mis ik vaak warmte en menselijkheid.
Terwijl ik het gevoel heb dat ze in Gent en
Mechelen nog wél meer op dat groepsgevoel inspelen. Daarom roep ik op: laten we
opnieuw aan die solidariteit bouwen. Laat
ons weer luisteren naar elkaar en laat de
mensen mens zijn.”
Zijn dat waarden die je van thuis
hebt meegekregen?
“Absoluut. Mijn grootouders zaten alle
twee in de politiek, heel bevlogen mensen.
Mijn vader was professor Internationale
Economie en directeur van het Centrum
voor Ontwikkelingssamenwerking.
Wij kregen de hele wereld over de vloer.
Mijn vader vond ook dat ik na mijn studies
moest gaan reizen om andere werelden
te ontdekken. Die fantastische ervaringen
zitten nog altijd in mijn werk. Zo heb ik met
Dimitri Leue W@=D@ gemaakt – intussen
tien jaar geleden. Daarin lieten we jongeren
op een heel toegankelijke manier kennismaken met andere culturen. We zijn toen
naar India, Mali, China en Mexico geweest.
Vorig jaar speelde ik A Street Concert, een
muzikale documentaire over de inwoners
van de Turnhoutsebaan in Antwerpen.
In die ene straat maak je een reis rond
de wereld, het is een mix van culturen.
Geweldig inspirerend.”

| Februari 2018

Je zet je ook in voor Ringland
in Antwerpen?
“Klopt, want samenleven gaat voor mij niet
alleen over andere culturen. Ik ben al jaren
een fanatieke voorvechter van
Ringland, de burgerbeweging
die strijdt voor de overkapping
van de Antwerpse ring. Ik vind
het fantastisch om te zien hoe
zo veel mensen zich verenigen
om de stad leefbaarder te
maken, om samen op te komen
voor ónze stad. De sterkte van
Ringland is zijn communicatie.
Met heel heldere en toegankelijke informatie houdt Ringland
zijn volgers op de hoogte. De
beweging communiceert ook
niet tegen, maar voor. Voor een
vlotter en veiliger verkeer, voor
meer ruimte en groen en voor
een mooiere stad.”
Wat is volgens jou de rol van
kunst in de samenleving?
“Kunst is cruciaal. En dan
heb ik het over architectuur,
muziek, beeldende kunst … Ze
versterken een samenleving,
brengen mensen samen en maken mensen trots. Neem nu de
Eiffeltoren. Heeft die nut? Nee,
maar die toren is een symbool,
er gaat een enorme kracht van
uit. En andere kunsten doen
dat ook. Daarom vind ik dat de
regering cultuur naar waarde
moet schatten. Cultuur mag
niet zomaar onderworpen
worden aan de zakelijkheid.
Het is aan de overheid om
cultuur te beschermen.”

Wil je Pieter Embrechts
vaker aan het werk zien?
Hij toert met zijn laatste
album ‘Onderwoud’ door
het land, vergezeld door
een strijkensemble én
een zingende drumster.
Je vindt de speellijst op
pieterembrechts.be. Snel
zijn is de boodschap, want
veel voorstellingen zijn al
uitverkocht.

De samenleving
wordt altijd maar
zakelijker.
Ik mis warmte en
menselijkheid.

Bekijk
de videoclip
en lyrics op
pagina 29
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LAURA VAN DOLRON
De Nederlandse Laura van Dolron beschrijft zichzelf als een stand-upfilosofe.
Ze maakt behapbare theaterstukken die mensen aan het denken zetten.
Tijdens ons congres bracht ze een ode aan de solidariteit. Laura:
“In Nederland staren ze je rologend aan als je het woord ‘solidariteit’ laat
vallen, maar in België kan het blijkbaar nog. Dat vind ik zo mooi.”

UIT DE GROOTSTE
PIJN ONTSTAAT DE
SCHOONHEID
Wat doet een stand-upfilosofe?
Laura van Dolron: “Die term bedacht ik
zelf. Het is iets tussen theater en cabaret.
Ik wilde gewoon niet geassocieerd worden
met die hautaine, bijna choquerende theaterstukken die niemand begrijpt. Ik wilde
toegankelijkere stukken maken, voorstellingen die het publiek bespelen en betrekken. Ik ben niet hyperintellectueel, ik ben
gewoon gewoon, dus maak ik ook stukken
voor mensen zoals ik. Naast mijn vaste
voorstellingen in het theater doe ik ook aan
action writing, zoals op het congres. Dat
betekent dat ik mijn stuk live schrijf, naast
het podium, gevoed door wat ik hoor.”
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Leg je jezelf zo geen immense druk op?
“Ja, maar dat is natuurlijk ook de bedoeling.
Als ik nieuwe voorstellingen maak, ben ik
enorm streng voor mezelf. Dan zit ik aan de
keukentafel en doet een streng stemmetje
in mijn hoofd mij schrappen en opnieuw
beginnen. Het moet perfect zijn. Maar als
ik live schrijf, krijgt dat perfectionisme
geen kans. Dan mag ik al eens hakkelen of
twijfelen, dat hoort erbij.”
Op je website omschrijf je jezelf
als iemand die zich boos maakt
over het onrecht in de wereld.
Wat vind jij dan oneerlijk?
“O, er is zo veel. Bijvoorbeeld dat onze solidariteit blijkbaar aan de eigen landsgrenzen
stopt. En dat we veel minder medelijden
hebben als mensen een andere huidskleur
hebben. Ik vind het ook oneerlijk dat er
mensen in de wereld moeten vluchten voor
oorlog, rampen en hongersnood. Ik heb
twee kleine kinderen en dan voel je je op de
een of andere manier toch verbonden met
ouders die hun kinderen niet kunnen beschermen. En tegelijk weet ik niets van wat
ze meemaken. Want zeg nu zelf: wij kénnen
geen ondraaglijk lijden. We weten niet hoe
het is om alles en iedereen te verliezen.”
“Maar stel dat Nederland ooit onder water
staat – ik lees weleens doemberichten over

lelijke stormen die dijken kunnen doen
breken. Dan moeten wíj vluchten. Maar
zullen andere landen ons dan wel willen
opvangen? En zijn we wel sterk genoeg om
die helletocht te overleven? Ik geloof niet
in een straffende en belonende god, maar
wel in karma. Hoe wij anderen behandelen,
bepaalt hoe er met ons wordt omgegaan.”
Staat de wereld dan op knappen?
“Nee, zo mag je dat niet zien. In het Westen
hebben we de neiging om altijd het ergste
te denken en het slechte te benadrukken.
Ik ben meer een oosterse denker: dat het
goede niet bestaat zonder het kwade, en
dat het goede schuilt ín het kwade.
De mooiste dingen ontspruiten vaak uit
grote pijn en tegenslag. Denk maar
aan het ontstaan van de vakbond in
de 19e eeuw, toen arbeiders in
vreselijke omstandigheden in de
fabrieken werkten.”
De rode draad in je
verhalen tijdens het
congres was ‘solidariteit’.
Waarom koos je dat?
“Omdat ik het zo mooi vind dat je
in België het woord ‘solidariteit’ nog
ongegeneerd mag gebruiken, dat je
het hier echt mag koesteren.

DOE MEE
AAN ONZE
WEDSTRIJD!

In mijn
voorstellingen
wil ik vooral
mooie dingen
laten zien.

Hoe? Stuur snel een mailtje naar
wedstrijd@abvvmetaal.be met de
de titel Laura en je naam en adres.
Je maakt dan kans op 1 van de
50 boeken van Laura van Dolron die
we verloten onder de inzendingen.
Deelnemen kan tot 15 maart.

In Nederland verloopt alles een stuk zakelijker. Daar rollen ze met hun ogen als je
begint over solidariteit. Maar hier gaat het
over kameraadschap en over ‘samen’.”

In België mag
je solidariteit
nog koesteren.
Dat vind ik
heel mooi.

Hoe kan theater mensen bewegen?
“In het theater creëer je plekken waar
andere regels gelden dan in het echte
leven. Mensen kunnen even ontsnappen
en van een afstandje naar de samenleving
kijken. In die warme en veilige context
kun je mensen inspireren. Zo schreef
ik een voorstelling over liefhebben, met
een opsomming van allemaal daden van
liefhebben – anderhalf uur lang. Achteraf
lieten mensen me weten dat ze regelmatig
nog aan de voorstelling denken, omdat ze
in het leven dingen herkennen van de voorstelling. Dan
is mijn missie geslaagd. Ik
vind het heel belangrijk om te
laten zien wat er goed gaat in
de wereld en wat er mooi is.
Omdat mensen via het nieuws
en hun kranten al genoeg geconfronteerd worden met de
lelijke kant van het leven.”

Laura van
Dolron toert
met haar voorstellingen
in België en Nederland.
Je vindt haar speellijst op
lauravandolron.com.

BEKIJK DE VIDEO VAN HET MOREEL VERSLAG
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STATUTAIR
CONGRES
2018

E E N B EWOG E N
VE RS L AG VAN
E E N B IJZON DE R E DAG

8 februari 2018 … een dag die nog lang zal
nazinderen. Niet alleen bij Herwig Jorissen, die als
voorzitter afscheid nam tijdens het congres, maar
ook bij alle militanten die hun nieuwe voorzitter
verkozen. Een dag vol emoties, blijdschap,
solidariteit maar ook met content en uitdagingen
voor de toekomst.

Kameraden van over de hele wereld,
van Brazilië tot Rusland, van Vietnam
tot Kenia, vergezelden de ABVV-Metaal-
congressisten en onze binnenlandse
gasten. Een traditie die we graag in ere
houden. De buitenlandse gasten werden
ondergedompeld in de Belgische cultuur
en ons syndicaal werk. Allemaal geëngageerde vakbondsmensen die ABVV-Metaal
een warm hart toedragen en dit bijzonder
congres graag bijwoonden.
Congresvoorzitter John Debrouwere nam
de opening en (ook verdere presentatie)
professioneel, kalm maar toch enthousiast voor zijn rekening. Het was een zeer
uitgebreid ochtendprogramma, met het
financieel verslag, diverse tussenkomsten
en stemmingen van de richtingaanwijzers.
Ook de verrassende presentatie van het
moreel verslag werd door de congressisten heugelijk ontvangen. 9 ABVV-Metaal-
Kameraden voelden de huidige asociale
aanpak van de regering aan de tand.
En dat miste zijn boodschap duidelijk niet:
“Samen gaan we verder vooruit en zorgen
we voor een betere toekomst.” Zo werd de
toon van het congres meteen gezet.
Het congres verkoos een nieuw secretariaat met Georges De Batselier als
nieuwe voorzitter, Ortwin Magnus als
ondervoorzitter en Marc Lenders als
algemeen secretaris. Ze vormen samen
met Rohnny Champagne, Jo Demey,
Denis Demeulemeester, Marc Pottelancie
en Steven Van Eeckhoutte het nieuwe
uitvoerend comité. De nieuwe controlecommissie bestaat uit Johnny Frans,
Wim Leyzen en Véronique Rogiers.
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exact te raken, je kon een speld horen
vallen in de zaal. En dan Ben Benaouisse,
hij schilderde met zijn kunstwerk en vurige
dansact een real-time meesterwerk. De
vonken spatten er vanaf!
ABVV-Metaal bracht in samenwerking met
AMSAB het boek IJzersterk uit, waarin
de fascinerende geschiedenis van de
metaalindustrie in Vlaanderen prachtig
wordt weergegeven. Auteur Luc Peiren
en AMSAB-directrice Paule Verbruggen
overhandigden het eerste exemplaar aan
ABVV-Metaal. Bijzonder moment voor een
bijzonder boek!

Herwig richtte, in zijn afscheidsspeech, zijn
dank in het bijzonder aan ‘zijn militanten’.
En benadrukte daarbij ook uitdrukkelijk
het vertrouwen in George De Batselier, die
het roer van ABVV-Metaal met duidelijke
ambities overneemt.

Naar aanleiding van het einde van het congres brachten verschillende collega’s of
vrienden een allerlaatste ode aan Herwig
Jorissen. Ervaringen en herinneringen
werden uitvoerig gedeeld, met een lach en
een traan. Een emotioneel moment voor

onze afscheidnemende voorzitter, maar
ook een hartelijk welkom voor de nieuwe
voorzitter. Op het nummer ‘Like a rolling
Stone’ stapte Herwig letterlijk en figuurlijk,
met zijn bikerjas en helm, van het vakbondspodium. Doek neer, licht uit maar de
herinneringen aan dit mooi congres zullen
nog lang nawerken. De toekomstdoelen
liggen er, we moeten ze nu samen grijpen.

Lees ook zeker de interviews met
Laura van Dolron en Pieter embrechts
verder in het magazine. Ook de auteur
van het boek ‘Ijzersterk’ Luc Peiren
vertelt in deze M@gMetal hoe het boek
tot stand komt en welke verhalen hem
het meest troffen.

BEKIJK DE CONGRESVIDEO

Daarna werden de richtingaanwijzers
besproken en goedgekeurd. De senioren-,
gender- en jongerencommissie lichtten
vervolgens hun bekommernissen toe.
Hun vraag naar een betere structurele
vertegenwoordiging in de syndicale raad en
congres werd gehonoreerd door het congres.
Het namiddagprogramma opende met
een interessant videodebat tussen
Miranda Ulens, federaal secretaris ABVV,
Luc Triangle, secretaris-generaal
IndustriAll Europe, Marc Lambotte CEO
Agoria en Prof. dr. Steven Dhondt,
gastprofessor KUL en onderzoekswetenschapper TNO. Alle uitdagingen
waar ABVV-Metaal in de toekomst voor
staat rond Industrie 4.0 kwamen uitvoerig
in het videodebat aan bod.

BEKIJK DE VIDEO VAN HET MOREEL VERSLAG

Aan de voorstelling werd verder kleur
gegeven door een ogen-opende TED-talk
van Thomas Rau, de auteur van Material
Matters. De muzikale, culturele intermezzo’s door Pieter Embrechts met zijn
wondermooie stem en ook Jo Lemaire en
Patrick Riguelle beroerden de zaal. En dit
onder de zeer professionele begeleiding
van Michel Bisceglia en zijn band.
Stand-upfilosofe Laura van Dolron zorgde
‘on the spot’ voor stand-up mooie en
diepzinnige stukjes, ze wist vaak de snaar

| Februari 2018
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KUNSTENAAR & METALLO TONY MUSSCHE

DIT IS E E N
E E RB ETOON A AN DE
ACTIEVOE RDE RS
“Ik breng het schip veilig de
haven binnen”, zei toenmalig
voorzitter van ABVV-Metaal
Herwig Jorissen exact een
jaar geleden. Hij verwees
daarmee naar de veranderende
vakbondsorganisatie én zijn
nakende pensioen. Zijn woorden
bleven zonder meer hangen.
Want op het Statutaire Congres
in Ieper kreeg hij een groots
bronzen schip overhandigd als
afscheidscadeau. Het kunstwerk
van Tony Mussche krijgt nu
een plaats in de tuin van de
metaalcentrale in Brussel.

Je kunt naar
dit schip blijven
kijken en er
telkens nieuwe
dingen in
ontdekken.
Kunstenaar
Tony Mussche
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Wat betekent het kunstwerk voor jou?
Herwig Jorissen: “Het schip heeft twee
belangrijke betekenissen. Ten eerste is het
een eerbetoon aan iedereen die ooit op de
barricaden stond om de rechten van onze
arbeiders te verdedigen, soms met grote
persoonlijke risico’s tot gevolg. Ten tweede
verwijst het naar mijn belofte om het schip
van ABVV-Metaal veilig binnen te brengen.
Want onze vakbondsorganisatie staat voor
enorme uitdagingen. Het eenheidsstatuut,
de transformatie van onze economie, de
industriële revolutie … Ze brengen onzekerheid met zich mee over jobs én over de
manier waarop wij ons moeten organiseren. Want alleen zo kunnen we overleven.
Als voorzitter was het mijn taak om moed
te geven aan de militanten. Ik heb er dan
ook alles aan gedaan om ervoor te zorgen
dat er toekomst is voor onze centrale en
hoop voor iedereen.”

Hoe krijgt die symboliek vorm
in het kunstwerk?
Tony Mussche: “Dit schip is er een van
en voor de metaalarbeiders, een bronzen gevaarte van 2 meter lang en 300 kg
zwaar. Het symboliseert een veiligheidsgevoel, het thuiskomen in de haven na een
stormachtige periode. Het schip staat ook
voor sterkte en strijdlust. Op het dek vind
je heel wat elementen terug die naar de
vakbondsstrijd verwijzen, zoals de vuist,
het aambeeld, de metaalcontainers en de
torens met de prikkeldraad. Je kunt er
lang naar blijven kijken en telkens nieuwe
dingen ontdekken. Persoonlijk vind ik het
ook mooi hoe het kunstwerk een hele weg
heeft afgelegd, van mijn atelier in Affligem,
via de bronsgieterij en het congres in Ieper
naar zijn finale stek: de vijver in Brussel.”
Herwig Jorissen: Een leuk weetje is trouwens dat Tony niet alleen een kunstenaar
is, maar ook een metallo én vakbondsmilitant. Wij hebben veel talent in onze rangen.
Hij heeft het subliem gedaan.”

Het schip verwijst ook naar een heel
specifieke vakbondsactie?
Herwig Jorissen: “Het schip is inderdaad
geïnspireerd op de acties bij de sluiting van
de Boelwerf in Temse, in 1992. Het bedrijf
werd toen failliet verklaard en er stonden
duizenden jobs op de helling. Daarop
bezetten onze mensen het schip ‘Flanders
Harmony’, drie maanden lang. Dankzij die
grootschalige actie werd het bedrijf terug
opgestart, althans voor een tijdje.”
Wat moet het schip voor u uitstralen?
Herwig Jorissen: “Dit kunstwerk staat
voor kracht. De kracht om te blijven strijden, door woelige waters heen.”

BEKIJK HIER DE ‘MAKING-OF’ VAN HET KUNSTWERK
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Dit kunstwerk
staat voor de
kracht om te
blijven strijden,
door woelige
waters heen.

“ DE DIVE RSITE IT VAN DE
M ETA AL SECTOR H E E FT M IJ
A ANG E NA AM VE RR AST”
Interview met Luc Peiren, onderzoeker
bij Amsab-Instituut voor Sociale
Geschiedenis en auteur van De geschiedenis
van de Vlaamse metaalindustrie
De geschiedenis van de
Vlaamse metaalindustrie is een
compleet en mooi geïllustreerd
naslagwerk over de evolutie
van de metaalnijverheid in
Vlaanderen en de opkomst
van de vakbonden. Een jaar
lang dompelde onderzoeker
Luc Peiren zich onder in de
materie. Hij klopte aan bij
bedrijven, vond verenigingen
van oud-werknemers met
uitgebreide archieven en
botste op prachtige collecties
beeldmateriaal. We vroegen
hem wat hem het meeste is
bijgebleven van die zoektocht.
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Luc Peiren: “De diversiteit van de
sector heeft mij aangenaam verrast.
Vóór ik begon aan het onderzoek
kende ik eigenlijk alleen de clichés.
Dus associeerde ik, zoals vele
anderen, de metaalnijverheid bijna
uitsluitend met de staalbedrijven
in Wallonië. Maar ook Vlaanderen
schreef industriële geschiedenis,
met de scheepsherstellingen en de
autobouw. En met bedrijven zoals
Bell en ATEA groeide Antwerpen
op het einde van de 19e eeuw uit
tot het centrum van de telefonie.
Met andere woorden: de Vlaamse
metaalnijverheid is een gevarieerde sector en een vat vol boeiende
verhalen.”

archief van ABVV-Metaal en de
metaalbedrijven. Niet alle bedrijven
stonden open voor medewerking.
Maar onder andere Opel België,
de opvolger van General Motors
Antwerpen, heeft mij fantastisch
goed geholpen. Zij hebben een
archief van duizenden foto’s en
video’s, van de beginperiode tot
vlak voor hun sluiting – stuk voor
stuk pareltjes. Ook ontdekte ik een
vriendenkring van oud-werknemers
van telecommunicatiebedrijf ATEA
met een rijk archief. Ik ben zeker
dat veel heemkundige kringen nog
op een schat aan informatie zitten,
maar daarvoor was er helaas tijd
tekort.”

Revolutionaire Vlaamse
vakbonden
“Wat mij nog opviel in het onderzoek is de strijdlust van de Vlaamse
metaalvakbonden. Ik had het idee
dat het er in Wallonië veel onstuimiger aan toeging dan in Vlaanderen.
Niet dus. In het interbellum gruwden ze in Luik van stakingen. Op
dat moment waren de vakbonden
in Antwerpen veel revolutionairder,
met regelmatige stakingen als
gevolg. Na de Tweede Wereldoorlog
is dat tij wel gekeerd.”

“Het resultaat mag er volgens mij
zijn. Het is in de eerste plaats een
kijkboek, met een unieke collectie
foto’s en daarnaast het geschreven verhaal. Het is gemaakt om
regelmatig in te bladeren, zodat
alle puzzelstukjes na een tijdje op
hun plaats vallen. Vooral voor de
militanten van ABVV-Metaal zal het
naslagwerk heel herkenbaar zijn.”

Magnifiek fotoarchief
“Het boek geeft nu een zo goed als
volledig overzicht van de geschiedenis. Toch zijn er veel magnifieke
foto’s die nog niet zijn gebruikt.
Daar zou ik heel graag iets mee
doen. Die foto’s komen van verschillende bronnen: ABVV-Metaal en alle
provinciale afdelingen, ons eigen
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Nog meer ABVV-geschiedenis
“Waar werk ik momenteel aan?
Er liggen plannen op tafel voor
een boek over de geschiedenis
van BBTK, de bond van bedienden,
technici en kaderleden van het
ABVV. Je ziet: het syndicalisme
is mijn stokpaardje. Zo schreef ik
onder andere ook De kinderen van
Gutenberg, een geschiedenis van het
grafische syndicalisme in België en
de publicatie 100 jaar ABVV.”

WAT IS
AMSAB-ISG?
Amsab of het Instituut voor Sociale
Geschiedenis is het erfgoedcentrum
van sociaal, humanitair en ecologisch
geëngageerde bewegingen in Gent.
Amsab-ISG:
• beheert archieven van organisaties,
zoals van het ABVV, 11.11.11 en
Oxfam-Wereldwinkels;
• informeert het brede publiek over
erfgoed met tentoonstellingen,
websites en publicaties;
• doet wetenschappelijk onderzoek,
op eigen initiatief en in opdracht van
anderen en profileert zich internationaal.
LOPENDE PROJECTEN:
• Tentoonstelling over een wijkgezondheidscentrum in Gent
• Educatief pakket rond de Belgen die
tijdens de Eerste Wereldoorlog naar
Engeland vluchtten
• Website over diamantarbeiders in samenwerking met het
Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis in Nederland
Amsab-Instituut voor
Sociale Geschiedenis
www.amsab.be
info@amsab.be
09 224 00 79
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CONG R E S 201 8

DE
L A ATSTE
DAG VAN
H E RWIG
JORISSE N
De fakkel is overgedragen.
Na 40 jaar carrière bij ABVVMetaal, waarvan 20 jaar als
voorzitter, zit de laatste dag
van Herwig Jorissen erop.
In de afscheidsspeeches op
het congres passeerden de
termen ‘flamboyant’, ‘loyaal’
en ‘memorabel’ meermaals de
revue. Militanten wilden nog
één keer op de foto met hún
voorzitter en buitenlandse
makkers sloten hem warm in
hun armen. Maar hoe beleefde
Herwig die legendarische
achtste februari in Ieper?
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09.20u

08.50u

12.15u

KWARTIER VOOR DE START VAN
HET CONGRES

EERSTE DEELNEMERS
KOMEN AAN

LUNCHPAUZE

“Stress? Helemaal niet. Ik heb dat altijd
gehad: als de spanning voor een groot
evenement ten top stijgt, vallen bij mij de
zenuwen weg. Ik hoop alleen dat ik mij
sterk kan houden tijdens mijn dankwoord,
want er zitten een paar emotionele passages in.”

“Iedereen vraagt angstig of ik oké ben.
Maar ik ben echt oké, ik voel me goed.”

“Het congres loopt goed. Alleen vind ik
het heel vreemd dat ik niets meer moet
beslissen. Er was altijd wel iets om over na
te denken, om te bespreken met iemand,
om te beslissen. Dat valt nu weg.”

13.00u

15.00u

20.30u

VEEL MILITANTEN KOMEN HEM
PERSOONLIJK BEDANKEN MET
EEN CADEAUTJE

AANKOMST BUITENLANDSE
GASTEN

VLAK NA HET SLOTAKKOORD
VAN HET CONGRES

“Ik ben heel blij om zo veel buitenlandse
kameraden te zien. ABVV-Metaal heeft
een lange traditie van internationale
samenwerking. We waren de medestichter van de International Metal Federation,
de wereldmetaalvakbond. En we hebben
altijd projecten in de wereld gesteund om
collega-vakbonden te empoweren.”

“Prachtige show. En zo veel verrassingen. De muziek had ik tijdens de repetities al gehoord. Maar ik had geen idee
dat ze zijn gaan filmen bij mijn Harley
Davidson-chapter. Voor de eerste keer
in twintig jaar wist ik van niets.”

“Dat doet mij wel iets. Ik heb ook altijd
heel dicht bij de mensen gestaan, dat
was een beetje mijn handelsmerk. Ook
in discussies of onderhandelingen trouwens. Als je de andere persoon door en
door kent en weet hoe hij denkt, doet en
ademt, dan ben je al een stap voor.”

| Februari 2018
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22.00u

23.00u

GALADINER

EN NU?

“Het mooiste moment van
vandaag? Misschien toen
Patrick Riguelle ‘Like a rolling
stone’ zong? Ik weet het niet. Er
waren zo veel mooie momenten.
Vakbond ís emotie.”

“Geen idee hoe het verder moet. We zien wel.
Mijn grootste uitdaging
nu is om weg te blijven
uit de Jacob
Jordaensstraat.”

BEKIJK HIER ‘DE BENDE VAN HERWIG’
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M ETALLO’ S E N BTB :
SAM E N B ETE R

ABVV-Metaal
en BTB-ABVV
waren op hetzelfde moment op
zoek naar een nieuw
ledenbeheersysteem.
Frank en Herwig hadden
geen twee woorden nodig om
te beslissen: dat pakken we
samen aan. Ze delen nu niet
alleen hun ICT-systeem,
maar werken ook op veel
andere vlakken samen.
Met groot succes, vertelt
Frank Moreels, voorzitter
van BTB-ABVV.
Frank Moreels: “Het ledenbeheersysteem
is de kern van ons vakbondswerk. Op basis
van dat programma betalen we de syndicale premies, beheren we de inschrijvingen
van de opleidingen en versturen we onze
ledenbladen. Maar een goed systeem
vraagt om een serieuze tijd- en geldinvestering. Daarom zijn we heel blij dat we
onze ICT samen kunnen aanpakken met de
andere ABVV-centrales. We gebruiken nu
hetzelfde systeem als ABVV-Metaal en de
Metaalbewerkers Wallonië-Brussel. Ook de
Algemene Centrale der Openbare Diensten
is intussen in het ICT-project gestapt.”
“Ons partnerschap met ABVV-Metaal gaat
nog veel verder. Want we delen niet alleen
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het ledenbeheersysteem. Ook organiseerden we samen onze jongerendagen.
Daarnaast volgen onze mensen de militantenvorming bij ABVV-Metaal en ze zijn
daar heel tevreden over. En we hebben in
verschillende provincies onze afdelingen
samengebracht in één gebouw.”
Besparen en beter werken
“De reden voor onze samenwerking is heel
simpel: als kleine of middelgrote centrale is
het financieel en organisatorisch heel zwaar
om alles zelf te organiseren. Daarom kijken
we naar andere centrales. Door schaalvergroting besparen we geld en werken we
veel efficiënter. Bijvoorbeeld door samen
te investeren in één kantoor hebben we nu
permanentie aan de balie. Dat was voordien
niet mogelijk.”
Meer samenwerking in de pijplijn
“Waarom ABVV-Metaal? Omdat onze centrales op elkaar lijken. We vertegenwoordigen beide arbeiders uit de harde sectoren.
Onze spirit ligt op één lijn. En we hebben

een soortgelijke syndicale traditie. Kortom:
we voelen ons verwant. We hebben nu een
eerste evaluatie gedaan van onze samenwerking en die was heel positief. Op korte
termijn bekijken we dus op welke vlakken
we onze krachten nog kunnen bundelen.”

Door schaalvergroting
besparen we en
werken we veel
efficiënter.
BTB-voorzitter
Frank Moreels
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JULLIE
‘Legendarisch’, zo mogen we
8 februari 2018 omschrijven.
Een dag vol kameraadschap,
blijdschap en solidariteit. Maar
uiteindelijk zijn het de beelden
die spreken. Jullie gaven het
congres kleur, dankzij jullie was
alles mogelijk! Kortom … geweldig!
Bedankt daarvoor.

WAREN
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GEWELDIG
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CONG RE S 2018 :
IM PRE SSIE S VAN
E E N ROOD G ROE NTJ E

Vormingsdienst ABVV-Metaal: v.l.n.r Sven Hemelaers,
Steve Temmerman, Peter Bostyn & Adri Craens

Aanloop naar 8 februari 2018
Voor mij persoonlijk was dit het eerste congres dat ik achter de schermen heb beleefd.
Een bijzondere ervaring en een eyeopener.
Er komt enorm veel kijken bij een dergelijke
organisatie.

het congres komt dan alles samen en is
het teamverband van groot belang. Met zijn
allen ertegenaan, alles moet klaar!
Maar dit verliep zonder (ongezonde) stress,
de werksfeer was op en top. Nadat we een
ketting hadden gevormd zoals in de film

Samen met de collega’s van de centrale zijn
er heel wat voorbereidingen getroffen.
We zijn met een twintigtal collega’s en
vormen een ongelooflijk tof team om mee
samen te werken.

Steve Temmerman is
sinds april 2017 een
van de toppers van de
vormingsdienst van
ABVV-Metaal. Vier jaar
geleden was hij nog als
hoofddelegee van CNH
Industrial aanwezig op
ons congres in Genk. Het
congres in Ieper woonde
hij bij langs de andere
kant, behind the scenes …
Van gast naar gastheer:
zijn impressies.

Toch stond ik ervan versteld, van de
omvang van die voorbereidingen: teksten
werden geschreven, verwerkt, vertaald;
de nodige documenten werden gedrukt,
geprint en verzameld om mee te geven
aan de congressisten; social media werden
geüpdatet; de lijst van buitenlandse gasten
werd up-to-date gehouden zodat het vervoer
vlekkeloos verliep … Alles werd tot in de
puntjes uitgekiend, verzorgd, geregeld opdat
de congressisten en gasten optimaal in de
watten konden worden gelegd.
Iedereen heeft daarin zijn taak en verantwoordelijkheid, maar de laatste dagen voor

We zijn met
een twintigtal
collega’s en
vormen een
ongelooflijk tof
team om mee
samen te werken.

‘Modern Times’ om alle documenten in de
daarvoor voorziene congrestas te steken,
bleef de ketting bestaan in de vorm van
een polonaise op het nummer ‘Retteketet,
waar is mijn vleeskroket’ van Yves Segers.
Dat moest kunnen, zeker met de komende
carnavalsperiode in het vooruitzicht! Laat
dat mijn persoonlijke toets geweest zijn in
de groep .

De day after …
Er werden voor alle congressisten uitstappen in de regio georganiseerd. Logisch ook,
als je in de Westhoek bent, moet je een
stukje geschiedenis opsnuiven.

Op naar de volgende opdracht... In elk boek
IJzersterk , de geschiedenis van de metaalindustrie in Vlaanderen, dat schitterende
maar ook afzonderlijk verpakte boek, moest
nog een bladwijzer gestoken worden. Kun je
je het voorstellen? In elk plastiek verpakkinkje een sneetje maken om dan voorzichtig een bladwijzer tussen de pagina’s
te steken. Vingernagels sprongen in het
rond, opengevouwen paperclips vertoonden
kenmerken van metaalmoeheid, alsook de
blaren kwamen tevoorschijn bij sommigen
van ons. Hilarische momenten verzekerd!

Op het moment van de uitstap begon het
te sneeuwen. Zo konden we aan den lijve
ondervinden hoe de soldaten destijds in dit
gure weer moesten vechten. Al snel bleek
dat niet alle metallo’s hetzelfde karakter
hebben als de soldaten van destijds en toch
maar verkozen om op de warme bus te blijven. Niet onbegrijpelijk, want de temperaturen waren ijzig, zeker in die open vlakten .

Ook in de letterlijke coulissen trok ik grote
ogen. Achter het podium, of zal ik zeggen
achter de immense LED-wall, werd een zee
van flightcases met allerhande materiaal

Ik werd ingeschakeld om de Battle Field
Tour op te volgen …. Ik waande me net in
WOI !

Het was een bijzonder congres om zoveel
redenen, qua organisatie, qua emotie, qua
locatie. Voor ons als centrale en organisatie is nu ook een nieuwe periode ingeluid,
met een nieuw secretariaat en een nieuw
uitvoerend comité aan het roer. Ik wens hen
alvast veel succes toe!

Het was een
bijzonder congres
om zoveel redenen,
qua organisatie,
qua emotie,
qua locatie.
uitgeladen. Een leger aan medewerkers
stroomde toe om de productie van dit
congres optimaal te laten verlopen.
Maar vooral ook een congres
met een bijzonder afscheid .
Een afscheidsspeech waarvoor heel veel
respect was, een aula met ruim 400 aanwezigen waar je een speld kon horen vallen
en waar zelfs velen hun toiletbehoeften
ophielden om geen woord te missen. Een
ongelooflijk moment! Een afscheid van een
boegbeeld, ONZE Voorzitter of moet ik nu
Harley Davidson driver zeggen?
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Ook na het congres werkt
ABVV-Metaal verder op de
congresthema’s.
De vormingsdienst is daarin
natuurlijk mee. De vier thema’s
komen dan ook terug in de
modulevorming ‘Sociaal of anders
niet’ die plaatsvindt in de regio’s.
Informeer je bij je secretaris!
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“ H ET
AFB ROKKE LE N
VAN DE
PRIVACY DOET
M E E R K WA AD
DAN GOE D! ”
WAT B ETE K E NT PR IVACY VOOR
M IG U E L DE S E YN E E N
F R E DDY VE R S E LDE R?

Ik sta er
misschien
te weinig bij
stil dat mijn
privacy hierbij
geschonden
wordt en dat
dit in feite
betekent
dat mijn
surfgedrag
wordt gevolgd.
Miguel Deseyne
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Dat we als maatschappij een omwenteling
doormaken en dat die voelbaar zal zijn op
vele fronten, kwam manifest naar voren
tijdens ons congres. De digitalisering schept
eindeloze mogelijkheden en schenkt ons
grenzeloze vrijheden, maar de keerzijde is dat
ze ook (te) veel surveillancemogelijkheden
biedt aan overheden en aan de bedrijfswereld.
Dit is geen zwart-witverhaal, zoveel is
duidelijk. Onze privacy is verzeild geraakt in
een grote, grijze zone. Wat voor jou privé is,
is dat niet per se voor een ander.
Wij vroegen ons af hoe onze mensen daarover denken. En ook: is
er een kloof tussen de zienswijze van een jongere militant, die is
opgegroeid met computers, sociale platforms à la Facebook en de
gsm, en een rijpere metallo, die doorgaans op latere leeftijd zijn
weg heeft gevonden naar en in de digitale wereld.
Wie klampten we daarvoor aan? Miguel Deseyne, lid van de
Jongerencommissie van ABVV-Metaal, en Freddy Verselder,
lid van onze Seniorencommissie. Beiden woonden ons congres
bij in Ieper.
Onze data worden verzameld zonder onze toestemming.
We worden in de gaten gehouden op straat, op de werkvloer, online. We worden bestookt met gepersonaliseerde reclame en mailings. Wat voel je daarbij? Staat jouw
privacy onder druk?
Miguel: Op de tijdlijn van Facebook verschijnen er inderdaad
posts die afgestemd lijken te zijn op mijn surfgedrag. Idem voor
de advertenties die her en der opduiken tijdens het surfen. Ik sta
er misschien te weinig bij stil dat mijn privacy hierbij geschonden wordt en dat dit in feite betekent dat mijn surfgedrag wordt
gevolgd. Die gedachte vind ik nochtans wél storend. Er bestaan
naar het schijnt websites waar je je kunt registreren opdat je surf-

gedrag niet langer gevolgd zou worden.
Maar het is er nog niet van gekomen om
me daarmee bezig te houden.
Freddy: Het klopt wat Miguel daar zegt.
Ik ben geen computerfreak en ga enkel
online om tweedehandssites te bezoeken
en verre contacten via Facebook te onderhouden. Toch valt het op dat de links en
advertenties die op die sites verschijnen
gekoppeld zijn aan het opzoekwerk dat ik
voordien heb verricht. Dat is een gevaarlijke trend, omdat we niet weten wat daar
nu precies achter schuilt. Hoe ver kan
men daarin gaan?
Weet je dat veel senioren hun weg naar
de digitale wereld zelfs niet wìllen vinden,
sowieso omdat ze moeite hebben met
bijleren, maar ook omdat ze vrezen voor
hun privacy? Niet vergeten dat de digitalisering ook financiële gevolgen heeft.
Niet alle gepensioneerden hebben de
middelen om zich een laptop of tablet aan
te schaffen en dan komt daar ook nog de
kost van het internetabonnement bij. Dat
is frustrerend voor sommigen van onze
gepensioneerden.

Niet alle
gepensioneerden hebben de
middelen om
zich een laptop
of tablet aan
te schaffen
en dan komt
ook nog de
kost van het
internetabonnement.

De nieuwe Europese privacywet,
Freddy Verselder
de GDPR, is een belangrijke stap in
de goede richting om onze privacy
te beschermen. Uit onderzoek van
PwC blijkt dat veel Belgische kmo’s
niet klaar zijn voor de inwerkingtreding van deze wet
in mei van dit jaar. Is jouw bedrijf er klaar voor? Of hoe
heeft het zich al voorbereid op de invoering van deze
wet in mei 2018?
Miguel: Toevallig heeft de HR-manager van CNH Zedelgem mij
onlangs bij zich geroepen om het hierover te hebben. Als bedrijf
staan we voor grote uitdagingen met de nieuwe privacywet. De
werkzaamheden moeten dan ook rond zijn tegen het zomerverlof. We weten nog niet wat er concreet zal gebeuren, maar de
vakbonden worden zeker betrokken in de gesprekken. Ik weet wel
dat HR de plannen voor een app van de loonbrieven heeft laten
varen. De vrees voor een gegevenslek was te groot. Ook maakt de
directie er zaak van dat alle verslagen van de OR, het CBPW en van
de SD enkel via een privégroep op Facebook met het personeel
worden gedeeld. De directie overweegt ook al jaren om camera’s
te plaatsen op de werkvloer en op de parking. De vakbonden verzetten zich daar sterk tegen. Er wordt wel gezegd dat de camera’s
de veiligheid ten goede zouden komen, maar wij vrezen voor een
verdoken werktijdregistratie.
Freddy: Ik ben natuurlijk al sinds 2008 met pensioen, dus hoe het
zit met de huidige ontwikkelingen bij Bekaert Aalter, weet ik niet.
Ik herinner me wel dat het bedrijf al op de kar van de digitalisering
sprong in 2008. Er werd toen een systeem ingevoerd waarbij
depannages moesten worden gemeld via de computer. Dat was
met een zwaarbeveiligd bedrijfsprogramma.
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geholpen. Ik durf te voorspellen dat we bij de invoering van open
data nog meer lastiggevallen zullen worden door telefoontjes van
allerlei bedrijven. Mediawijsheid is zeker wenselijk de dag van
vandaag. Ik krijg sterk de indruk da de mensen niet stilstaan bij
hun acties online. Gegevens worden vrij gedeeld, het profiel staat
op openbaar ingesteld, mensen delen en liken posts zonder aan
de gevolgen te denken...

In de seniorencommissies waarin ik zetel, kom ik natuurlijk veelvuldig in contact met de ouderen der dagen en daar merk je een
bewuste afzetting tegen de digitalisering bij sommiggen. Wellicht
om de redenen die ik eerder opsomde. Maar het is voor senioren
ook niet vanzelfsprekend om de snelle digitale evoluties bij te benen. Toch moeten we vooruit, ongeacht onze leeftijd. De digialisering heeft veel praktische voordelen, bijvoorbeeld digitale facturen.
Wat opvalt, is dat vroeger de oudere generatie veel bijbracht aan
hun kinderen en kleinkinderen. Tegenwoordig zijn het de kinderen
en kleinkinderen die de grootouders opvoeden als het aankomt op
computer- en internetgebruik!
Onze privacy beschermen in een geconnecteerde maatschappij is mogelijk, maar enkel dankzij mediawijsheid
en open data. We moeten dus leren verstandig omgaan
met social media en onze data
moeten centraal en transparant beheerd worden. Mee eens of niet?
Freddy: Helemaal mee akkoord, het
gezond verstand primeert. Ik moet toegeven dat ik niet genoeg bezig ben met de
privacy-instellingen van mijn Facebookaccount, maar ik ben van mening: wat
niet gezien mag worden, zet je er niet op.
Het maakt dan ook niet uit of je privacy-instellingen strikt genoeg zijn. Mensen
vergeten ook vaak dat hun werkgever
meekijkt en dat ze zich moeten leren
beheersen in hetgeen ze posten op de
social media. Of die open data een goed
idee zijn, weet ik niet. De overheid stelt
zich op alle gebied te laks op, informeert
de bevolking absoluut niet voldoende over
de gevaren voor onze privacy en bezwijkt
onder de commerciële druk. ‘Veel blabla,
weinig boemboem’, zou Mieke Vogels
zeggen.
Miguel: Ik denk dat open data een mes
is dat langs twee kanten snijdt. Het zal
inderdaad de commerce rond data doen
verminderen en bepaalde bedrijven
zullen geen geld meer verdienen met
de verkoop van onze data, maar onze
data zullen evenzeer beschikbaar zijn
voor bedrijven. Ik vrees dat het misbruik
ervan daarmee niet uit de wereld is
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Met welke stelling ben jij het eens en waarom?
Digitalisering en het Internet der Dingen zullen leiden
tot radicale transparantie en moreler gedrag. Iedereen
ziet wat je doet, dus kun je je maar beter netjes gedragen ... Of het zal leiden tot een totalitaire nachtmerrie,
waarbij elke stap die we zetten wordt gesurveilleerd en
we steeds minder vrijheden zulllen hebben...
Miguel: Noem mij gerust pessimistisch, maar ik ga voluit voor de
tweede stelling. Ik vind niet dat alles moeten geweten zijn over
ons. Als je ziet hoe sommige mensen zich soms opstellen naar de
medemens toen, of het nu in real life of digitaal is, dan weet je dat
mensen niet wakker liggen van wat anderen over hen denken. Het
afbrokkelen van de privacy doet meer kwaad dan goed!
Freddy: De verwijzing naar een dictatuur is misschien wat
drastisch, maar ik neig ook naar de tweede stelling. Ik zie niets
positiefs aan het in de tang houden van mensen. Maar ik geloof
nog wel in een goede afloop voor onze samenleving. Daarvoor is
een belangrijke rol weggelegd voor de Privacycommissie van de
overheid, maar dan moet ze wel een versnelling hoger schakelen.

Ik ben van
mening:
wat niet gezien
mag worden,
zet je niet op
Facebook.
Het maakt
dan ook
niet uit of
je privacyinstellingen
strikt
genoeg zijn.
Freddy Verselder

Freddy Verselder zetelt
na 49 jaar te hebben gewerkt
als vlinder bij B
 ekaert Aalter in
de seniorencommissie van 
ABVV-Metaal en die van het
Vlaamse ABVV.
Miguel Deseyne werkt sinds 2006
bij CNH Belgium Zedelgem en
maakte een jaar nadien al deel uit
van de ABVV-Metaal-fractie.
Sinds 2008 maakt hij deel
uit van de jongerencommissie
van ABVV-Metaal.

WE ARE TH E MANY

Het g rote bela ng va n alle men sen . . .
We komen hier nu samen als tevoren
t’is tijd om onze stem te laten horen
tegen degenen die zich wanen op een troon
en ons beroven van de waarde van ons loon

het is dus tijd om anders te gaan kiezen
er valt zoveel meer dan geld te verliezen
dus stop uw lege woorden, hoge heren
want de massa groeit van zij die protesteren

Die luizen in de pels van het gerecht
Tegen die lobbyisten gaat ook ons gevecht
Want ze lachen en ze knagen aan de vrijheid
Maar wij stoppen niet voordat wij zijn bevrijd

REFREIN
nee het gaat toch niet om wat
een paar enkelingen wensen
en daarom komen wij steeds weer op straat …
tot het gaat …
om het grotere belang van alle mensen

REFREIN
Want het gaat toch niet om wat
een paar enkelingen wensen
en daarom komen wij op straat …
tot het gaat …
om het grotere belang van alle mensen

wij laten ons niet door uw macht verdelen
wij zijn niet supperrijk maar zijn met velen
ons vertrouwen kan je niet zomaar afdwingen
het is dus tijd om een ander lied te zingen.

het basisrecht waarover wij niet zwijgen
is een toekomst die elkeen zou moeten krijgen
maar er zijn er die ’t verhaal willen herschrijven
die superrijken die al t’geld maar binnen rijven

want wij blijven hier en, zijn niet om te kopen
als een bank die met de vette winst gaat lopen
wij belonen niet het falen van t’systeem
nee, wij geloven in de stem van iedereen

zij bezitten zoveel meer dan u en ik
zij overschrijven de wetten van de republiek
ze misbruiken macht en invloed overal
en ze brengen onze waarden in verval

REFREIN
nee het gaat toch niet om wat
een paar enkelingen wensen
en daarom komen wij steeds weer op straat …
tot het gaat …
om het grotere belang van alle mensen

REFREIN
Maar het gaat toch niet om wat
een paar enkelingen wensen
en daarom komen wij steeds weer op straat …
tot het gaat…
om het grotere belang van alle mensen

BEKIJK DE VIDEOCLIP

ze geloven wel in militair geweld
terwijl (er velen) de zonen
sterven op het slagveld
blind voor de waardigheid
die elkeen toebehoort en van
medeleven hebben ze nooit gehoord.
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PETER BOSTYN

R ACE
NATU U R
VS .
WINST!
Op 24 december 1968 werd vanuit
Apollo 8 door een mens de eerste
foto van de Aarde gemaakt. Voor het
eerst in de geschiedenis zagen we de
kwetsbaarheid en de eindigheid van de
plek waar wij te gast zijn. En hoewel we
al sinds de zestiende eeuw weten dat
de Aarde om de zon draait, functioneert
onze neem-maak-dumpeconomie nog
steeds alsof de mens het centrum van
het heelal is, en alsof de Aarde een
oneindige bron van rijkdom is om onze
behoefte te lenigen.

Maar niets is minder waar. De grondstoffenschaarste is vandaag
al een realiteit, en die trend zal zich doorzetten. Daar is ook Frank
van overtuigd: “Het sluiten van de materialenkringloop is een
absolute noodzaak en maakt ons minder afhankelijk van de invoer
van schaarse steeds duurder wordende grondstoffen.”
De circulaire economie, samen met de overschakeling naar een
hernieuwbaar energiesysteem en naar nieuwe mobiliteitsvormen, is dus niet alleen een maatschappelijke noodzaak, maar
ook een economische opportuniteit van formaat. Door in te
spelen op deze uitdagingen kan de Europese Unie honderden
miljarden euro’s besparen op de invoer van olie. De Europese
bedrijven zouden tegen 2030 hun grondstoffenfactuur met 600
miljard euro kunnen doen dalen. Een enorme economische zuurstofbel die voor het grijpen ligt, maar die ook kan uiteenspatten
als de kansen verkwanseld worden.
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Het sluiten van de materialenkringloop is een absolute
noodzaak en maakt ons minder a
 fhankelijk van de invoer
van schaarse steeds duurder
wordende grondstoffen.
Want nieuwe productie- en consumptiesystemen ZULLEN ontwikkeld worden, en als het niet bij ons is zal het elders in de wereld
gebeuren. Een recent voorbeeld spreekt boekdelen: Umicore wil
de doorbraak van de elektrische wagen voor geen geld missen. De
voorbije twee jaar had Umicore 460 miljoen euro uitgetrokken voor
de bouw van fabrieken voor de aanmaak van kathodematerialen
voor herlaadbare lithium-ion-batterijen. Nu investeren ze 660 miljoen euro om nog eens twee fabrieken te bouwen. In China komt er
een vestiging naast de al bestaande fabriek. Maar Umicore kondigt
nu ook een installatie in Europa aan. Waar die komt, wordt beslist
in de loop van dit jaar.
Dat Umicore aandringt op concurrentiële loonkosten en energieprijzen hoeft niet te verbazen; dat het aandringt op een zo groot
mogelijk aanbod aan CO2-arme elektriciteit is echter even verrassend als logisch. Als we willen dat onze maakindustrie aan de kop
van het technologisch peloton blijft rijden in de transitie naar een
circulaire economie, moeten we inzetten op de technologie van de
toekomst. Daarom moet het industrieel beleid, zowel nationaal
als Europees, hiervan een speerpunt maken. Het huidig beleid,

dat vooral inzet op kostenverlaging en een
‘beter ondernemingsklimaat’ zet op dat
vlak geen zoden aan de dijk.
Er is op dit moment een race aan de gang
tussen de uitputting van de natuur omwille
van de winst en technologische innovatie in
functie van de grote maatschappelijke en
ecologische noden. Als we willen dat onze
bedrijven ook echt werk maken van die
solidariteit in tijd en ruimte, zal het van ons
moeten komen. Dat benadrukt ook Patrick:
“We moeten onze militanten ervan overtuigen dat deze kwestie van fundamenteel,
zelfs van existentieel belang is. Dit besef
sijpelt nog te draag door, en daarom
moeten we aan de weg blijven timmeren.
Met ons congres hebben we een eerste,
belangrijke stap gezet, maar om de dingen
ook echt te veranderen moeten we onze
militanten nog beter ondersteunen om hun
zeg te kunnen hebben. Daarom is het een
uitstekend idee om effectief een tool uit te
werken die syndicalisten helpt na te gaan
hoe het er in hun bedrijf voorstaat op het
vlak van technologische innovatie, materiaalgebruik en –hergebruik, de levenscyclus
van de producten …”

Op die manier bouwen we – steen voor
steen - aan een sociale tegenmacht voor
duurzame ontwikkeling tegen de dictatuur
van het snelle geld en het winstbejag.

Het is een uitstekend idee om
effectief een tool
uit te werken die
syndicalisten helpt
na te gaan hoe het
er in hun bedrijf
voorstaat op het
vlak van technologische innovatie,
materiaalgebruik
en –hergebruik, de
levenscyclus van
de producten …

Niet alleen bij de bedrijven, maar ook bij
de consumenten is er een mentaliteitsverandering nodig. “En dat is gemakkelijker
gezegd dan gedaan”, aldus Mark, Rudy,
Dirk en Mercedes. “Mensen beseffen wel
dat hun auto, hun elektrische schroevendraaier en een heleboel andere apparaten
een groot deel van de tijd ‘werkloos’ aan de
kant staan. Maar de kloof tussen dat besef
en het idee dat we gebruikers van diensten
zouden kunnen worden in plaats van bezitters van producten is toch nog erg diep.
Evolutie is er wel, maar de geesten rijpen
erg traag.” Ooit zullen we het vanzelfsprekend vinden dat de solidariteitsbanden
tussen mensen uitgebreid worden naar de
natuurlijke rijkdom die ons (samen)leven
mogelijk maakt. Maar ‘de weg is lang, en
kent ook eenzaamheid (…). In deze tijd, die
nog geen vrede kent, en geen gelijkheid
voor iedereen.’ (naar het lied van BOTS)
Peter Bostyn

ONS PANEL:

Frank Van Dorsselaer

Dirk Malfait

Patrick Mertens

Mark De Visscher

Mercedes Debels

Rudy Hamelinck
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NOOIT
ME E R
OORLOG
Da’s een duidelijke
boodschap als je een congres
in Ieper houdt. Deze stad en
de hele Westhoek schreeuwt
deze slogan uit, bij iedere
hoek die je omslaat, ieder
veld waar je langs rijdt of
begraafplaats die je bezoekt.
Dit mag nooit meer gebeuren.
Onze congressisten waren
massaal getuige van alles
wat er 100 jaar geleden
allemaal gebeurde, in dit
deel van het land. En het
was pakkend. Iedereen was
onder de indruk. We stuurden
een aantal van onze ABVVMetaal-collega’s mee op pad
om verslag uit te brengen.
Wim Careel
Adri Craens
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KRANSLEGGING
In Ieper wordt het elke dag om 20 uur
gespeeld onder de Menenpoort door
de leden van de Last Post Association,
als eerbetoon aan hen die sneuvelden
in de Eerste Wereldoorlog. Dit ritueel
voert men al sinds 1928 uit, met enige
onderbreking tijdens de bezetting van
Ieper door de Duitsers tussen mei
1940 en 6 september 1944.
Op dinsdag 6 februari viel de eer te
beurt aan ABVV-Metaal om de krans
neer te leggen. Voorzitter Herwig
Jorissen, congresvoorzitter John
Debrouwere en onze Britse collega
Tom Blenkinsop van Community
namen de honneurs waar. Bekijk onze
videoreportage en beleef dit uitzonderlijke moment met ons mee.

2

DE BATTLEFIELD
TOUR
Een
rondrit
de
“In Flanders
fields thelangs
poppies blow,
slagvelden
van
de
between
the crosses, row
on row
…”
De
Canadese
arts
John
McCrae
Eerste Wereldoorlog
schreef zijn wereldberoemde gedicht
I N F L AN DE R S
vanuit een hulppost op amper twee
F Ihet
E LDS
kilometer van
centrum van Ieper.
De stad en de Eerste Wereldoorlog
(1914-1918) zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Overal word
je herinnerd aan het zinloze en
barre geweld van een losgeslagen,
imperialistisch Europa.

BEKIJK DE
KRANSLEGGING

Tijdens de ‘Groote Oorlog’ was Ieper bijna
volledig omsingeld door Duitse legers.
Toch zouden de Duitsers er nooit in slagen
om de stad te veroveren. Maar liefst vier
keer werden in de wijde omgeving brute
veldslagen uitgevochten. Op het einde van
de oorlog was Ieper volledig verwoest.
De zware Duitse artillerie had alles van
de kaart geveegd. Het aantal dodelijke
slachtoffers was hallucinant: maar liefst
500.000 soldaten bekochten de strijd
om Ieper met hun leven. Hun lichamen
– of wat daar nog van overbleef – liggen
verspreid over de vele begraafplaatsen in
de Westhoek, in Flanders Fields … .
Het is vrijdagochtend 9 februari. De dag
ervoor is in Ieper ons Statutair Congres
doorgegaan. ABVV-Metaal en zijn afgevaardigden hebben er de bakens voor de
komende jaren uitgezet. Maar vooraleer
iedereen terug huiswaarts keert, nemen
we nog een duik in het verleden. In 2018 is
het exact een eeuw geleden dat de Eerste
Wereldoorlog beëindigd werd. En heel
Ieper staat in het teken van de herdenking
van deze brutale, verminkende oorlog. In
de hoop dat wij – en onze kinderen – zoiets
nooit meer moeten meemaken.
Met een vijftigtal delegees staan we dus
die ochtend in de barre vrieskou - het
is aan het sneeuwen – te wachten op de
bus. We doen mee aan de Battlefield tour,
waarbij we enkele van de meeste bezochte
sites van de Eerste Wereldoorlog in de
streek rond Ieper gaan bezoeken.
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Eerste halte:
Essex Farm
Cemetry
Na een rit van tien minuten komen we aan
in Boezinge, een deelgemeente van Ieper.
Onze gids legt uit dat hier de Britse frontlijn
lag, die zich over meerdere kilometers ten
oosten van het Ieperleekanaal uitstrekte.
Tijdens de oorlog stond daar een boerderij,
die de Britten Essex Farm doopten. Het veld
ten zuiden van de boerderij werd in 1915 als
verzorgingspost gebruikt. Hier werden ook
de eerste gesneuvelde soldaten begraven
die vielen bij de Tweede Slag om Ieper.
In de loop van de oorlog werden steeds meer
graven bijgezet, waardoor Essex Farm uitgroeide tot een (voornamelijk Britse) militaire
begraafplaats. Er liggen nu 1.185 militairen
begraven, waaronder ook V.J. Strudwick, de
jongste gesneuvelde soldaat in de sector
Ieper. Hij was amper zestien jaar. De gids
vertelt dat jonge tieners soms logen over
hun leeftijd, want je moest achttien zijn om
soldaat te kunnen worden. Ze verkeerden in
de – door propaganda aangedreven – overtuiging dat de oorlog maar enkele weken zou
duren en dat ze die bovendien gemakkelijk
zouden winnen. Dit was ook ‘de moeder van
alle oorlogen’, die een einde zou maken aan
alle oorlogen en voor eeuwige vrede zou zorgen. Dit avontuur, én de heldenstatus die hun
in hun thuisland te beurt zou vallen, wilden
ze voor geen geld missen. Na twee jaar in de
natgeregende en ijskoude modderpoelen van
de loopgraven, met overal door de ratten half
opgepeuzelde lijken, dachten ze daar anders
over … . Het is nog altijd barkoud buiten,
maar iedereen hangt aan de lippen van
onze gids.
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Ten noorden van de
begraafplaats vinden
we ook de restanten van
een medische hulppost én een
herdenkingsmonument voor John
McCrae. Het gedicht In Flanders
fields heeft hij hier geschreven.

Peter Hessens (hoofddelegee op
Sadef): “Ik heb de begraafplaatsen in
de buurt al meerdere keren bezocht. Maar
deze keer was het wel iets speciaals, want
we zijn hier met de kameraden van ABVVMetaal. Ook de weersomstandigheden
maken het bijzonder: het doet je beseffen
hoe hard het moet geweest zijn voor de
soldaten aan het front.”

Tweede halte:
Langemark
De warmte in de bus is welgekomen, want
al na amper een kwartier in de sneeuw zijn
onze voeten bevroren. Het geeft te denken,
want in de jaren ’14-’18 waren de winters
veel strenger dan vandaag. Via Pilckem
Ridge – waar de allereerste Duitse gasaanval werd uitgevoerd – rijden we naar
Langemark. We bezoeken er een Duitse
militaire begraafplaats.
Het Deutscher Soldatenfriedhof is aangrijpend. Er liggen maar liefst 44.000
Duitsers begraven, waarvan bijna 25.000 in
een naamloos massagraf. Deze begraafplaats wordt ook wel het Studentenkerkhof
genoemd, omwille van het groot aantal
studenten dat er begraven ligt. Meer dan
3000 studenten van het 22e t.e.m. 27e
Reservekorps vonden hier hun laatste
rustplaats, aldus de gids.
Wanneer we – verkleumd – terug naar
de bus stappen, passeren we nog een
kunstwerk. Het is de beeldengroep van de
kunstenaar Emil Krieger: vier grote, uit
zwart steen opgetrokken militairen, kijken
ons treurend aan … .

Derde halte:
Tyne Cot
Cemetery
Vanuit Langemark gaat de rit verder.
We passeren The Brooding Soldier, het
Canadese memoriaal voor de inzet van de
Canadese troepen tijdens de Tweede slag
bij Ieper. Enkele ogenblikken later arriveren we op onze laatste bestemming: Tyne
Cot Cemetery, de grootste Britse militaire
begraafplaats in Europa.
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Tyne Cot Cemetery ligt in Passendale.
Tijdens de derde slag bij Ieper vielen
hier schrikwekkend veel slachtoffers. De
Britten spreken vandaag nog altijd over
‘Passiondale’: het dal van het lijden. Op
deze plek vielen tienduizenden doden. Er
werd weken gevochten voor slechts enkele
meters terreinwinst. Door de hevige artilleriebeschietingen en de onophoudelijke
regen was het landschap herschapen tot
een modderzee, waarin niemand nog kon
schuilen.
Vandaag liggen er 12.000 soldaten begraven. De meesten van hen – 8.369 is het
exacte aantal – zijn anonieme doden: verminkt door de bommen en de ratten, was
identificatie niet meer mogelijk … .

Terug naar
Ieper
Het is nu wel genoeg geweest. De bijtende
kou, de duizenden graven en de naargeestigheid van oorlogsverhalen bezwaren ons
gemoed. In stilte schuifelen we langs de
besneeuwde zerken naar de uitgang. Via
Passendale en Zonnebeke rijden we terug
naar Ieper. Op de bus geeft onze gids nog
wat uitleg bij enkele bezienswaardigheden.
Veel hoeft er dan niet meer gezegd te worden. Maar ik ga toch nog op zoek naar enkele
impressies van onze delegees. Wat vonden zij
ervan? Hieronder een bloemlezing:

Patrick Baekelandt (hoofddelegee op Van
De Wiele): “Vandaag was heel confronterend. Ook voor mij was het niet de eerste
keer, maar telkens opnieuw word je geraakt door de rauwe realiteit van toen. We
moeten hier lessen uit trekken: zoiets mag
nooit meer gebeuren.”
Phillipe De Schryver (hoofdafgevaardigde op Volvo Cars): “Het is de eerste keer
dat ik hier kom en eigenlijk had ik hier
al veel vroeger moeten komen. Het is
indrukwekkend om te zien. Ik denk dat ik
hier binnenkort eens ga komen met mijn
kinderen.”
Rita Van De Velde (delegee op Tower): “Om
dit hier allemaal te zien en te horen … Dat
raakt je. Je kan je niet voorstellen wat die
mensen hier allemaal hebben meegemaakt.”
Benny Stevens (hoofddelegee op Nyrstar):
“De gruwel die hier heeft plaatsgevonden,
dat mogen we nooit vergeten. Vandaag was
een unieke ervaring.”
Het laatste woord is voor John
Debrouwere, voormalig provinciaal
secretaris in West-Vlaanderen: “De
West-Vlamingen zijn hier al meerdere keren geweest. Maar telkens
opnieuw word je geraakt
door de waanzin die hier
heeft plaatsgevonden.
Iedereen hier was
onder de indruk.”

3

COMINGWORLDREMEMBERME
Tal van onze congressisten
namen deel aan de CWRMworkshop waarbij de deelnemers
vredesbeeldjes in klei maakten.
De beeldjes zullen later deel
uitmaken van de land art installatie
-‘ComingWorldRememberMe’- in
domein De Palingbeek.

Met deze wereldwijde solidariteitsactie
brengen vzw Kunst en vzw Combat
mensen samen om een respectvolle
artistieke herinnering te creëren voor de
slachtoffers van de Groote Oorlog. Via
meter- en peterschap van de beelden
worden daarnaast ook goede doelen
gesteund die kinderen in fysieke en/
of psychische nood ten gevolge van
oorlogssituaties helpen. De deelnemers
waren onder de indruk dat ze deel kunnen
uitmaken van een grens- en generatie
overschrijdend symbool van vrede.
COMINGWORLDREMEMBERME.BE

Vandaag was
een unieke
ervaring
BENNY STEVENS

BEKIJK VIDEO BATTLEFIELD TOUR,
WORKSHOP EN IN FLANDERS FIELD MUSEUM

| Februari 2018
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IN FLANDERS
FIELD MUSEUM
Ook het ‘In Flanders field’-museum
stond op de agenda. Hier ervaar
je de menselijke verhalen achter
de Eerste Wereldoorlog.
Het werd een reality-check op de
vroege ochtend van 9 februari.
Meer dan 80 metallo’s kozen ervoor
om helemaal ondergedompeld te
worden in de sporen van de oorlog.
Gepassioneerden gidsen namen
ons mee naar 4 jaar oorlogsverleden.
Omdat het belangrijk is voor
wie vandaag over oorlog en
vrede wil spreken.
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Een campagne van het ABVV in
de aanloop naar de federale
verkiezingen in 2019.
“Met een minimumpensioen komt mijn
mama als alleenstaande amper rond. Hoewel
ze haar leven lang heeft gewerkt. Hoe houdt ze
het hoofd boven water als ze ooit ziek wordt?”

Onder het motto ‘Samen kan het anders’, lanceerde het
federaal ABVV op 29 november een nieuwe nationale
campagne. Een warme campagne vol positiviteit waarbij de
stem van de mensen centraal staat. Het ABVV moet vaak
strijden tégen de dingen, maar met deze campagne willen ze
ook resoluut voor ‘voor’ gaan. Vertrekkend vanuit de eigen
alternatieven strijden voor een andere samenleving, één die
goed is voor iedereen.

Els Deceuninck

De burger aan het woord
In deze campagne neemt niet het ABVV het woord, maar
maken ze hun standpunten kenbaar vanuit de verhalen en
getuigenissen van de burgers. Via social media, acties in het
straatbeeld, ﬂyers, afﬁches en manifestaties roept ABVV
iedereen op om hun stem te laten horen. De website www.
samenkanhetanders.be vormt hierbij het hart van de actie. De
sterkste verhalen krijgen er een plaats onder een van de vijf
kernthema’s: inkomen, ﬁscaliteit, werk, sociale zekerheid en
openbare diensten. Daarbij is elke getuigenis begeleid door
een uitleg over hoe het vandaag wettelijk geregeld is en hoe het
volgens ABVV beter kan.
Laat uw stem horen
Het ABVV roept iedereen,
leden én niet-leden, op
om ook hun stem te laten
horen. Dat kan op twee
manieren: enerzijds door de
campagne mee in de kijker
te zetten en anderzijds
door je bezorgdheden of die
van je naasten met
iedereen te delen.

Surf naar
www.samenkenhetanders.be
voor meer informatie.

WWW.SAMENKANHETANDERS.BE

“Met je keuze in het stemhokje bepaal je
hoe je toekomst eruitziet. Toch is politiek een
ver-van-mijn-bedshow voor veel mensen.
Beseffen ze wel dat ze in hun eigen vel snijden?”
Kim Mergaerts

Voor alle publicaties,
interessante artikels, foto’s en
video’s van het congres
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