
REPORTAGE / MEER DAN 20 000 DEELNEMERS VOOR ‘MARS VOOR DE TOEKOMST’ 
	  

Een	  donkere	  dag	  onder	  een	  blauwe	  hemel	  
	  

	  

Meer	  dan	  20	  000	  vakbondslui	  en	  sympathisanten	  zijn	  zondag	  door	  de	  straten	  van	  
Genk	  getrokken.	  Met	  de	  mars	  willen	  ze	  hun	  steun	  betuigen	  aan	  de	  meer	  dan	  5000	  
ontslagen	   Fordwerknemers.	   De	   optocht,	   die	   vertrok	   aan	   de	   Europalaan	   en	  
eindigde	  aan	  de	  C-‐mine-‐site,	   verliep	   in	   alle	   sereniteit.	  Over	   een	  ding	  waren	  alle	  
betogers	  het	  eens:	  “De	  sluiting	  van	  Ford	  Genk	  is	  een	  grote	  vergissing.”	  

TEKST EN BEELD: STIJN HOSDEZ 

GENK – “I’m on the right track baby, I was born 
this way.” Lady Gaga galmt door de luidsprekers 
op een bus van het ACV. Zij moet de talrijke 
sympathisanten warm maken voor de Mars voor de 
Toekomst. Ballonnen in alle syndicale kleuren 
worden opgeblazen en fluitjes en petjes worden 
lustig uitgedeeld. De Europalaan kleurt 
langzamerhand groen, rood en blauw. Iedereen hier 
heeft hetzelfde doel: de werknemers van Ford Genk 
een duwtje in de rug geven. Een schouderklop. 
Intussen toont een blauwe hemel zich boven Genk. 

Geen wolkje te bespeuren aan de hemel. Dit moet 
een mooie dag worden. 

Op het trottoir aan het station staart een man recht 
voor zich uit. “Ik wacht op een bus met 150 
collega’s van Philips Turnhout”, zegt de 
productiechef die zich voorstelt als Michel 
François. “De sfeer op het werk is enorm geladen. 
We moeten hier zijn want wij zijn ook bedreigd”, 
aldus de man. Met een krop in de keel en een diepe 
zucht legt hij uit dat deze situatie niet nieuw is voor 
hem: “Ik heb 25 jaar gewerkt bij Renault 



Vilvoorde. Daarna ben ik naar Philips Hasselt 
vertrokken en een vijftal jaar later deden ook zij de 
boeken toe. Intussen werk ik acht jaar bij Philips 
Turnhout. Ik weet het allemaal niet meer.” Intussen 
blijven er mensen toestromen uit alle omliggende 
straten. “Ford moet blijven”, gilt Guido Wijnen 
naar de massa. De 61-jarige gepensioneerde en 
tevens LSP-militant deelt folders uit met de 
boodschap: “Sluiten is geen optie”. “De regering 
pompt wel geld in Dexia. Waarom kunnen ze dat 
niet doen voor Ford Genk?“, reageert de man 
teleurgesteld. Als ex-Greenpeace-activist omschrijft 
hij zichzelf als een dienaar van het volk. “Er is nog 
nooit zo veel geld als nu. De slippendragers van het 
grootkapitaal spelen Russische roulette met ons 
geld. En dan moeten wij op de blaren zitten en het 
redden? Onbegrijpelijk.” 

Er galmen enkele luide knallen door de straten van 
Genk. Voetzoekers. Het ongeduld is proefbaar. Op 
de Europalaan staan intussen meer dan 20 000 
mensen vertrekkensklaar richting C-mine, beter 
bekend als de steenkoolmijn van Winterslag.  Op 
deze plek sloot 24 jaar geleden de laatste Genkse 
steenkoolmijn definitief de deuren. Symbolischer 
op een dag als vandaag kan niet. Een zwartgeklede 
bejaarde vrouw steekt de straat over. In haar handen 
draagt ze twee ballonnen, een zwarte en een witte. 
Ze kijkt aandachtig en nerveus om zich heen en 
heeft op het eerste gezicht niet de intentie om mee 
te stappen. “Deze ballonnen zijn voor mijn zoon”, 
zegt Marie-José Habex. Haar 46-jarige zoon werkt 
in de Fordfabriek. “Hij is een harde werker. 
Jarenlang heeft hij loon ingeleverd en meer uren 
gewerkt.” Marie-José slikt even en slaat een blik 
naar de grond. “Mijn man werkte vroeger ook bij 
Ford. Twee jaar geleden is hij gestorven. Het 
nieuws van de sluiting is hard aangekomen. Maar 
dat laat ik niet blijken wanneer mijn zoon er bij is”, 
zegt ze terwijl ze zich sterk houdt. “Deze twee 
ballonnen laat ik straks op. Voor mijn zoon.” 

Dat niet alleen werknemers en vakbondslui net 
vandaag naar Genk zijn afgezakt, bewijst een 
Belgisch koppel aan de rand van de weg. Hij komt 
uit Luik. Zij uit Genk. Ze wensen beide anoniem te 
blijven en verkiezen te worden aangesproken als 
‘een perfect gelukkig Belgisch koppel’. De man, die 
steun zoekt tegen een verlichtingspaal, heeft aan 
zijn nek een kartonnen bord hangen waarop in 
handgeschrift staat geschreven:” Je suis ministre, 
j’ai 20 mandats, € 40 000 par mois. La crise. Ne 
connait pas.” De man hekelt de aanpak van Europa 

en is duidelijk teleurgesteld. “Iedereen die bij de 
Europese Unie werkt betaalt geen belastingen. Wij 
moeten de indruk hebben dat Europa goed is maar 
we zien het niet.” De vrouw is minder scherp en ze 
is hier omdat vooral de regio haar na aan het hart 
ligt: “ik ben opgegroeid in Genk. Ik mag dan wel in 
Luik wonen, Genk is en blijft mijn stad en ik zal de 
mensen hier blijven steunen. Het is dan ook evident 
dat ik hier ben.” 

Slogans zoals “Philips doet het licht niet uit”, “Geef 
ons werk, ons dagelijks brood” en “Kapitalisme 
brengt crisis, communisme brengt toekomst” 
trekken door de smalle straten van Genk. De hemel 
kleurt vol rode, groene en witte ballonnen. Een hels 
lawaai van fluitjes weerklinkt door de stad. 
Buurtbewoners komen massaal buiten aan het 
deurportaal of op hun balkon. Alsof er een 
folkloristische stoet rondtrekt. Op een geparkeerde 
praalwagen aan de rand van de weg zit Stany 
Nimmegeers van de PvdA. De man houdt een 
pleidooi naar de wandelende menigte en roept: 
“Ford moet blijven, Ford moet blijven!” Slechts 
enkele betogers blijven de slagzin herhalen. De 
meeste willen de optocht sereen houden. De 
woordvoerder van de PvdA stapt van de praalwagen 
en komt naar mij toe. Volgens hem hebben de 
traditionele partijen bloed aan hun handen: “De 
politiek doet alsof ze machteloos is. Men komt 
enkel af met enkele vage ideeën maar niet met 
daden. Is het normaal dat België de soepelste 
ontslagregeling van de Europese Unie heeft? De 
werkloosheid in Genk bedraagt nu al 17%. 
Wanneer alle Ford-werknemers op straat staan, zal 
dit cijfer nog dramatische proporties aannemen. Dit 
is erger dan de sluiting van de mijnen”, aldus 
Stanny Nimmegeers. 

In de massa lopen niet alleen Belgen. Een week 
geleden bezochten de vakbonden van Ford Genk de 
vestiging in Keulen. Dat bezoek verliep toen niet 
zonder slag of stoot. Ze werden er niet ontvangen 
waarop even later de gemoederen verhit raakten. De 
eerder gelaten sfeer in Genk was toen in Keulen 
niet meer te voelen. Toch zijn vanuit Duitsland 
circa1000 arbeiders van de Fordfabriek van Keulen 
naar Genk afgezakt met de slogan: “Die Freiheit 
des Arbeiters ist unteilbar.” Vooraan de Duitse 
delegatie loopt Godfried Schweitzer. “Wij steunen 
de arbeiders hier want bij ons staat hetzelfde 
scenario te wachten”, zegt de Duitse vakbondsman 
strijdlustig. 



Enkele betogers nemen speels de pet van een 
politieman weg. De agent ziet de onschuldige 
humor en grijpt niet in. Het staat in schril contrast 
met het morbide gevoel van de mars. Enkele 
zwartgeklede mensen dragen symbolisch 
doodskisten. Iedereen lijkt het bloedbad op zijn 
eigen manier te verwerken. De 60-meter hoge 
schachtbokken op de C-mine site verschijnen 
stilaan aan het golvende Genkse landschap. De 
mars komst stilaan ten einde. “Ze zeiden dat het 2,5 
kilometer zou zijn, maar ik denk dat het meer is. 5 
kilometer. Minstens”, zegt een man op een 
plooifiets. Hij blijft naast mij rijden en wil 
klaarblijkelijk zijn hart luchten. “Ik ben naar de 
kloten”, zegt de man die liever alleen de initialen 
D.M. wil prijsgeven. “Je mag me ook een 
gefrustreerde werknemer noemen.” D.M. werkt al 
sinds 1977 samen met zijn oudere broer en tevens 
enige huisgenoot in de Genkse Fordfabriek. Hij 
apprecieert de optocht maar heeft er toch gemengde 
gevoelens bij: “Vandaag geeft dit een goed gevoel 
maar morgen loopt hier niemand meer. De leegte is 
voor morgen. Dan vallen we allemaal in de put.” 

D.M. is een van de weinigen hier die de politiek 
niet verantwoordelijk stelt. “Het is breder dan dat. 
Alles is veranderd sinds de val van het IJzeren 
Gordijn. Als de Muur niet was gevallen dan liepen 
we hier niet. Sinds dan ligt de nadruk overal alleen 
nog maar op geld. Kan je het Ford kwalijk nemen 
dat ze hun fabrieken verhuizen naar de 
lageloonlanden? Neen. Hoe zouden we zelf zijn? 
Het collectief ontslag zag ik al jaren aankomen. 
Stilaan hebben ze ons alles ontzegd. Het is 
begonnen met het wegnemen van de radio op de 
werkvloer. Ze moesten te veel afgeven aan 
SABAM, klonk het toen”, zegt de man die op zijn 
plooifiets z’n evenwicht tracht te houden. “Aha, 
daar loopt nog een collega van mij”, roept hij 
spontaan en wijst naar een man enkele meters 
verder. D.M. pakt zijn fototoestel uit zijn tas en 
neemt vlug een foto. “Dat is mijn nieuwe hobby. Ik 
ga foto’s maken. Deze camera heb ik gekocht met 
mijn vakantiegeld. Mijn laatste vakantiegeld”, zegt 
de man dromerig. Hij kijkt fier naar zijn camera en 
blijft ingetogen naar het toestel glimlachen. 

 
 


