
Onze metallo’s vieren 
de Dag van de Arbeid 
‘vanuit hun kot’

Voor het eerst sinds 1890 – met uitzondering van enkele 

edities tijdens de twee wereldoorlogen – zullen er 

geen openbare 1 mei-vieringen plaatsvinden. Dit jaar 

dus geen optochten en geen parades. Geen feestelijke 

bijeenkomsten om met kameraden de verwezenlijkingen 

van de arbeidersbeweging te vieren. Nee, dit jaar 

vieren we 1 mei  – jammer maar helaas – ‘in ons kot’.

Een vreemde situatie, temeer daar de betekenis 

van de Dag van de Arbeid vandaag zeer urgent is. In 

deze corona-tijden worden we met veel miserie en 

moeilijkheden geconfronteerd, maar ook met zeer veel 

solidariteit en samenhorigheid. Onze sociale zekerheid 

– dé realisatie van de socialistische beweging – zorgt 

er momenteel voor dat miljoenen mensen het hoofd 

boven water kunnen houden, dat bedrijven niet massaal 

failliet gaan en dat zieken snel toegang hebben tot 

betaalbare, kwaliteitsvolle gezondheidszorg. 

Met andere woorden: ook dit jaar verdient onze 

welvaartsstaat het om gevierd te worden. En dat gaan 

we ook doen, zij het op virtuele wijze. ABVV-Metaal heeft 

alvast een webpagina gemaakt boordevol muziek, 

(live-)video’s en podcasts over 1 mei. Op deze manier 

zijn we weliswaar niet samen, maar toch verbonden. 

We vroegen aan vier metallo’s hoe de Dag van de Arbeid 

er dit jaar voor hen zal uitzien. Wat waren normaal 

gezien de plannen, mocht er van corona geen sprake 

geweest zijn? Op welke manier proberen ze alsnog 

te vieren? En met welke bril kijken zij vandaag naar 

de betekenis en het belang van onze feestdag?

V
Deze 1 mei 
staat in het  

teken van de 
werknemers  

die het  
land doen  

draaien.

https://www.abvvmetaal.be/1meiinuwkot


DAVID SCHEVENEELS 
(HOOFDDELEGEE VAN HOOL)
1 mei wordt anders dan andere jaren, 
maar dat wil volgens David niet zeg-
gen dat je niets kunt doen: “Normaal 
is dat een dag waarop wij allemaal 
samenkomen met gelijkgezinden, 
collega’s en kameraden uit andere 
bedrijven. Maar nu is er geen optocht 
en zijn er geen feestelijkheden. Dus 
begon ik te denken: op welke manier 
kunnen we toch iets doen om – al was 
het maar virtueel – samen te zijn? Zo 
is het idee ontstaan om een online 
quiz te organiseren. Ik doe dat niet 
alleen maar samen met onder meer 
Sven Hemelaers en Steve Temmerman, 
twee medewerkers van de vormings-
dienst van ABVV-Metaal.”

De quiz vindt plaats op de vooravond 
(de avond voor 1 mei, dus donderdag 
30 april): “Iedereen die wil kan in 
realtime meedoen aan de quiz. Er is 
plaats voor vijfhonderd mensen. Op 
die manier zijn we toch een beetje 
samen.” Valsspelen is trouwens niet 
mogelijk, lacht David: “Alle vragen zijn 
meerkeuzevragen en je krijgt maar 
tien seconden om te antwoorden.”

Hoe kijkt David naar onze feestdag in 
tijden van corona? “Onze boodschap 
klinkt nu nog sterker dan anders. Meer 

dan ooit gaat het om zekerheid en om 
solidariteit. Veel mensen ondervinden 
vandaag aan den lijve wat dat concreet 
wil zeggen. Dankzij ons sterk sociaal 
vangnet worden veel mensen behoed 
voor financiële drama’s. Het corona-vi-
rus maakt ook duidelijk dat iedereen 
slachtoffer kan worden, dat je de zaken 
niet altijd zelf in de hand hebt.” 

David hoopt dat ook na corona duide-
lijk blijft hoe belangrijk een sterke soci-
ale zekerheid is: “De laatste jaren stond 
de financiering ervan onder druk. Be-
drijven krijgen volop lastenverlagingen, 
waardoor de inkomsten voor de sociale 
zekerheid dalen. We moeten vermijden 
dat ze nog verder ondermijnd en uitge-
hold wordt. Veel mensen zijn de sociale 
zekerheid ook als iets vanzelfsprekend 
gaan beschouwen, maar dat is het 
helemaal niet. Dat stemt tot nadenken. 
Iedereen moet terug beseffen hoe 
belangrijk een structurele financiering 
van onze sociale zekerheid is.”

VINCENT DEGANCK 
(HOOFDDELEGEE 
VANDEWIELE)

Voor Vincent is 1 mei altijd een heel 
drukke periode: “Normaal waren wij 
nu volop bezig met de voorbereiding 
van de 1 mei-festiviteiten in Kortrijk. 
Elk jaar organiseren wij – het ABVV 
en de sp.a – een groot festival, waar 
vanalles te doen is voor jong en oud. 
Met mooie muziekoptredens ook. Het 
is altijd een prachtige dag, samen 
met de kameraden. Dit jaar zal het 
een BBQ worden met mijn gezin. En 
’s avonds is er life DJ-optreden dat je 
kunt bekijken via de facebookpagina 
van ‘1 mei festival Kortrijk’.” 

Het was ook zeer leuk geweest naar 
aanloop van de sociale verkiezingen, 
vertelt Vincent: “Op 1 mei gaan we 
altijd samen op stap met onze mili-
tanten. Dat was de prefecte team-buil-
ding geweest, zo’n paar weken voor 
de verkiezingen. Maar oké het is wat 
het is, de verkiezingen zijn nu toch 
verplaatst naar november.” 

Tot slot blikt Vincent terug op de bete-
kenis van de Dag van de Arbeid, meer 
bepaald in tijden van corona: “Van-
daag zitten we in een periode waarin 
solidariteit heel belangrijk is. Overal 
zie ik mensen die vrijwilligerswerk 
doen, zoals buurtbewoners die bood-
schappen doen voor buren die al een 
dagje ouder zijn. Ook in de zorgsector 
gebeuren vandaag ongelooflijk moe-
dige dingen. Dat is hartverwarmend. Ik 
zie heel veel tekenen van solidariteit. 
We moeten daar blijvend werk van 
maken, ook wanneer de corona-mise-
rie achter de rug is.”  

JIMMY CRISPEYN  
(MILITANT TERUMO)
Jimmy gaat al vele jaren naar de 
1 mei-stoet in Leuven: “Ik doe dat al 
sinds mijn negentiende, toen ik nog 
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bij de jong-socialisten zat. Daarna ga 
ik altijd terug naar Tienen – waar ik 
woon – om te vieren met mijn vrouw 
en kinderen. Er is daar vanalles te 
beleven, zoals muziekoptredens en 
leuke activiteiten voor de kleintjes.”

Deze keer niets van dat alles, maar 
toch wordt er nog steeds gevierd ten 
huize Crispeyn: “Dit jaar ga ik een 
rode vlag uithangen. En ik ga er toch 
nog iets speciaals van maken met 
mijn gezin. We gaan ijsjes eten en een 
mooie wandeling maken. Maar het zal 
raar blijven. 1 mei is toch vooral de 
dag waarop je kameraden ontmoet en 
samen een goede pint drinkt.”

Voor Jimmy is 1 mei een belangrijke 
dag: “Het is het feest van de socia-
le strijd. Het is een dag waarop we 
stilstaan bij het verleden, maar ook 
vooruitkijken naar de toekomst. Waar 
willen we naartoe? De corona-crisis 
stelt veel zaken op scherp. Wie zijn 
vandaag de essentiële werknemers? 
Dat zijn net die beroepen die jaren-
lang niet kregen wat ze verdienden: 
de verplegers, de postbodes, magazij-
niers, enzovoort. Dat zijn de mensen 
die onze maatschappij doen draaien. 
Deze 1 mei moet dus in het teken 
staan van deze mensen. Zij verdienen 
allemaal een deftig loon, een vast 
contract en veel respect.”

Jimmy voegt er nog aan toe: “Het 
is schandalig dat sommige rechtse 
politici en werkgevers elke dag voor 
de essentiële werknemers staan te 
applaudisseren, terwijl ze nooit iets 
gedaan hebben om de positie van die 
mensen te verbeteren. Wij als vakbe-
weging moeten nu vooral voor hen 
opkomen. We moeten vermijden dat 
de factuur van de corona-crisis wordt 
afgewenteld op de gewone man.”

MARK DE VISSCHER 
(HOOFDDELEGEE HONDA)
In normale omstandigheden viert 
Marc de Dag van de Arbeid altijd met 
de militanten van Honda: “Wij vertrek-
ken al van ’s morgens vroeg naar de 
Vrijdagmarkt in Gent. We drinken daar 
een koffie en dan komen we samen 
met de militanten van Volvo om deel 
te nemen aan de stoet. En daarna 
luisteren we naar de speeches en de 
optredens. Het is dus een hele dag 
feest. Dit jaar zal het dus een viering 
in mineur zijn, want ik blijf uiteraard 
gewoon thuis.” 

Voor Marc is de betekenis van 1 mei 
in essentie dezelfde als altijd: “Het is 
het feest van solidariteit en van de ar-
beidersbeweging. We maken een vuist 
tegen de oprukkende verrechtsing in 
de samenleving. Wat ik wel hoop is 
dat we het grote solidariteitsgevoel 
dat nu heerst kunnen vasthouden, 
dat de mensen niet vergeten wat het 
betekent om solidair te zijn.”

Hoe kunnen we daarvoor zorgen? 
“Volgens mij door veel te praten en 
door actief te zijn op sociale me-
dia. Vandaag wordt het debat vaak 

gekaapt door rechtste – soms zelf 
extreemrechtse – figuren. Oké, dat 
zijn dingen we al doen maar we 
moeten daar nog sterker in worden. 
Face-to-face contact is ook zeer be-
langrijk. Als delegee op de werkvloer 
moeten we de mensen blijven overtui-
gen van onze visie en ideeën. Soms is 
dat moeilijk en soms zakt de moed in 
je schoenen. Veel delegees beginnen 
zelfs niet meer te discussiëren omdat 
ze vinden dat het toch hopeloos is. 
Maar toch is het nodig. We moeten dat 
blijven doen.” 

Mark De Visscher

CONCLUSIE
Ook ‘vanuit ons kot’ bouwen wij 
aan een betere wereld.

1 mei 2020 wordt een vreemde 
dag. Onze feestdag staat synoniem 
voor ‘samen zijn’ en ‘samen vieren’. 
Dit jaar vieren we de Dag van de 
Arbeid echter noodgedwongen 
thuis, vanuit ons kot. Maar ook al 
zijn we niet écht samen, toch gaan 
we onze feestdag vieren. Er is veel 
om over na te denken. Ondanks 
alle miserie, heeft de corona-crisis 
ons toch iets duidelijk gemaakt: 
dat wij trots mogen zijn op onze 
welvaartsstaat. Dat ze – zelfs na 
jaren van door rechts opgelegde 
besparingen – nog steeds robuust 
is en stevig verankerd. Dat ze 
de moeite waard is om voor te 
vechten. De corona-pandemie 
maakt eveneens duidelijk dat ons 
werk allesbehalve af is. We moeten 
onze sociale zekerheid en onze 
overheid opnieuw versterken. We 
moeten ervoor zorgen dat niemand 
uit de boot valt. De economie 
moet opnieuw meer ten dienste 
staan van de samenleving. Ze moet 
sociaal en duurzaam zijn. En dat – 
beste lezer – is precies waar het op 
1 mei over gaat: fier terugblikken op 
onze verwezenlijkingen. En dapper 
vooruitkijken naar de toekomst, 
bouwend aan een betere wereld. 

“De corona 
crisis stelt 
veel zaken op 
scherp.”
- Jimmy

“Het solidari-
teitsgevoel  
dat nu heerst 
moeten we  
kunnen 
 vasthouden.”
- Mark


