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Waarom doen we een webinar over de arbeidersgeschiedenis?
Velen zullen denken: “Wat zijn we daar nu mee? Ik wil aan de slag gaan met 
concrete tips en tricks en niet een saaie geschiedenisles krijgen!”
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Saai wordt het echter niet! We zien namelijk niet de geschiedenis zoals die in de 
grote geschiedkundige boeken en op school verteld wordt. Niet de geschiedenis 
van de koningen en grote industriëlen, maar de geschiedenis van de kleine 
man/vrouw, die tot grote dingen in staat is.  
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Waarom is het belangrijk om wat te weten over die geschiedenis? 

Om het met de woorden van Rik Coolsaet te zeggen: “De geschiedenis herhaalt 
zich wel, maar nooit op dezelfde manier.” 

Als er tendensen uit onze geschiedenis zich herhalen, is het dus maar beter te 
weten hoe die geschiedenis in elkaar zit. 

“Het is belangrijk alles in perspectief te zien, te weten waar we vandaan komen 
en waar we naartoe gaan. Wie het pad dat hij bewandelt niet ziet, leeft in een 
wereld waaraan hij geen zin kan geven, die onzeker maakt. Zo iemand heeft de 
neiging om zich vast te klampen aan allerlei reddingsboeien, aan simpele 
verhalen die de complexe wereld verengen tot Wij-tegen-Zij.’”
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Deze affiche is een typisch voorbeeld van waar velen aan denken als we het 
hebben over “de geschiedenis herhaalt zich”.

Maar we zien vandaag ook dat er veel zaken waar er jaren sociale strijd voor 
gevoerd werd, onder druk komen, uitgehold of zelf afgeschaft worden. Door te 
weten waar we vandaan komen en hoe er gestreden is, kunnen we het belang 
van sommige verwezenlijkingen in onze maatschappij beter begrijpen. 

Daarnaast ga je zien dat er vandaag nog vaak gelijkaardige argumenten gebruikt 
worden als honderd of meer jaar geleden. Ook daar kunnen we lessen uit trekken 
om in te gaan tegen bepaalde uitspraken van de baas, de politici, …  
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En: we hebben enorm veel gerealiseerd! Wees dus ook trots om arbeider te zijn 
en vooral trots om deel uit te maken van onze vakbond! 
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Ons verhaal begint bij de oprichting van België in 1830. Ons nieuwe land stelt een 
grondwet op, maar tegelijk blijven een aantal wetten behouden, die een aantal 
rechten van die nieuwe grondwet niet respecteren. Eén van die wetten is de wet-
Le Chapelier uit de Franse tijd. Die wet is een coalitie-of samenspanningsverbod. 
Dat wil zeggen dat beroepsgilden verboden werden, omdat die met 
reglementeringen op het vlak van lonen en werkomstandigheden het vrije 
initiatief aan banden legden. Onder Napoleon werd de wet uitgebreid en vielen 
ook fabrieksarbeiders hieronder, dit om de arbeidsrust te verzekeren. 

In ons land werd deze wet dus overgenomen en dan zien we dat er onmiddellijk 
met twee maten en gewichten wordt gemeten. In theorie gold de wet voor 
fabrieksarbeiders, handwerklieden en voor patroons of werkgevers.

• Voor de arbeiders was elke samenwerking verboden en waren er 
gevangenisstraffen voorzien. Tussen 1830 en 1866 werden bijna tweeduizend 
arbeiders voor de rechtbank gedaagd. Meer dan de helft vloog in de 
gevangenis.

• Bij de handwerklieden, dit waren relatief hooggeschoolde vaklui, was er een 
traditie blijven bestaan van de gilden. In ruil voor lidgeld ontvingen de leden 
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bij werkloosheid, ziekte of een arbeidsongeval steun. De overheid liet dat 
vaak begaan omdat ze zo zelf minder werk had en aan een zeker ongenoegen 
een ongevaarlijke uitweg bood. De overheid was minder bang van die vaklui, 
dan van de fabrieksarbeiders, omdat de handwerklieden qua mentaliteit en 
levenswijze dicht bij de stedelijke kleinburgerij stonden.

• Bij de patroons werd er een onderscheid gemaakt tussen een gegronde en 
ongegronde samenspanning. Bovendien werden voor de patroons veel 
lichtere gevangenisstraffen voorzien of gemakkelijk te betalen geldboetes. 
Tussen 1830 en 1866 werd dan ook geen enkele patroon vervolgd, hoewel ze 
in de handelskamers allerlei prijs- en loonafspraken maakten. 

In 1860 werd er door een groep intellectuelen (vrijdenkers en socialisten) een 
studiegroep genaamd “Le peuple” opgericht. Een paar jaar waren er in de 
ambachtelijke sector algemene loonsverlagingen, waardoor er nood was om 
gezamenlijk iets te ondernemen tegen het coalitieverbod. Veel vakvereniging 
sloten zich aan bij Le peuple. Door actie te voeren slaagden ze er, met de steun 
van progressief-liberale politici, in om in 1866 de wet-Le Chapelier af te schaffen. 

De wet werd vervangen door het artikel 310 van het strafwetboek.  Het aanleggen 
van weerstandskassen en stakingen was niet langer verboden. Artikel 310 van het 
strafwetboek voorzag wel boetes en gevangenisstraffen voor handelingen die 
mensen die toch wilden werken als intimidatie konden beschouwen. Het vormen 
van stakingspiketten bleef dus verboden. Rechtbanken gingen nogal ruimdenkend 
om met dat begrip. Het fronsen van wenkbrauwen of andere gelaatsuitdrukkingen 
volstond soms om veroordeeld te worden.
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De handwerklieden die zich verenigden waren een eerste vorm van vakbonden. 
Vaak organiseerden zij zich om hun beroep veilig te stellen (zeker met het 
opkomend aantal fabrieken en de automatisering) door het aantal leden te 
beperken of door van de werkgevers te bekomen dat ze enkel op aangesloten 
leden een beroep deden. 

Met de opkomst van het grootschaligere kapitalisme, was er nood aan grotere, 
slagvaardige en efficiënte vakbonden. Al vroeg na het ontstaan van België, 
probeerden sommigen om ook fabrieksarbeiders te organiseren. Bijvoorbeeld 
met petities, maar het had zelden veel weerklank.

Uiteindelijk begonnen er zich wel fabrieksarbeiders te organiseren in vakbonden, 
zeker na de afschaffing van het coalitieverbod. Vaak werd dat dan concurrentie 
met de gilden van ambachten. Al dienden de gilden ook als inspiratie 
(soortgelijke namen, organisatie per sector, dienstverlening, mutualiteiten of 
werklozenkassen organiseren). 

In Gent groepeerden zich in 1857 enkele textielarbeiders in de Broederlijke 
Wevers en de Maatschappij der Spinners. Onder de dekmantel van een zieken-
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en bijstandskas vormden zij de eerste fabrieksvakbonden van het land, die in 
tegenstelling tot de ambachtslui durfden staken. Hun vakbond werd al opgericht 
voor het afschaffen van het coalitieverbod en is dan ook een mooi voorbeeld van 
de problemen die men kon krijgen door die wet niet te volgen. 
In 1861 brak er in hun fabriek een grote staking uit. Door beurtelings voor twee 
weken in vooropzeg te gaan, probeerden de actievoerders het coalitieverbod te 
omzeilen. Een steunactie uit Roubaix werd hen echter fataal. Een bedankbriefje 
viel per toeval in handen van de politie: een geldinzameling veronderstelde 
organisatie en daarmee was de overtreding van het coalitieverbod bewezen. De 
bijstandskassen werden in beslag genomen en tientallen arbeiders werden 
gearresteerd. Jan De Ridder verdween voor een jaar achter de tralies en Bilen
geraakte niet meer aan werk en opende een café.  

In de jaren 1880 was er een periode van economische crisis met grote 
werkloosheid, nog verergerd door de toevloed van arbeiders van het platteland 
waardoor de lonen nog meer onder druk stonden. Dit leidde tot de oprichting van 
veel lokale vakbonden, onder andere ook van verschillende socialistische 
metaalbewerkersbonden. Door de economische problemen werd er op 
verschillende plaatsen gestaakt en werd er contact gelegd tussen de verschillende 
lokale metaalvakbonden. In 1886 riepen de Brusselse werktuigkundigen een 
congres samen, waarop 15 verschillende verenigingen uit de metaalsector met 
3400 leden aanwezig waren. Voor Vlaanderen waren dat de groepen uit Gent, 
Mechelen, Leuven en Willebroek. Dit congres stichtte de Nationale Federatie der 
Metaalbewerkers (NFM) met Brusselaar Evariste Pierron als voorzitter. 
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De aangesloten bonden behielden een grote autonomie, maar hadden wel 
gemeenschappelijke doelstellingen zoals de 8-urige werkdag, de afschaffing van 
het zondagswerk, minimumlonen, verzekering tegen ongevallen, toezicht op de 
veiligheid en gezondheid op het werk, ... 

De oprichting van een metaalcentrale, zoals deze affiche van de 60e verjaardag 
van de centrale toont, was ook belangrijk om meer leden te hebben, de krachten 
te verenigen en samen sterker te zijn tegen de werkgevers. Ook vandaag blijft dat 
belangrijk!

Hoewel er dus nieuwe vakbonden werden opgericht, was het niet evident om te 
doen wat ze moesten doen, aangezien ze vaak niet syndicaal erkend werden door 
de werkgevers. Dat kostte bloed, zweet en tranen. De doorbraak werd geforceerd 
na enkele ophefmakende stakingen en lock-outs. 
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Ondanks de afschaffing van het coalitieverbod, bleef men op allerlei manieren 
proberen om de arbeiders klein te houden. Geweld tegen stakers is daar één 
voorbeeld van. In de jaren 1860 waren er verschillende spontane stakingen in de 
mijnen in Wallonië. In tegenstelling tot in Vlaanderen, waar men meestal een 
delegatie stuurde naar de patroon tijdens een staking, waren deze stakingen 
chaotisch en weinig georganiseerd. Ze waren een uiting van wanhoop en er werd 
meestal weinig mee bereikt. Bij zo’n staking in 1868 vielen er 6 doden onder de 
stakers toen ze een troep soldaten tegenkwamen. 22 andere arbeiders werden 
voor dezelfde staking vervolgd. Door het ophef over de doden die gevallen 
waren, besloten Brusselse socialistische advocaten hen te steunen. Ze werden 
met succes voor het assisenhof verdedigd. Dit gaf ook een ware boost voor de 
ledenaantallen van de vakbonden van metaalbewerkers en mijnwerkers.

Ook Karl Marx wijst op dat geweld (ditmaal bij een andere staking bij de 
ijzergieters van Cockerill in 1869) in één van zijn toespraken voor de 
internationale. Hij zegt: “Er is maar één land in de beschaafde wereld waar men 
met begeerte en plezier iedere staking als voorwendsel aangrijpt om arbeiders te 
vermoorden. Dat unieke land is België, het modelland van het constitutionalisme, 
het knusse paradijs van de grondheer, de kapitalist en de priester…”
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Ook het werkmansboekje was een manier om de arbeiders onderdanig te 
houden. Sinds 1840 waren de arbeiders opnieuw verplicht zo’n boekje te 
hebben. 
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Het boekje werd afgegeven aan de patroon die het bijhield en er zaken mocht 
inschrijven over de gewerkte periode. Hij kon dit dan ook op verschillende 
manieren gebruiken tegen een ‘lastige’ arbeider: hij kon de teruggave weigeren 
of uitstellen. Dan kon de houder van het boekje geen ander werk krijgen in 
tussentijd. Hij kon ook een slechte beoordeling schrijven, zodat de persoon niet 
meer werd aangeworven door andere werkgevers. 
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Daarnaast was er in de meeste bedrijven een uitgebreid stelsel van boetes voor 
allerlei pietluttigheden. Deze boetes werden rechtstreeks van het loon gehouden. 
Tot 1883, toen ook het werkmansboekje niet meer verplicht werd, bestond er 
een wet die zei dat de patroon op zijn woord geloofd werd voor alle betwistingen 
met betrekking tot het loon tenzij de arbeider het tegendeel kon bewijzen. 

Aan het einde van de 19e eeuw werden bij stakingen arbeiders willekeurig 
opgepikt. Zij werden dan berecht en kregen straffen die gingen van honderden 
franken boetes en lichte gevangenisstraffen tot twintig jaar hechtenis en zelfs 
levenslange dwangarbeid. Die harde juridische onderdrukking had ook tot doel 
de jonge arbeidersbeweging een vernietigende slag toe te brengen. Ook 
verschillende kopstukken van het socialisme (zoals Edward Anseele, die soldaten 
had opgeroepen om niet op hun broeders te schieten) kregen 
gevangenisstraffen.

In 1921 werd artikel 310 afgeschaft en werd de wet op de vrijheid van 
(vak-)verenigingen ingevoerd. Maar volgens het contractrecht kon staken niet, 
want men voerde zijn contract vrijwillig niet uit. Vakbonden moesten dus bij het 
einde van een staking steeds bekomen dat er geen sancties tegen stakers zouden 
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worden genomen. Indien dit niet afgesproken werd, kwam zo’n zaak al eens voor 
de rechtbank, waar vaak bevestigd werd dat het om contractbreuk ging. 

Na de tweede wereldoorlog werden verschillende pogingen ondernomen om 
stakingswetgeving uit te bouwen, maar de standpunten van de werkgevers en 
werknemers lagen te ver uit elkaar. Daardoor bleef men afhankelijk van 
rechtbanken. In 1967 werd een arrest geveld, waarin men oordeelde dat staking 
niet meer tot verbreking, maar tot schorsing van de arbeidsovereenkomst leidde. 

Een voorbeeld van rechtszaak over een ontslag na een staking vinden we terug 
eind de jaren 70. In de petroleumsector startte een delegee, Miel De Bruyne, een 
spontane staking, die snel door de Algemene Centrale van het ABVV werd erkend. 
Zijn werkgever zette Miel aan de deur en heel de sector ging uit solidariteit in 
staking. Uiteindelijk werd er een akkoord gesloten waarbij het eindoordeel aan de 
arbeidsrechtbank werd overgelaten. Het Hof van Cassatie diende tweemaal op te 
treden in de lange juridische strijd, maar het oordeelde in het voordeel van Miel. 

En ook internationaal werd het stakingsrecht vanaf de jaren 60 (al werd het in 
België pas in 1990 geratificeerd) erkend als een arbeidsrecht!
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Ook vandaag staat het stakingsrecht nog onder druk.
Heel recent zijn er twee rechtszaken uitgevochten met ABVV’ers in de 
beklaagdenbank. 
Bruno Verlaeckt, Antwerps ABVV voorzitter (en voorzitter AC) is symbolische 
veroordeeld als organisator van wegblokkade bij haven in 2016. 
Thierry Bodson (de huidige voorzitter van het ABVV). Hij en 16 andere betogers 
zijn onlangs veroordeeld voor een wegblokkade op de autostrade in Luik in 2015.
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Een volgend thema is kinderarbeid. Om dit af te schaffen is er ook een lange 
strijd gevoerd.

De foto hier is er één van het personeel van het spoorwegarsenaal van Mechelen 
in 1882. Zoals je ziet, bestond het personeel voor een groot deel uit kinderen.
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Kinderarbeid was niet nieuw en dus ook niet typisch voor het kapitalisme. 
Kinderen werkten al eeuwen op het veld, op werven en in winkels. Maar de 
kinderarbeid in de 19e eeuw was anders door de grote schaal en de wijze waarop 
kinderen uitgebuit werden. Voordien werden kinderen of jongeren gezel bij een 
vakman, waar ze een stiel aanleerden of hielpen ze hun ouders op de boerderij. 
Nu werden ze niet meer ‘opgeleid’, maar ‘afgericht’ om vervelende taakjes te 
doen. Dit was vaak omdat ze klein waren; denk bijvoorbeeld aan de mijnen of de 
weverijen.

Er werkten ook enorm veel kinderen. In 1846 bijvoorbeeld was één arbeider op 
de vijf jonger dan zestien. Er was geen schoolplicht. De rijkere klasse wou dit niet, 
omdat ze kinderen dan niet als goedkope arbeidskrachten konden inzetten. Ze 
gebruikten hiervoor schijnheilige argumenten: werken werd ook voor kinderen 
voorgesteld als een deugd. Ouders hadden dan weer het extra loon van hun 
kinderen nodig om te kunnen overleven. 

De tewerkstelling van kinderen leidde tot schokkende situaties.
Een geneeskundig onderzoek van 1844 schrijft over het arbeiderskind: ‘Het is 
mager en verschrompeld en vertoont alle tekenen van verval, bleekzucht, 
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kliergezwellen en rachitis. Op het magere, vale gelaat ligt een trek van lijden. De 
spieren zijn nauwelijks ontwikkeld, de buik is opgezwollen, de spijsvertering is 
meestal moeizaam en gaat gepaard met zure oprispingen. Het kind klaagt over 
hoofdpijn, buikloop en darm kolieken. Het groeit traag en ontregelmatig en de 
uiteindelijke lichaamsgestalte blijft in het gemiddelde’.  

Veel arbeiders waren als volwassenen getekend door de zware fysieke 
inspanningen die ze als kind hadden geleverd. 
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Bij haar ontstaan was de socialistische partij (de Belgische Werkliedenpartij) erg 
verbonden met de arbeidersbewegingen. De beperking van de kinderarbeid was 
één van de politieke doelen van de nieuwe politieke partij. 

Er werd dan ook alles op alles gezet om het probleem van kinderarbeid aan te 
klagen: er werden parlementaire commissies opgericht, enquêtes gehouden, 
betogingen en stakingen georganiseerd… 
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Als eerste ontstond er regelgeving over het werken van kinderen in de mijnen.
In 1889 al is er een eerste wet op de kinderarbeid (1889).
Die bepaalt dat kinderen onder de 12 jaar niet mogen werken in de industrie. 
Jongens tussen 12 en 16 jaar en meisjes tussen 12 en 21 jaar mogen bovendien 
maar 12 uur per dag werken. En meisjes tussen 12 en 21 jaar mogen geen 
nachtwerk meer doen.

Deze wet zorgde niet direct voor een grote verandering. Eens de kinderen 12 jaar 
werden, startten ze toch met werken. De ondernemers rekenden nog altijd op 
hun goedkope en flexibele arbeidskrachten. Veel gezinnen hebben het inkomen 
van de kinderen nog altijd broodnodig. Voor de huisnijverheid en de landbouw 
zijn er helemaal geen regels. 

In de praktijk werden de regels ook vaak niet opgevolgd. De eerste jaren zijn er 
zelfs geen ambtenaren om de bedrijven te inspecteren op overtredingen. Net als 
de wet zelf, is de controle ervan een proces van bloed, zweet en tranen. 
Kinderarbeid was een terugkerend thema in de syndicale Kommissie van de 
socialistische vakbeweging.  Men klaagde over de verschillende uitzonderingen 
van de wet en eiste meer reglementering van het leercontract, dat vaak werd 
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misbruikt. Het congres van 1901 besloot daarom om specifieke 
vakbondsstructuren voor leerjongens en –meisjes op te richten. 

In 1914 breidt men de wet uit tot burelen en restaurants en verbiedt men 
kinderarbeid onder 14 jaar. 

De wet van 14 juni 1921 stelt de achturige werkdag in en bepaalt dat zware arbeid 
voor kinderen onder de 16 jaar strafbaar is.
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Een volgend thema is de arbeidsduurvermindering. 

Een belangrijk thema, als je weet dat in het derde kwart van de negentiende 
eeuw de werkdagen gemiddeld veertien uur duurden. Wie werk had, was dus 
vaak veertien tot zestien uur van huis. Wie dagelijks pendelde, was vaak tot 
zeventien uur van huis. Anderen verbleven vlakbij de fabriek of de mijnen om in 
het weekend naar huis te gaan, of verhuisden zelf. 
Vakantie bestond niet en ook op zondag werd er gewerkt. 
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In de negentiende eeuw probeerde de heersende klasse (voornamelijk de bazen, 
maar ook de katholieken) op allerlei manieren om veel, goedkope en volgzame 
arbeiders te hebben. Eén van de manieren waarop ze dit probeerden te 
bekomen, was door waarden en normen naar voor te schuiven waarbij arbeid 
centraal stond. Men zette alles op alles om de levenswijze van de jachtige 
kapitalist als ideaal voor te stellen. Waarden als vlijt, werklust, stiptheid, 
spaarzaamheid en matigheid moesten nagestreefd worden!

Een middel om de arbeider tot meer ijver aan te sporen was de verlenging van 
de arbeidsduur en het invoeren van het dagloon i.p.v. betalingen per prestatie. 
Zo werd men verplicht om meer te werken. Er werd ook ingegrepen in de 
vrijetijdsbesteding: het aantal kermissen werd sterk beperkt, overdadig 
feestvieren bij bruiloften en begrafenissen tegengegaan, kansspelen verboden... 

Armoede werd als iets gezien waar alleen de arme zelf schuld aan had. Je werd 
arm door een gebrek aan spaarzin, losbandigheid, zedeloosheid en drankzucht. 
Het alcoholisme werd vaak ook erger voorgesteld dan het was om het burgerlijk 
vooroordeel te bevestigen dat de arbeider de ellende aan zichzelf te danken had. 
Men speelde dus sterk in op schaamtegevoelens van de armen. 
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Om de ‘werkonwilligen’ de fabriek in te jagen werd een echte strijd ontketend 
tegen werklozen en bedelaars. De steunverlening werd als controlemiddel
gebruikt om meer mensen aan het werk te krijgen. Steun werd verminderd of zelfs 
geweigerd aan al wie niet gehandicapt, hoogbejaard of wees was. Landlopers 
riskeerden zware straffen. 

Het duurde meerdere generaties, maar uiteindelijk was dit proces van 
indoctrinatie succesvol. Op lange termijn werd de bevolking diep doordrongen van 
die waarden.
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Ook vandaag vinden we dit nog terug. Hard werken blijft het ideaalbeeld. 
Schaamte blijft hierbij een belangrijk middel om druk te zetten om mensen meer 
of harder te laten werken. 
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Dus waarden en normen hebben een belangrijke rol gespeeld in het verhaal van 
arbeidsduurvermindering, maar dat heeft ons niet tegengehouden om de strijd 
aan te gaan. Op 1 mei 1886 werd in de Verenigde Staten een grote staking 
gehouden voor de 8-urendag. 34 000 arbeiders namen er aan deel. Zo ontstond 
de iconische eis 888: 8 uur werk, 8 uur slaap en 8 uur vrije tijd. Dit werd in 
verschillende landen overgenomen. 1 mei werd een feest- en strijddag voor de 
arbeiders, met arbeidsduurvermindering als belangrijkste eis! 

Ook op het terrein, binnen de bedrijven, werd arbeidsduurvermindering een eis: 
begin de jaren 1870 waren er succesrijke stakingen voor de tienurendag van de 
metaalbewerkers uit Verviers, Brussel en Gent. Door lokale successen besliste de 
Syndicale Kommissie na de eeuwwisseling een nationale campagne te voeren 
voor de achturendag. De bedoeling van de campagne was de vele arbeiders die 
bang waren hun lage loon nog te zien dalen omdat ze minder uren zouden 
kloppen, van het nut van de arbeidsduurvermindering te overtuigen. Vele acties 
volgden elkaar op, maar het was een werk van lange adem… Uiteindelijk kwam er 
in 1908 een wet om de werkdag van de mijnwerkers te beperken tot negen uur. 
De wet was het resultaat van de gezamenlijk strijd van volksvertegenwoordigers 
en vakbonden.
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Daarnet zagen we dat in 1921 de achturendag (of 48-urenweek) overal werd 
ingevoerd. In de metaalsector kwam dit er zelfs al een jaar vroeger door massale 
stakingen. 

De invoering van de 40-urenweek kwam er pas later. In 1935 was er 
ontevredenheid bij veel arbeiders, die een aantal stakingen startten. De 
socialistische vakbond ving het signaal op en stelde een eisenprogramma op, 
waarvan één van de eisen de invoering van de veertigurenweek was. De 
katholieke en liberale vakbonden sloten zich hierbij aan. De nieuwe regering en 
de werkgevers wilden een aantal punten inwilligen, maar de veertigurenweek 
vonden ze te ver gaan. 

Ondertussen breidde de stakingsgolf zich uit, hoofdzakelijk in de mijnen en de 
nabije industrieën. Op 18 juni telde men zelfs 500 000 stakers. Zolang de 
veertigurenweek niet was verkregen, bleef de mobilisatie gehandhaafd. 
Uiteindelijk kwamen er toch garanties van de nieuwe regering en daarmee kon 
iedereen terug aan het werk.  De wet op de veertigurenweek werd op 9 juli 
goedgekeurd.
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Er is in tussentijd veel bekomen: de 38-urenweek, betaald verlof,… Maar ook 
vandaag blijft arbeidsduurvermindering een belangrijk thema. We zagen nog 
nooit zoveel mensen met een burn-out en het werk combineren met een gezin 
blijft voor velen dag in dag uit een enorme uitdaging. Het is dus aan ons om dit 
weer op de agenda te zetten. Jammer genoeg zien we dat de politiek de laatste 
jaren andere keuzes maakt: er wordt sterk ingezet op flexibiliteit van de 
werknemers, meestal in negatieve zin. 
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Voor 1914 was van een ouderdomsverzekering in België nauwelijks sprake. Om 
een pensioen kunnen krijgen, moesten de arbeiders ziekenfondsbijdragen
betalen. De overheid moedigde dit aan door de erkende ziekenfondsen subsidies 
te geven. Maar door te lage lonen en ook het feit dat het pensioen verre 
toekomstmuziek was, voelden de arbeiders er weinig voor een deel van hun 
kleine inkomen af te staan. 
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Binnen de socialistische vakbonden gingen steeds vaker stemmen op om het 
ouderdomspensioen wettelijk te regelen. 

In 1899 werd het thema grondig besproken. De vakbonden eisten een pensioen 
van 1 frank per dag voor arbeiders boven de 65 jaar en wilden dat de 
pensioenbijdragen verplicht zouden worden gemaakt. In 1900 kende een eerste 
wet de arbeiders in nood het wel erg lage bedrag van 65 frank per jaar toe. 

Pas in 1911 kwam er na jarenlange actie een nieuwe pensioenregeling tot stand, 
maar deze was alleen voor de mijnwerkers. De staat maakte de 
werknemersbijdragen verplicht, garandeerde hen een bedrag van 360 frank per 
jaar en liet de werkgevers mee betalen. Dit valt wat te vergelijken met het 
huidige pensioensparen en de tweede pijler: je zet geld opzij om te gebruiken als 
je op pensioen bent. Ook nu geeft de overheid een belastingsvoordeel aan 
mensen die pensioensparen en helpt zo eigenlijk de mensen die het minder 
nodig hebben. 

Deze pensioenregeling zou pas tussen de twee wereldoorlogen voor alle 
werknemers, en dus niet alleen de mijnwerkers, worden ingevoerd. 
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in het geheim onderhandeld over een 
Sociaal Pact dat de basis legde voor ons huidige systeem van sociale zekerheid.
Het basisprincipe van het systeem is dat van een verzekering: de ‘premie’ is de 
bijdrage die wordt afgehouden van je salaris. Het is een solidair systeem: de hoge 
lonen betalen meer bijdragen. Wanneer je er nood aan hebt, bijvoorbeeld als je 
ziek wordt, keert de ‘verzekering’ je een bedrag uit of moet je bijvoorbeeld niet 
zelf volledig opdraaien voor de dokterskosten.

Dankzij dit nieuwe sociale zekerheidssysteem, was het pensioen niet langer een 
privézaak, maar een zaak van de maatschappij: zij die werken betalen het 
pensioen van de huidige gepensioneerden…

29



Maar ook vandaag voeren we nog strijd voor de pensioenen. Naar aanloop van 
de verkiezingen van 2019 lanceerde het ABVV de campagne “Samen kan het 
anders”. Eén van de eisen van deze campagne was om de pensioenen te 
verhogen: mensen met een volledige loopbaan zouden minstens 1500 euro 
pensioen moeten krijgen. 
Deze eis werd overgenomen door een aantal linkse politieke partijen en snel 
volgden ook andere partijen, zij het met telkens een andere invulling. 
Met de vorming van de regering-De Croo werd er beslist om de pensioenen 
daadwerkelijk te verhogen!
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In 2024 zullen de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan boven de 
1500 euro belanden. 
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We zien hier een foto van mannen en vrouwen die de stakerssoep bereidden in 
Gent in 1913. 
Solidariteit is de essentie van onze beweging, en tijdens stakingen was er altijd 
heel veel solidariteit tussen de arbeiders, zowel in binnen- als buitenland. Zo 
werd er soep gemaakt, zoals hier, of stuurde men broden, of zelfs een koe naar 
bedrijven waar er gestaakt werd. 

Deze foto werd getrokken tijdens een staking voor het algemeen stemrecht! Al 
heel vroeg begreep de arbeidersbeweging dat ze ook bondgenoten moest 
hebben om op het hoogste niveau, namelijk in de politiek, dingen te veranderen. 
Daarom was het al snel een strijd om ook de arbeiders een stem te geven in de 
verkiezingen!
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Ook vandaag hebben we nog bondgenoten nodig.
In vorige slides werd duidelijk dat door strijd te voeren, de politiek ook in gang 
kan schieten. Maar de daadwerkelijke beslissing om de pensioenen te verhogen, 
kon er maar komen door druk van de linkse partijen. 
Werkgevers doen vaak iets gelijkaardigs. Ze gebruiken de politiek om dingen 
hetzelfde te houden. We zien dit bijvoorbeeld bij onderhandelingen over het 
interprofessioneel akoord (IPA): de werkgevers blazen al sneller het sociaal 
overleg op, omdat de politiek dan mag beslissen, en ze weten (zeker als er 
rechtse partijen aan de macht zijn) dat die de werkgevers gaan volgen. 
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Een voorbeeld van de strijd om onze industrie te behouden is de sluiting van 
Boelwerf. Dit scheepsbouwbedrijf in Temse sloot in 1994 definitief haar deuren. 
Daar ging een hele strijd aan vooraf om het bedrijf toch te proberen 
openhouden. 
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Onze tweede en hopelijk bij de meesten, voornaamste strijd op het bedrijf is de 
strijd voor onze rechten. Dit is een strijd die we al van in het begin voeren en die 
de kern is van onze vakbond. 
Simonne Laeremans werkte vroeger op Samsonite en vertelt ons over haar strijd 
binnen dat bedrijf!
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Ook vandaag is er nog veel om voor te strijden. Stéphane Hessel zat in de 2e

Wereldoorlog in het verzet in Frankrijk. Hij zegt: “De onderliggende drijfveer van 
het verzet was verontwaardiging.” Als 93-jarige was hij nog steeds over veel 
zaken verontwaardigd en schreef hij een boekje om de jongere generaties op te 
roepen de plaats van de verzetsstrijders in te nemen en in verzet te komen! Hij 
vraagt hen om om zich heen te kijken, want als je goed kijkt, is er nog enorm veel 
om verontwaardigd over te zijn. 

Stéphane schrijft letterlijk: 
“De slechtst denkbare houding is onverschilligheid, zeggen ‘ik kan er niets aan 
doen, ik red me wel’. Als jullie je zo gedragen, verliezen jullie een van de meest 
wezenlijke eigenschappen waardoor de mensheid zich kenmerkt. Een van de 
onmisbare eigenschappen: het vermogen om in opstand te komen en het 
engagement dat daaruit voortvloeit.”
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