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De titel Ik werk(te) bij Gevaert is een knipoog naar het boekje dat nieuwe
werknemers kregen toen ze er aan de slag gingen, en waarin de geschiedenis en
werkwijze uitvoerig werd uitgelegd. Gevaert bewees hiermee te willen investeren
in haar werknemers. Dat het werkte, mag blijken uit de interviews met exwerknemers en/of familieleden, die een enorme verbondenheid met de firma doen
vermoeden. ‘De Gevaert’ was niet je werk, het was je (sociaal) leven. Tijdens én na
de werkuren.
Dit boekje, gebaseerd op die interviews, heeft niet de ambitie een historischwetenschappelijk werk te zijn, zoals die door de heer Laurent Roosens werden
geschreven. Veel meer vormt het er een anekdotische aanvulling op. Daarnaast
past Ik werk(te) bij Gevaert in het ruimere kader van de geschiedeniswerking rond
Gevaert. Die startte in de jaren 60, toen een aantal vrijwilligers stelselmatig de
historische collectie van Gevaert begon op te bouwen. De verhuis van die collectie
naar Fotomuseum Antwerpen, die twee jaar in beslag nam, leidde tot het idee de
objecten, archieven, foto’s, affiches, films, camera’s ... een stem te geven. Onder
meer via verhalendagen, de aanleiding voor ruim 60 uitgebreide interviews met
ex-werknemers die minutieus werden verwerkt door gemotiveerde vrijwilligers.
Bijzondere dank gaat dan ook uit naar deze mensen, zonder wie deze publicatie
niet mogelijk zou zijn geweest.
De Streekvereniging Zuidrand – een samenwerkingsverband tussen zeven
gemeenten en de provincie Antwerpen op vlak van cultuur, erfgoed, toerisme en
natuur – zette graag de schouders onder dit project. Niet alleen omdat het mensen
samenbrengt en hen de mogelijkheid biedt hun verhaal te vertellen, maar ook
omdat Gevaert de regio diepgaand heeft beïnvloed.
Veel leesplezier!
Namens de medewerkers en de Raad van Bestuur van de Streekvereniging
Zuidrand.
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Meneer Gevaert & co
De fabriek droeg zijn naam, hij gokte destijds terecht
op fotopapier als materiaal van de toekomst, hij
overleed in 1935 en na zijn dood werden zijn zonen
Carlo en Jos Gevaert bestuurders, om op hun beurt
opgevolgd worden door wat voor velen dé man na
Gevaert was: Henri Kuijpers. Maar wat weten we
eigenlijk nog over Lieven Gevaert en zijn familie? Wat
betekende hij voor het bedrijf, en wat voor mens was
hij?
In elk geval is iedereen het erover eens dat het een bijzondere
man met een groot hart was. Dat komt bijvoorbeeld mooi
tot uiting in de ‘stichtingsmythe’ van de Gevaert-afdeling in
Heultje. Willem Verreydt: “Er worden drie verklaringen gegeven
voor Heultje als bestemming. De eerste is dat men in de
nieuwe fabriek nitrocellullose wilde maken, een explosieve stof
die niet kon of mocht geproduceerd worden in de centraal
gelegen vestiging in Mortsel. De tweede verklaring is dat er
voor de productie van dat nitrocellullose veel en zuiver water
nodig was, waarin Heultje met een bron kon voorzien. En de
derde verklaring, die ik de mooiste vind, is dat meneer Gevaert
begaan was met de arme Kempische bevolking die geen
industrie had. Hij zag een enorm potentieel aan mensen, ook
omdat hij wist dat Kempenaars harde werkers zijn.”
DE FOIRE IN BRUSSEL
Volgens Emiel Schoeters is de persoonlijkheid van Lieven
Gevaert ook de reden waarom het bedrijf in zijn lange
geschiedenis amper stakingen heeft gekend. “Lieven Gevaert
was heel sociaal. Als je de levensgeschiedenis van de man
erop naslaat, is dat toch duidelijk. Hij kwam met sociale
overeenkomsten nog voor er van vakbonden sprake was.”
Jos Weckhuyzen vult aan: “Gevaert heeft ook arbeidersraden
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willen oprichten, de voorlopers van de ondernemingsraad.
Maar dat is verworpen door de arbeiders zelf, die wilden
dat niet. Hij zorgde er ook voor dat werknemers die een
kind kregen een kindskorf of 500 Belgische frank ontvingen.
En als er communies waren kregen ze kaartjes voor de
dierentuin en mochten ze daar chocoladekoffie drinken.
Ook met Kerstmis kregen ze een geschenk, waar zelfs een
geschenkencommissie voor was opgericht. Dan mochten ze
bijvoorbeeld naar de foire in Brussel. Lieven Gevaert heeft zijn
volk ook leren lezen hé. Er was een boekerij in het bedrijf. En
waar het oorspronkelijk vooral strips waren en verhalen van
Ernest Claes, is die boekerij uitgegroeid tot zowat de beste van
Antwerpen.”
De menslievendheid van Gevaert toonde zich ook in het
aanwervingsbeleid. Dirk Van den Poel: “Ik herinner mij nog dat
men in mijn vaders tijd een aantal slechtzienden en blinden
had die op redactie van Gevaertpost werkten en dingen
uittikten op speciale klavieren en speciale toestellen. Daar
investeerde men in, geen enkel probleem. Het was ook goed
voor hun imago natuurlijk. Gevaert deed verder de restwarmte
cadeau aan de Lieven Gevaertschool die oorspronkelijk in de
Deurnestraat gevestigd was. Er liepen buizen naar de school,
zodat die geen centrale verwarming moest betalen. Door die
mentaliteit redeneerde mijn grootvader: Als ik mijn kinderen
daar later kan laten werken, wil ik mij voor dat bedrijf steenhard
inzetten.”
Ook werden blinden in de donkere kamer ingezet. Willem
Verreydt: “Lieven Gevaert kwam op zeker ogenblik tot de
bevinding dat hij de enige was die blinden kon tewerkstellen.
Ik ben zelfs eens binnen geweest, je zag daar werkelijk geen
steek. En ik had de schouder van zo’n blinde vast en die
kende feilloos de weg. Gevaert was ook het enige bedrijf met
toeslagen voor donker werk. Dat kregen die blinden ook.”
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Ook mevrouw Gevaert had een groot hart, zo getuigt Hendrik
Blom: “Mijn vader, die bij Gevaert werkte, had vier zonen.
De oudste was 10 jaar toen hij stierf. Mevrouw Gevaert
was daar fel van aangedaan en is toen regelmatig bij ons
langsgekomen. Mijn moeder was sterk onder de indruk van die
sociaalvoelendheid.”
KERKHOF
De vader van Frieda Dierckx begon bij Gevaert in de jaren
twintig en heeft de oprichter persoonlijk gekend. “Helemaal in
de beginjaren sprak men zelfs nog niet van Gevaert. Mijn vader
zei: Ik werk bij Lieven Gevaert. Ik herinner me als kind ook nog
Gevaerts begrafenis. Ik zat toen op school in Oude God en we
moesten met zijn allen op een rij staan in de Edegemstraat om
hem naar het kerkhof te begeleiden. Zijn dood was echt groot
nieuws in Mortsel.”
Staf Todts vertelt: “Mijn grootvader had een eigen zaak,
met aan de voorkant een soort café. Daar maakte mijn
grootmoeder ’s middags regelmatig eten voor Lieven Gevaert,
die er alleen of met vrienden kwam. Op de fabriek zelf werd
immers geen eten gekookt. Mijn grootvader is zo ook zijn
geüniformeerde chauffeur geworden en heeft met hem het
hele land rondgereisd.” De grootvader van Gilbert Van Ham,
privéchauffeur van Lieven Gevaert, mocht diens mooie wagen
zelfs gebruiken tijdens weekends als die er zelf niet mee reed.
“Dan kregen ze de wagen met volle benzinetank en konden
daarmee naar zee rijden. Met de dikke wagen van meneer
Gevaert naar de kust (lacht). Heel lang heeft dat niet geduurd,
want na een zwaar ongeval mocht hij de auto niet meer
gebruiken. Hij is wel privésecretaris gebleven, onder meer
omdat hij vier talen las, sprak en schreef. Met als gevolg dat
mijn grootvader een enorme postzegelcollectie heeft kunnen
uitbouwen. Want alles wat Lieven Gevaert dubbel had mocht
hij hebben. Toen hij stierf, ging de collectie naar mijn moeder,
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die daar zowaar de kosten van haar nieuwbouwwoning mee
heeft kunnen betalen. Ikzelf heb aan Lieven Gevaert geen
herinneringen, maar wel aan zijn dochter. Want toen we de
fabriek in Heultje bezochten, heb ik als kind paardjegereden op
haar knie. Ik zie dat nog steeds voor me.”
Ook voor de intelligentie van Lieven Gevaert bestaat veel
respect bij de medewerkers.
Willem Verreydt: “Gevaert is begonnen met fotopapier dat hij
verkocht aan fotografen, met Henri Kuijpers als zijn loopjongen.
Maar de weg tussen fotopapier en foto gaat via film, opname,
opnamemateriaal … Dus Gevaert dacht: Verdorie, ik lever
alleen maar het productiemateriaal, het is de film zelf die ik
moet maken. Maar de grondstof was het erg brandbare en
dus gevaarlijke nitrocellullose – zie de brand in het Ministerie
van Film in Brussel. Dus wat heeft Gevaert toen gedaan?
Niet op zoek gaan naar een andere grondstof – want hij
wilde het warm water niet uitvinden – maar mensen inzetten
die nitrocellullose kenden. En die er in hun eigen land door
het Verdrag van Versailles niet meer mee mochten werken:
Duitsers, Oostenrijkers en Hongaren die werkloos waren in
eigen land. Gevaert is naar die landen geweest en heeft daar
alle slimmeriken geselecteerd en die kennis naar Vlaanderen
gebracht. Grote namen als Schuler, Keretjovitch en Puskas
hebben allemaal in Mortsel gewerkt, en de ouderen zoals ik
hebben die mensen gekend.”

had machinerie nodig, werklieden, van alles en nog wat.
Bij de oprichting van de commanditaire vennootschap L.
Gevaert & Cie op 28 juni 1894 kreeg mijn grootvader de titel
aandeelhouder/stichter.”
VIJF PRIESTERS
Gie Devlieghere herinnert zich nog de begrafenis van een van
de Gevaert-zonen. Hij was toen misdienaar en danig onder
de indruk. “De begrafenis vond plaats in de kerk van de SintTheresia parochie. Normaal gezien was er één priester, als
het een bijzonder iemand was konden er al eens twee zijn.
Nu waren er vijf! Ik weet ook nog dat wij toen als misdienaar
elk vijftig frank kregen. Dat was toen gigantisch veel, echt
ongelooflijk. Maar ja, Gevaert kon dat betalen met die omzet
van 365 miljoen Belgische frank per jaar.”

Willem Verreydt vertelt graag ook iets over ‘opvolger’ Henri
Kuijpers, destijds de allereerste werknemer van Lieven
Gevaert. “Mijn toenmalige directeur maakte deel uit van
de directieraad van Gevaert. Hij vertelde me dat die raden
plaatsvonden in de veranda van Kuijpers’ huis. Dan gebeurde
het dat Marie, de vrouw van Henri Kuijpers die in de keuken
aan het werk was met het venster op de veranda halfopen,
hoorde wat daar gezegd werd. Op een bepaald moment heeft
ze blijkbaar de deur opengedaan en tegen haar man gezegd:
Henri, maar dat moogde nie toestaan hé.”
Maria Kuijpers is de kleindochter van Hendrik Kuijpers: “Hij was
16 toen hij reageerde op een advertentie van Gevaert in de
krant en hij mocht beginnen als loopjongen. Met film zelf had
hij niets te maken, hij had ook maar tot zijn lager middelbaar
gestudeerd. Hoe hij is doorgegroeid tot directeur, daar ben ik

De ondernemingsdrang van de jonge Lieven Gevaert blijft
ook nazinderen. Daniël Peten: “Mijn grootvader, Jozef
Waterkeyn (1860-1962), was een heel voorname man: bankier,
wisselagent, schatrijk op zijn twintigste dankzij schenkingen.
Op een bepaald moment besefte hij wat hij met al dat geld
moest doen: investeren in technologie. Hij ging naar een
beurs en ontmoette daar Lieven Gevaert, toen 17 of 18 jaar.
En die zei: Ik wil film op papier maken in plaats van op glas.
En mijn grootvader zei: We gaan samenwerken. Want Gevaert
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Voor God en gebod

fier op. Hij heeft het toch maar klaargespeeld. Mijn grootvader
was een strenge man: de man met de pijp, zo hebben we hem
altijd gekend. Zijn kinderen, dus mijn vader en mijn nonkels,
hebben een fantastische jeugd beleefd in de fabriek: ze
hadden een ezeltje gekocht dat karretjes met wagonnetjes
trok, waar zij dan mochten op meerijden. Hij was ook leep
hoor, bompapa: hij had altijd een pijp maar mocht eigenlijk niet
roken. Dus nam hij ook nooit lucifers mee. Dan vroeg hij als
test een vuurtje aan de medewerkers, om te zien of ze zelf niet
rookten. Als ze dan antwoordden Nee, want ge moogt hier niet
roken, dan was het ok.”

durfde zeggen: Er zijn hier
in de zaal maar twee nietuniversitairen, nietwaar
meneer Van Weert? Maar
voor Leysen was dat een
groter probleem, want
als grote baas kwam hij
opeens in contact met
hooggeplaatste Duitsers, die allemaal ‘doctor’ waren. Daarom
hebben ze hem aan de KULeuven Doctor Honoris Causa
gemaakt, zodat hij zich ook doctor kon noemen.”

Ook latere directeurs, zoals meneer Leysen, bleken mensen
van vlees en bloed. Tejo Nuyts: “In 1994 bestond Gevaert 100
jaar, en op de herdenkingsdag kwam ik ’s morgens door de
inkomhal gewandeld en zag ik hoe een ruiker met honderd
rode rozen werd geleverd. Die man moest die aan Leysen
bezorgen. Even later ging ik naar boven en ik zei tegen Leysen:
Ik vind dat die rozen beneden in de hal moeten staan, bij het
schilderij van Lieven Gevaert geschilderd door Opsomer. En
tegen de namiddag stonden de rozen effectief bij dat portret.”

Het was goed werken bij Gevaert, dat wordt bewezen door
heel wat getuigen met dezelfde uitspraak. We laten ze even
verwoorden door Leo Vanderelst: “Als ge uw vader en uw
moeder niet vermoordde en de schouw niet pikte, dan zoudt
ge waarschijnlijk wel bij Gevaert blijven tot het einde.” Een
kleine illustratie van die menselijkheid komt van Chris Sips:
“Ik stond eens met de late, van 14 tot 22 uur, en de mensen
van de nacht kwamen op. We zien daar een collega-arbeider
binnenkomen die wat te diep in het glas had gekeken. De
surveillante ging naar hem toe en zei: Man, jij gaat deze nacht
niet werken. Weet je wat? Ga uw verlofkaart halen, we schrijven
een dagske verlof op en jij gaat mooi naar huis en morgen ben
je terug paraat. Dat kon dus. Maar hij zou het wél geen vijf keer
moeten geprobeerd hebben.”

Nog een amusante anekdote die André Leysen tekent komt
van Guy Van Weert (bij Gevaert vanaf 1970): “Ik zeg nooit dat
ik 30 jaar bij Gevaert heb gewerkt, ik zeg altijd dat ik er al die
tijd ben geweest. Want ze vroegen ooit aan meneer Leysen:
Hoeveel mensen werken hier? En hij antwoordde: Ongeveer
de helft. Ik was niet-universitair, net als meneer Leysen, die
dat dan soms op een kadervergadering vanop zijn spreekstoel
14

Lieven Gevaert was een vrome katholiek, en dat drong
diep in de bedrijfscultuur door. Sommige aspecten
daarvan doen vandaag de wenkbrauwen fronsen – zie
het hoofdstuk Trouwen en vrouwen – maar de meeste
daarvan waren vrij onschuldig. Chris Sips: “Zo
werd in ‘t kantinneke van Gevaert op zondag de mis
gelezen. Door iemand van de paters van Theresekes
kerk, om 6 uur ’s morgens voor de mannen die van de
nacht kwamen. Dat heeft geduurd tot het moment dat
er ook op zaterdagavond missen werden gehouden in
de kerk – dan hadden de mensen meer keuze.”
Jos Weckhuyzen: “Die ochtendmissen op zondag
in de kantine waren ook niet zo slecht bekeken. De
ploegarbeiders die om 6 uur stopten hadden toch
maar om 7 uur of half acht een trein naar huis. Dan
konden ze even goed eerst een mis bijwonen om hun
zieltjes te redden. Of het mijne ook gered is? Helaas
niet (lacht).”
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Ik werk(te) bij Gevaert
KRUIS VAN STEKSKESDOZEN
Guy Van Weert herinnert zich nog wat er op elke Goede Vrijdag
gebeurde. “Toen werd om 15 uur het werk voor twee minuten
stilgelegd en kregen we via de micro een toespraak over het
overlijden van Christus. Elk jaar, ook na de fusie met Agfa in
1964, tot diep in de jaren 70 zelfs, als ik me niet vergis. Volgens
mij is het in 1980 afgeschaft.”
Willem Verreydt kent dat gebruik ook nog. “Ik herinner me mijn
oudste baas, meneer Vandevelde. Die ging op dat moment
met zijn mensen bij het kruisbeeld staan dat daar aan de muur
hing en dat was gemaakt van stekskesdozen die in elkaar
geschoven waren.”
“Er was daar inderdaad een kruisbeeld te vinden”, bevestigt
Jos Weckhuyzen. “Meer nog, elke werkplaats had er één. En
op Goede Vrijdag werd ook de hele dag klassieke muziek
gespeeld, in de afdelingen waar er niet te veel lawaai was
tenminste. En net voor 15 uur sloeg een gong en begon een
stem door een luidspreker een toespraak te houden. Iets in de
trant van: ’t Is vijf voor drie, Christus is gestorven aan het kruis
en wij gedenken dat in gebeden. En iedereen deed mee.”
BOND VAN HET HEILIG HART
Nog een bekend katholiek fenomeen bij Gevaert:
binnengeraken op voorspraak van de pastoor. Zoals Liliane
Dendas: “Ik was toen 16 jaar, denk ik. Ik kreeg van de pastoor
een briefje mee dat ik moest afgeven. En ik werd meteen
aangenomen.” Jef Janssen: “Je had inderdaad een stapje voor
met dat briefje. Maar ik heb het niet gedaan, want ik ging toch
niet naar de kerk.”
“Vooral pater Meeus heeft daar een grote rol in gespeeld”,
aldus Willem Verreydt. “Dat was dé man van de Bond van het
Heilig Hart. Bovendien was zijn broer John voorzitter van de
beheerraad van Gevaert. Iedereen in Vlaanderen die graag bij
Gevaert wilde werken, kon niets beter doen dan via de pastoor
en pater Meeus gaan.”
Ook de kinderen van werknemers werden in dat katholieke
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verhaal ondergedompeld. Frieda Dierckx: “Voor onze plechtige
communie kregen wij een missaal, zo’n dure, grote en dikke
van Brepols. En vervolgens mochten wij op de tweede dag van
onze communie naar ’t fabriekske van Heultje om te spelen.”

Naast het katholieke was ook het Vlaamsgezinde aspect erg
aanwezig. De voorliefde van Lieven Gevaert voor Vlaanderen
was groot: hij stelde vanaf dag één Nederlands in als voertaal
in de (Vlaamse) fabrieken, hij organiseerde jaarlijks feesten,
voordrachten, liederavonden en Guldensporenoptochten
onder begeleiding van de in het bedrijf opgerichte Vlaamse
harmonie. Emiel Schoeters: “Gevaert was een van de eerste en
enige bedrijven die 11 juli heeft erkend als feestdag. Hij vond
het normaal dat er een feestdag voor Vlamingen was en dat
die gevierd moest worden. Het is jammer dat die filosofie niet
langer bestaat in het bedrijf.”
Maar Gevaert vond ook het Belgische aspect belangrijk. Ilse
Pierssens: “Mijn vader droeg altijd een speld met daarop Alles
voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus, terwijl grootvader
dan weer lid was van de Leopoldsorde. Bij de Gevaert moest
je een beetje van de twee hebben, extreme zaken werden daar
opzij geschoven. Het was Vlaanderen én België.”

(Agfa) Gevaert is geen gebouw, het is geen
verzameling machines of een omzetcijfer. Agfa
Gevaert is een verhaal van mensen. Het is dan ook
niet meer dan logisch dat we ze hier een stem geven
en laten vertellen over hun werkervaringen bij het
bedrijf.
Herman Degreef (bij Gevaert vanaf 1954) moest van zijn vader
zijn plaats verdienen. “Hij werkte er toen ook en ik vroeg hem of
hij mij kon binnenkrijgen. Ik was achttien jaar en wilde werken.
Hij antwoordde: Wat vraagt gij mij nu? Gij denkt toch niet dat
ik daarop inga? Gij gaat eerst leren werken op een ander en
pas dan gaan we zien of dat we u op Gevaert kunnen brengen.
Dat is uiteindelijk gelukt, maar ook daarna hadden we een
afspraak: hij zou nooit iets doen voor mij op de firma. En dat is
altijd zo gebleven.”
Hendrik Blom (bij Gevaert vanaf 1955): “Ik ben binnengekomen
bij de kleine orders en na drie maanden ben ik naar de
kleermakerij gemoeten, waar ik 8,5 jaar ben gebleven. Daar
moesten we luchtzakken maken en kostuums herstellen die
niet buiten mochten omdat ze niet met alle producten mochten
gewassen worden. Daarom was er ook een wasserij op de
Gevaert zelf.”
17

DONKER
Jeanne Braem (bij Gevaert vanaf 1950) stond aan de rolfilm.
“Daar moest ik rollen van 300 meter sorteren, een serieus
gewicht. Ortho was de rode film en PAN de groene. De PAN
was volledig in het donker. Eerst kreeg ik een opleiding van
drie maanden, toen werd getest of ik droge handen had.
Later heb ik ook nog in de DENTUS gewerkt, filmpjes voor de
tandartsen. Dat vond ik nog plezanter werk: sorteren en daarna
inpakken. Verder heb ik een paar maanden rolfilm-bobijntjes
gecontroleerd, in een klein hokje bij een klein rood lichtje. Je
moest de bobijntjes opsteken en aftrekken en voelen of er geen
fouten in zaten. Puur op gevoel. Ik viel daar soms bij in slaap
en werd toen op de rug getikt. Na verloop van tijd heeft men
me daarom verplaatst.”
Jeanne droeg ook speciale werkkleding: “Witte schorten, die
zo vaak gewassen en gestreken waren dat ze aanvoelden als
kartonnen borden. Je moest die eerst uiteen trekken voor je er
je armen in kon steken. We hadden ook witte kapjes voor als
we met gevoelige film werkten. Niet om ons te beschermen,
maar de film. Want daar mocht geen stof op komen.”
Ook Margareta Delbaen (bij Gevaert vanaf 1951) werkte in de
donker. “Wij zaten voor een speciale, vierkante lamp en dan
kregen wij bakken vol filmbladen die we moesten controleren
op fouten. De slechte in de mand, de goede in een blaadje
gewikkeld in een andere bak. Je zag niets anders dan die
lamp, voor de rest was alles donker. Of dat niet lastig was?
Goh, wij zetten altijd een donkere bril op als wij buitenkwamen.
Want anders zag je echt niets. In de donker werkten ook alleen
maar vrouwen, nooit mannen.”
René Dams (bij Gevaert vanaf 1936) was heel gepassioneerd
door zijn werk, aldus dochter Sonja: “Hij werkte met
vloeistoffen, zodat zijn kleren na het wassen altijd vol gaten
zaten. Hij vertelde vaak hoe onverantwoord dat werk was:
benzeen met de blote handen uit een grote pot scheppen.”
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Koenraad Mortelmans (bij Gevaert vanaf 1978) kan ervan
meespreken: “Ik stond in de filmwasserij. Erg artisanaal, met
filters vol collodium die wij er moesten uithalen. Daar zat
enorm veel alcohol in, waardoor wij om het half uur naar buiten
moesten. Er waren ook geen preventiemaatregelen als maskers
of afzuiging. Maar dat is toen gelukkig op korte tijd allemaal
weggewerkt. Bovendien konden we altijd een beroep doen
op de eigen brandweer als er iets misging. We hebben ooit
een kleine brand gehad aan een machine, die we zelf hebben
kunnen neutraliseren. De brandweer was daar vrij snel en was
nog kwaad op ons ook, omdat we het zelf hadden gedaan.
Want ja, de brandweer werd hier betaald en van het moment
dat ze effectief in actie gingen werd dat verdubbeld.”
POSTBODE
Helga Deuvaart (bij Gevaert vanaf 1965) moest regelmatig
vaststellen dat overuren bij Gevaert niet betaald werden.
“Als er om 17 of 18 uur nog een aanvraag voor chemische
producten binnenkwam, bijvoorbeeld uit een Oostblokland, dan
moest je die nog verwerken. Er stond een telex zo groot als drie
houten kasten bij mekaar, daar moest ik dan gaan zitten en dan
begon de baas te dicteren. Soms tot 19 uur. Onbetaald. Maar
ja, die klanten hadden andere uren en konden niet wachten
hé.”
Jef Janssen (bij Gevaert vanaf 1953) werkte voor vlakfilm,
rolfilm, cinéfilm en recuperatie. “Dat zal het zowat zijn. Toen
werd ik weggestuurd, want er was nergens nog werk voor oude
mannen, behalve overal gaten gaan opvullen. Dat heb ik de
laatste elf jaar gedaan.” Postbode was zo’n functie, getuigt Ilse
Pierssens (bij Gevaert vanaf 1968): “Agfa Gevaert investeerde
in zijn mensen, dankte ze niet af. Die postbodes waren mensen
vanaf een bepaalde leeftijd die niet meer zo goed mee konden
in de afdeling. En die mochten dan zo aan de slag.”

Emiel Schoeters (bij Gevaert vanaf 1955): “Wij spraken niet
over de Gevaert, maar over ’t papierfabriekske. Zwaar werk,
soms tot twaalf uur lang: het duurde twee uur voor de machine
was ingelopen en vervolgens nog eens twee uur om ze te laten
uitlopen totdat de films in de droogkast waren. Om die vier uur
verlies te vermijden moesten we om 6 uur beginnen en tot 18
uur doordoen. En de tweede ploeg van 18 tot 6 uur. Dat heeft
gelukkig niet lang geduurd, want de vakbonden kwamen daar
snel achter.”
Ook Jos Weckhuyzen (bij Gevaert vanaf 1940) heeft
herinneringen aan waanzinnige werkschema’s. “Ploegarbeiders
stonden normaal van 6 tot 14 uur, van 14 tot 22 uur en van
22 tot 6 uur. Maar als er personeelstekort was, schrok men
er niet voor terug om de mensen die met de nacht gestaan
hadden ’s middags te laten terugkomen. De mensen die uit
de Kempen kwamen en met de nacht stonden, waren pas
om kwart voor 8 ’s morgens thuis en moesten om 14 uur
opnieuw beginnen en dus om kwart voor 12 alweer de trein
naar Mortsel nemen. Ploegenarbeiders hadden ook geen
recht om Kerstmis en Nieuwjaar thuis te vieren. Daarover heb
ik als vakbondsafgevaardigde wel een paar keer tegen de
productiedirecteur gezegd: Mijnheer, dat zijn wel mensen hé.
Die hebben een gezin, die hebben familie.”
GIN-TONIC
Rik Taeymans (bij Gevaert vanaf 1942)
mocht op een bepaald moment aan
de slag in de pas opgerichte public
relations-afdeling om er onder meer
het personeelsblad Gevaertpost
verder op te richten. “Een goed
leven: naast de Gevaertpost was dat
bezoekers ontvangen, rondleiden in
de fabriek, gaan eten met klanten
die een toer hadden gekregen. De
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wereldtentoonstelling van ’58 was het absolute hoogtepunt,
daarna hebben ze dat afgebouwd. Ik heb nog altijd mijn
abonnement van de tentoonstelling. Heel leuk was de
bedrijfsfilm die we naar aanleiding daarvan gemaakt hebben.
Samen met de cineast Deceuckeleire schreef ik het scenario
uit, want ik was de verbindingsman tussen cineast en fabriek.
We hebben anderhalf jaar aan die film gewerkt. Het idee van
Deceuckeleire: in de voormiddag filmen, om elf uur instructies
geven aan de cameramensen en elektriciens voor de volgende
opstellingen en dan de volgende reeks opnames bespreken in
het café op de hoek van de Kuijpersstraat. Niet in de fabriek,
want Deceuckeleire wou een aperitiefke drinken. En zo komt
het dat ik al in 1956-57 gin-tonic heb leren kennen.”
Ook Edmond Vanroey (bij Gevaert vanaf 1966) maakte Expo
58 van heel dichtbij mee. Hij werkte daarvoor als extern
chauffeur voor Gevaert “Ik kwam zelfs niet thuis. Ik moest als
chauffeur vooral Amerikaanse gasten rondrijden en bleef toen
vanachter in mijn wagen slapen. Als mensen mij nodig hadden
om bijvoorbeeld naar Antwerpen te rijden, hadden ze maar
op mijn ruit te tikken. Andere jongens reden wel over en weer
naar huis, maar ik werkte zo graag. Na de expo vroeg een
handelsdirecteur van Gevaert of ik voor hem wilde werken: hij
zocht een man die uren kon kloppen, want hij had de gewoonte
’s nachts te rijden en in zijn wagen te slapen. Ik heb heel
Europa met hem gedaan: Polen, Berlijn, Cannes, Zwitserland
… overal.”
Een iets bitterder afdronk kent het verhaal van Joseph Van
Weert (bij Gevaert vanaf 1911), de grootvader van Guy
Van Weert (bij Gevaert vanaf 1970). “Hij was als ingenieur
verantwoordelijk voor het papier met filmlaag. Hij heeft daar
een paar dingen rond ontdekt. Op zijn sterfbed hebben ze nog
geprobeerd een aantal formules van hem los te krijgen. Met
zes of zeven stonden ze daar: Hoe ging dat juist? Wat was
die samenstelling van dat product juist? Enzovoort. Dat zie ik
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nog voor mij als kleine jongen. Achteraf vond ik dat pijnlijk en
misplaatst: konden ze die mens niet in rust laten gaan?”
DE KLEINE UITVINDER
Nog een bitter verhaal is dat van Fernanda Wagemans’ vader
(bij Gevaert vanaf 1906). “Hij had geen diploma, maar is via
bijscholing opgeklommen tot het kader. Hij werd de kleine
uitvinder genoemd en werkte in het atelier, van zijn 18e tot zijn
65e. Hij heeft daar verschillende patenten ontwikkeld, maar
omdat hij geen diploma had stonden die niet op zijn naam.
Hij heeft daar dus nooit iets aan verdiend. Op een bepaald
moment vond hij een procedé uit om zilver weg te filteren. Maar
aangezien zijn baas (meneer Poels) op vakantie was, is hij met
zijn ontdekking naar een andere burgerlijk ingenieur gegaan.
Die heeft het bij de personeelsdienst op zijn naam laten zetten.
En niemand wilde geloven dat een gewone man als mijn vader
dat uitgevonden had. Toen heeft hij toch een tijdje willen
stoppen met werken bij Gevaert.”
Fernanda zelf is in de jaren 60 tijdschrijfster geweest: “De
bedienden en arbeiders hadden hadden toen een kaart
waarmee ze bij het binnenkwamen moesten prikken in een
prikklok. Die kaarten moesten wij ter controle elke dag uithalen.
Ploegenarbeiders met de vroege, of de late of de nacht kregen
speciale percenten: 6 procent extra voor die met de vroege,
25 procent extra voor die van de nacht. Mijn taak was om dat
allemaal te noteren.” René Walgraeve (bij Gevaert vanaf 1939)
herinnert zich nog het kloksysteem dat daarvóór kwam: “Wij
hadden nog een werkpas: een koperen plaat die we op onze
plaats moesten hangen en bij vertrek terug afhalen. De portier
controleerde wie binnen- en buitenging en dat waren dan de
uren die in rekening werden gebracht.” Ook Jos Weckhuyzen
herinnert zich dat: “Die plaatjes moest je bij het binnengaan
aan de gehandicapte persoon geven die daar aan de ingang
stond, terwijl twee portiers noteerden.”

Modest Vereycken (bij Gevaert van 1957 tot 1995): “Naast mijn
werk ben ik vanaf 1970 schepen openbare werken en financiën
geweest in Borsbeek, en zes jaar later burgemeester. Men wist
dat de gemeente niet moest bellen als ik op de fabriek werkte.
Ik heb die twee zaken altijd kunnen gescheiden houden. Meer
nog, veel mensen van Gevaert wisten zelfs niet dat ik aan
politiek deed.”
Willem Verreydt (bij Gevaert vanaf 1950) was chef van de
diensten die hulp boden aan de eigenlijke fabricatie. “Dat
was ten eerste ‘verpakkingen’, met als grootste afdeling
de kartonnage. Dan ‘spoel en blik’, waar ze spoelen en
blikken maakten voor de films. Dan de ‘wasserij’, omdat
Gevaert slechte ervaring had met het waspoeder dat andere
wasserijen gebruikten – niet goed voor de film. Er was ook
de ‘kleermakerij’, waar onder meer de doeken voor het
afschermen in de donkere kamers gemaakt werden. Al die
diensten heb ik geleid, van ‘80 tot ‘88. Op het einde van mijn
carrière was ik nog seminarieleider voor Agfa in Duitsland, tot
lang voorbij mijn pensioenleeftijd.”
Roger Vervoort (bij Gevaert vanaf 1945). “Ik was toen 15 jaar
en heb mij aangegeven zonder dat mijn ouders het wisten. Ik
weet nog dat ik als examen de vier bewerkingen moest doen:
vermenigvuldigen, aftrekken, optellen en delen. Ik slaagde en
mocht beginnen: eerst in de kartonnage, om te eindigen in
de afdeling van de handelsdiensten, als correspondent van

de Oost-Europese landen. We hebben nog geweten dat de
Polen ons schoenen stuurden in ruil voor onze film. Ze konden
als communistisch land niet betalen met geld. Nu ja, er zijn
nog mensen geweest die daar startten op hun veertiende
en buitengegaan zijn als ingenieur. Die noemden ze dan
G-ingenieur.”
Voor Jos Weckhuyzen begon het met een deling,
vermenigvuldiging en kort doktersbezoek. “Klaar was Kees.
Ik had mijn schoofzakske moeten meebrengen en mocht
beginnen. Men zette mij af in de afdeling platen en ik dacht:
Nooit geraak ik hier nog buiten. Dat was daar een wirwar van
straten, volledig onbekend voor mij. Ik vond beter de weg in ’t
dorp bij ons dan daar op de Gevaert. Maar het lukte. Na mijn
legerdienst moest ik aan de slag in de gietzaal, waar ik nog
nooit een voet had binnengezet. Ik wist ook niet wat ik moest
doen. Ik stond daar een kwartier lang, en niemand zei mij iets.
Tot iemand met een stofjas: Hebt gij niets beters te doen? En ik
zeg: mijnheer ik ben hier nieuw, men heeft mij hier afgezet en
niemand zegt mij wat ik moet doen. Ik stond echt te bleiten van
colère.”
Dat mensen overtuigd waren van de kwaliteit van Agfa Gevaert,
blijkt misschien wel uit het getuigenis van Ilse Pierssens: “Mijn
grootvader zei dat altijd: De Noordzee ziet grijs. Als je die
met Gevaert filmt, dan ziet die ook grijs. Als je met Fuji of met
Kodak trekt dan ziet die blauw. Dat is niet de Noordzee hé.”
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Gevaar bij Gevaert

De Eerste Wereldoorlog spaarde de fabriek van
Gevaert wonderwel, maar de Tweede Wereldoorlog
was andere koek, met als triestig dieptepunt 5
april 1943: op die dag werd tijdens het geallieerde
bombardement in Oude God (Mortsel) ongewild ook
de filmconfectieafdeling van Gevaert getroffen. Trieste
balans: 49 doden.
Ook voor het zover was, had de oorlog impact op
het bedrijf en zijn medewerkers. Hendrik Blom
(bij Gevaert vanaf 1955). “Ik moet toen 22 jaar zijn
geweest. In 1940, toen den Duits binnenviel, heb ik
drie dagen op Gevaert geslapen, mijn vader werkte
er toen. Dan mocht het personeel van Gevaert daar
komen slapen. Wij hadden gewoon een matras bij.”
De oorlog betekende ook: opgeëist worden om
elders te gaan werken. Daar kan Evarist Hougardy
(bij Gevaert van 1938 tot 1983) van getuigen: “Ik ben
begonnen in de kartonnage en heb daar een hele
tijd gestaan. Maar toen de oorlog uitbrak zijn we
opgeëist door de gemeente om naar Frankrijk te gaan,
samen met die van Edegem. Daar hebben we enkele
maanden gewerkt, om vervolgens terug naar de firma
te gaan. Wat later zijn we nog eens opgeëist door de
Duitsers: toen ben ik bijna 2,5 jaar in Sindelfingen bij
Württemberg gebleven, waar Mercedes een bedrijf
had. Daar kregen we een opleiding als lasser, om
vervolgens verplicht tewerkgesteld te worden. En na
de oorlog ging ik terug naar Gevaert.”

Op deze tekening is Maurice Van Gijsel te
zien, die destijds voor de inlichtingendienst
werkte op het stadhuis van Mechelen.
Vanaf 1940 besloot hij zijn geheime
boodschappen door te sturen op microfilm.
Om die onleesbaar te houden voor de
vijand, ontwikkelde hij samen met Gevaert
bepaalde procedés, zoals fysisch bad.
Die microfilms werden op een bepaald
moment begraven, maar na de oorlog
terug opgediept en leesbaar gemaakt ten
behoeve van het archief van de Belgische
staat. Gevaert-huistekenaar Rik Blomme
vereeuwigde die episode in een mooie
tekening.

RIK BLOMME
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SCHUILKELDERS
Dat de oorlog een grote invloed had op het werk, hoeft geen
betoog. Dorothee Hullenkremer (bij Gevaert vanaf 1943).
“Ik ben 14 dagen of drie weken vóór het bombardement
begonnen. We kregen toen tijdens het werk regelmatig
inlichtingen over de vliegtuigen. Dan klonk door de micro:
Opgepast, opgepast, vliegergevaar. Iedereen aan den arbeid
maar houde zich gereed. En dat werd verschillende keren
herhaald. En als het groot alarm was: Aandacht, aandacht,
iedereen volge de gegeven bevelen. Dat betekende dat
we met de hele afdeling naar de aangeduide schuilkelder
moesten.” Dorothee maakte het beruchte bombardement van
5 april 1943 mee. “We konden niet meer naar de schuilkelders,
dus onze bazin zei dat we allemaal plat moesten gaan liggen.
Van waar ik lag, zag ik tijdens de ontploffingen de rayons met
bestelde en afgewerkte goederen heen en weer gaan. Ik dacht:
Straks valt er zo’n rayon op ons. En mijn bazin dacht hetzelfde,
want ze stond recht en zei: Meisjes, we gaan een akte van
berouw bidden. Maar de bommen zijn op het gebouw ernaast
terecht gekomen en de rayons uiteindelijk recht gebleven. Ik
weet dat het toen ongeveer 15 uur was, omdat de meisjes van
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dat andere gebouw toen sanitaire pauze hadden. Ze gingen
via een loopbrug naar de toiletten en dan zo terug. Toen de
bommen vielen, stonden enkele meisjes op die loopbrug, die
door de trillingen is ingestort. Ze hebben toen van de eetzaal
het lijkenhuis gemaakt.”
René Walgraeve (bij Gevaert vanaf 1939) maakte de
bombardementen eveneens mee in de fabriek. “Toen de
ruiten sneuvelden ben ik daar doorgekropen en weggelopen.
Wanneer ik thuiskwam, bleek de helft van het huis
gebombardeerd: er was een bom in de achtertuin gevallen en
de helft van het huis was weg. De zus van mijn verloofde is er
ingebleven.”
VERBRANDE MENSEN
Paul Laenen was te klein om bij Gevaert te werken, maar weet
nog goed dat er grote paniek was omdat zijn grootvader in de
fabriek was op het moment van de bombardementen. “Mijn
vader is toen zijn vader gaan zoeken. Hij vond hem niet, omdat
grootvader overal waar hij kon gewonden en kinderen aan het
helpen was. Eén grote chaos. Mijn vader beweerde dat hij zich
de beelden niet meer voor de geest kon halen omdat hij alleen

maar oog had voor het vinden van zijn vader. Wat hij echter
nooit van zijn leven zou vergeten, zei hij, was de geur van
verbrande mensen.”
Ook Maria Van den Bergh vreesde voor haar vader, die op
het moment van de bommen in de fabriek was. “Maar opeens
kwam hij aangelopen in zijn werkkleding van de gieterij. Hij
had zo snel gelopen dat hij geen adem meer had. Het enige
wat hij kon zeggen, was dat hij geen idee had van het aantal
lijken waarover hij had moeten springen om thuis te geraken.
Twee jaar lang heeft hij gene klop meer gedaan, hij durfde
niet meer naar Gevaert gaan. Maar daarna is hij er toch
opnieuw begonnen. Want ze hadden gezegd dat hij mocht
terugkomen.”
Ook Paul Van Deuren ziet nog goed hoe ontredderd zijn vader
thuiskwam. “Hij ging altijd met de fiets werken, maar nu stapte
hij naast zijn fiets en zei geen woord. Het is de enige keer
dat ik hem heb zien wenen, want mannen in die tijd weenden
niet. Mijn vader slaagde er niet in onder woorden te brengen
hoe hij dwars door die puinhopen naar huis was gekomen.
Pas nadien, toen ik de foto’s zag, heb ik beseft wat dat moet
geweest zijn.”
CHEQUE
Een wonderlijk verhaal is dat van de familie Pierssens. Ilse:
“Mijn grootvader was door de bezetter weggevoerd naar Polen
om er te werken. Dus viel onze familie zonder inkomsten. Mijn
grootmoeder, die hoogzwanger was en veel last had, kon niet
anders dan bij Gevaert gaan werken. Na maandenlang niets
van grootvader te hebben gehoord, kwam er toch opeens
een cheque binnen waardoor ze kon stoppen met werken.
Enkele dagen later werd de fabriek gebombardeerd en heel de
afdeling waar zij normaal werkte met de grond gelijk gemaakt.
Niemand heeft het overleefd – zij was de enige, dankzij die
cheque. Was die niet op tijd gearriveerd, was het verhaal van
onze familie op 5 april 1943 gestopt.”

INCIVIEKEN
Ook na 1945 bleef de oorlog nazinderen, onder meer
met de zogenaamde incivieken. Jos Weckhuyzen was
hoofdafgevaardigde van ABVV bij Gevaert: “De incivieken
waren mensen die tijdens de oorlog een mening hadden. Niet
dat ze verbrand waren, maar hun visie strookte niet met de
geldende normen. Na de oorlog zijn die mensen ontslagen,
zowel de arbeiders als bedienden – toch tamelijk veel. Later
zijn die allemaal terug mogen beginnen, het probleem was
alleen dat de pakweg twintig jaar die ze gewerkt hadden vóór
hun ontslag niet meer als dienstjaren werden meegerekend.
Maar dat waren bijna allemaal mensen die einde loopbaan
waren! Ik ben toen als vakbondsafgevaardigde naar meneer
Volckaerts geweest en heb hem gezegd dat dat een schande
was. Hij gaf mij gelijk. Na een gezamenlijke brief aan de
secretaris is die scheve situatie rechtgezet en hebben die
mensen gekregen waar ze recht op hadden.”
Ook de oorlog aan de andere kant van de wereld had
rechtstreekse gevolgen voor het bedrijf. Daar kan Anne-Marie
Van Hoestenberghe iets heel merkwaardigs over vertellen.
“Mijn papa werkte al heel vroeg in de gietzalen. Op een dag,
vlak na de oorlog, komt hij in paniek thuis: Groot drama, we
kunnen ons films niet meer ontwikkelen. Hij had enkele foto’s
bij die bij Gevaert ontwikkeld waren en die stonden inderdaad
vol met stipkes en bollekes. Maandenlang heeft heel de ploeg
daar wakker van gelegen. Tot ze het opeens vonden: het waren
kleine atoompartikeltjes van de atoombom die op Hiroshima
was gevallen en die zich tot bij Gevaert hadden verspreid.
Volgens mij was ons bedrijf het eerste dat dit fenomeen
waarnam. Voor mijn vader en zijn ploeg was het in elk geval
een grote opluchting.
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Trouwen en vrouwen
De Gevaert was vooruitstrevend op véél vlakken:
het bedrijf investeerde in technologie en innovatie
en Lieven Gevaert kwam met het voorstel van
arbeidersraden lang voor er van vakbonden sprake
was. Maar op één vlak schoot het toch tekort (al
moeten we dat ook in de tijdsgeest zien): vrouwen
waren ondergeschikt. Eenmaal ze trouwden, was hun
plaats in het huishouden. ‘Vrouw aan de haard’ was
nu eenmaal het devies van Lieven Gevaert.
Ironisch genoeg was werken bij Gevaert in Mortsel
voor mannen dé referentie om te kunnen trouwen.
Sonia Dams (vader bij Gevaert vanaf 1936): “Als je
kon zeggen dat je werkte op de Gevaert, mocht je
trouwen. Dat was zekerheid en het betaalde goed.”
Herman Degreef: “Mijn vrouw heeft maar één maand verder
mogen werken nadat we gehuwd waren. Ze stond in de
productie aan de Röntgenafdeling. Vier à vijf jaar had ze daar
gewerkt en opeens was het gedaan. Niet alleen omdat ze
getrouwd was, maar ook omdat het toen slecht ging op de
firma: in 1958, na het einde van de wereldtentoonstelling, was
er een lichte daling – voor zover ik mij kan herinneren. Dat is
ook een reden waarom mijn vrouw maar een maand meer heeft
mogen werken. Ook veel andere getrouwde vrouwen zijn toen
moeten gaan, zoals de schoonzus van mijn vrouw.”
Maria Schoeters (bij Gevaert van 1960 tot 1963): “Ik heb
vrouwen gekend die een relatie hadden maar niet trouwden.
We hebben zelfs geweten dat er iemand bleef werken hoewel
ze in verwachting was. En er zijn er verschillende geweest die
tot hun pensioen ongetrouwd zijn gebleven om toch maar bij
Gevaert te kunnen blijven werken.”
Guy Van Weert kent zo’n dame. “Ik ga er zelfs nog altijd
mee naar de opera. Ze trouwden niet alleen omdat ze niet
durfden, maar ook omdat ze soms niet mochten. Zoals
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directiesecretaresse Liliane Blommaert die nu 78 is, of onze
secretaresse Rosa Bacon. Die zijn jonge dame gebleven en
hebben hun leven dan maar gewijd aan de verzorging van
hun moeder. Ook scheiden was trouwens taboe, dan mocht je
meteen ander werk zoeken. Maar dat gebeurde in die tijd niet
zo vaak.”
ZWANGER
Ook Margareta Delbaen (bij Gevaert vanaf 1951) kon
beschikken na haar huwelijk. “Ik vond het wel tof dat het bedrijf

zo’n jonge meisjes aannam – ik was 18 toen ik er begon.
Helaas werd ik zeven jaar later afgedankt. Een streep door
onze rekening, zeker omdat er bij Gevaert sprake was van
een goede pree. Nu ja, dan moest de man maar voor ons
verdienen, hé? Ik trek trouwens nog altijd pensioen van die
zeven gewerkte jaren. Niet veel, maar toch iets.”
Liliane Dendas: “Ik heb mijn man leren kennen bij Gevaert, in
1963. We zijn een jaar verloofd geweest en in 1964 gehuwd.
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Drie maanden later werd ik ontslagen. Daar werd geen drukte
over gemaakt: het was een wet van Gevaert, daar had ge u aan
te houden. Sommige mensen zeggen nu dat het bescherming
was tegen chemische stoffen, voor het geval we na ons
huwelijk zwanger werden. Maar dat klopt niet: het was puur
katholiek.”
Weduwe worden was de enige manier om terug te keren. Maria
Van den Bergh: “Als er iets met mijn echtgenoot zou gebeuren,
mocht ik weer beginnen. Dat klinkt raar, maar in die tijd was
dat een sociaal attribuut. Want anders hadden vrouwen geen
inkomen.”
In de jaren 60 werd die wet soepeler, weet Helga Deuvaert (bij
Gevaert vanaf 1965). “Na een jaar kwam ik in het secretariaat
van de prijsberekening terecht, als enige meisje tussen 25
mannen – er had op die afdeling zelfs nog nooit een vrouw
gewerkt. Gelukkig waren het allemaal echte heren. Ik kwam er
ter vervanging van iemand die op huwelijksreis was en ik ben
mogen blijven. Ook na mijn huwelijk. Dat was dus echt aan het
veranderen in die periode.
Het was ook niet zo dat Gevaert iets tégen vrouwen of kinderen
had, het was gewoon een andere cultuur. Willem Verreydt
(bij Gevaert van 1950 tot 1988): “Zo was er bij Gevaert een
ziekenbezoekster, mevrouw Lembrechts, die langskwam bij
zieke vrouwen. Zij is ook mijn vrouw komen bezoeken toen
die in verwachting was. En als mijn kinderen hun plechtige
communie deden, mochten ze kiezen tussen een missaal en
een paternoster.”
CHAPERONNE
Die versoepeling stelde ook Simonne Theuns vast: “Ik ben in
1966 getrouwd en kreeg mijn opzeg. Maar mijn baas voelde
zich daar niet goed bij en is naar de personeelsdienst gestapt
om te vragen of ik geen uitstel van een half jaar kreeg. Ik
was immers in januari voor de wet getrouwd, maar pas in juli

voor de kerk. Dus hebben ze mijn katholieke huwelijksdatum
genomen in plaats van mijn wettelijke datum, waardoor ik in
totaal meer dan één jaar opzeg kreeg. Op het einde daarvan
was ik in verwachting en kon ik dus geen verlenging meer
krijgen. Ik ben toen twee jaar thuisgebleven, tot iemand van
de afdeling mij vroeg of ik niet wilde terugkomen. Ze hadden
blijkbaar al drie of vier man op mijn positie gehad en waren
dat beu. Aanvankelijk was het de bedoeling te werken tot mijn
kinderen naar het lager onderwijs zouden gaan. Maar ik ben er
uiteindelijk tot aan mijn pensioen gebleven.”
Jacqueline Verstappen: “Wij moesten echt kiezen tussen
carrière en man. Met de mannen op de afdeling mochten
wij ook geen contact hebben. Dat werd streng in de gaten
gehouden door chaperonne Harck. Alles wat wij deden – ik
spreek over 1954 – hield juffrouw Harck in de gaten. Ze was
ook overal bij: onze gesprekken in de spreekkamer, onze
toiletbezoeken … Wij konden ook geen promotie maken,
want we kregen te horen: Jij gaat toch trouwen en dus
hier verdwijnen. Ik heb toen een brief geschreven aan de
ondernemingsraad om te zeggen dat dat belachelijk was. Met
als gevolg dat we gingen rebelleren: sigaretten zitten smoren in
de refter en zo.”

Vrouwelijke en mannelijke arbeiders mochten ook niet samen
eten. Chris Sips: “Dat was heel streng geregeld, zelfs nog
in 1966. Nu zou de jeugd daar mee lachen, maar toen …
Wij mochten in de eetzaal niet bij de mannen gaan zitten:
wij gingen eten van twintig voor twaalf tot tien na twaalf, de
mannen kwamen daarna binnen. Bij de bedienden was het
anders, die mochten wel gemengd eten. Eenmaal je bediende
was, mocht je alles.” Roger Vervoort: “Toen ik begon op de
Gevaert in 1945 mochten we zelfs nog niet naar de vrouwen
kijken.”
Ook op andere vlakken zat het de vrouwen bij Gevaert minder
mee: ze verdienden bijvoorbeeld een stuk minder. ABVVvakbondsleider Jos Weckhuyzen: “Vrouwen konden lange
tijd maar 77,5 procent van het loon van een man verdienen,
in 1957 heeft men dat op 80 procent gebracht. En dat terwijl
ze harder werkten en hetzelfde werk deden. Gelukkig is dat
allemaal rechtgezet. Ook een huwelijk als reden voor ontslag
hebben ze op een bepaald moment afgeschaft.”
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IN RANG NAAR HET TOILET
Rigoureus waren ook de toiletbezoeken – stipt om twintig voor
tien ’s ochtends en om twintig voor vier in de namiddag. De
meisjes gingen in rijen van vier op weg, geëscorteerd door
de chaperonne. Emiel Schoeters: “Dat had nog een andere
reden: veel jonge mannen wilden van die toiletpauzes gebruik
maken om hun meisje of gewoon meisjes te zien, en dat kon
niet. Daarom was daar een gendarme van een vrouw bij,
die toekeek of er niemand gluurde. Bleek dat het geval, dan
werden namen genoteerd.”
Maria Schoeters herinnert zich de toiletbezoeken begin
jaren 60 nog goed. “Dat was een stukje lopen, want wij
hadden geen toilet op de eigen afdeling – die zijn er pas later

gekomen. Soms werd zelfs genoteerd hoelang we binnen
hadden gezeten. Niet altijd, maar het gebeurde. Normaal
gezien mochten we twee keer per dag gaan: één keer in de
voormiddag en één keer in de namiddag.”
Ondanks de strenge regeling en supervisie zijn tijdens die
toiletbezoeken zijn wel degelijk romances ontstaan. Maria Van
den Bergh: “Ik heb mijn man Marcel leren kennen in 1953 bij
Gevaert. Ten eerste kwamen we elkaar elke dag tegen met de
fiets op weg naar het werk: hij van Kontich en ik van Lint. En ten
tweede zagen we elkaar als we gingen plassen. We mochten
toen snel bij Maria Diercksen in het cafetaria iets drinken. En
die mannen gingen gelijktijdig plassen en iets drinken. Zo is
dat gegaan.”

En er zijn nog grappige man-vrouwverhalen te rapen uit die periode. Ook de ouders van Paul Van
Deuren leerden elkaar bij Gevaert kennen: “Mijn moeder zat in de donkere kamer om lichtgevoelig
materiaal in te pakken en mijn vader kwam regelmatig bij haar langs om producten te leveren. Zo
hebben ze elkaar dus leren kennen: letterlijk op den tast (lacht).”
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De koning komt
Gevaert was een graag gezien bedrijf. Het gaf mensen
werk in de wijde omgeving, het zette non-stop in op
innovatie en profileerde zich graag als katholiek. Geen
wonder dus dat het koningshuis een boontje had voor
Gevaert. Zo bezocht de betreurde koning Boudewijn
het bedrijf maar liefst drie keer, en ook Leopold III
en Albert II kwamen er langs. Die royale passages
lieten een diepe indruk na op de werknemers en
buurtbewoners in Mortsel.
Gie Devlieghere woonde als kind vlak naast de
bedrijfsgebouwen van Gevaert. “Op een bepaald
moment waren brandweermannen de gevel achteraan
helemaal aan het schoonspuiten”, herinnert hij zich.
“En wij al lachend tegen die gast: Wat is ‘t, komt de
koning langs misschien? Ja dus. Helaas hebben wij
de vorst zelf niet gezien – die kwam langs de voorkant
binnen en wij woonden aan de achterkant. Maar
ze hebben dus de hele fabriek schoongemaakt en
volledig afgespoten. Dagenlang zijn ze ermee bezig
geweest.”
CHAUFFEUR
Wie wél bij Gevaert werkte en zich de voorbereidingen
op het koningsbezoek herinnerde was Edmond Vanroey,
destijds aangenomen als chauffeur, onder meer voor de
handelsdirecteurs tijdens Expo 58: “Toen ze wisten dat de
koning langs zou komen moest ik met de auto door de fabriek
rijden. Achterin zat iemand die naar buiten keek en dus zag
hoe hoog de koning zou zien. Op die lijn werd een streep
getrokken, en alles daaronder – wat de koning dus zou zien –
werd opnieuw geschilderd. Alles boven die lijn niet.”
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BLIND
Dorothee Hullenkremer (bij Gevaert vanaf 1943) maakte een
bezoek van koning Leopold III mee. Zij herinnert zich vooral
het moment waarop de koning kennismaakte met een blind
meisje dat in den donker werkte. “Hij kwam op bezoek om onze
rolfilms en vlakfilms te bekijken, waarin wij heel goed waren.
Op een bepaald moment moesten we met zo’n man of 10 à 12
op een rij staan en kregen we een hand. Ik heb daar nog een
foto van, ik stond net achter dat blinde meisje. Wij waren de
uitverkorenen. Dat is te zeggen: de sociale assistent, waarmee
ik goed overeenkwam, had mij uitgepikt. Tegen het blinde
meisje heeft de koning een paar woorden gezegd, tegen mij
helaas niet. Het was de zuster van dat blinde meisje dat haar
hand naar die van de koning leidde – net zoals ze haar in de
fabriek zelf altijd leidde.”
DRUK OP DE DAG ZELF
Wellicht de meest bevoorrechte getuige was Willem Verreydt,
destijds chef van de drukkerij. Op een bepaald moment werd
duidelijk dat koning Boudewijn in februari 1984 langs zou
komen om onder meer het nieuwe ontvangstgebouw (nummer
128) in te huldigen. Het comité dat werd samengesteld om
de vorst te ontvangen, had ambitie: naar aanleiding van het
bezoek een speciale editie maken van Positief, het huisblad
van Agfa Gevaert. Met als bedoeling dat aan Boudewijn
te bezorgen eenmaal hij terug in Laken was. Maar dat was
buiten Willem gerekend: “Ik was ervan overtuigd dat ik een
speciaal nummer kon maken op de dag zélf en het aan de
koning meegeven toen hij de fabriek verliet. Het moest en
zou mij lukken en het is ook gelukt: op 8 februari om 16u15
heb ik op de receptie na het bezoek het blad aan de koning
overhandigd. Nu, zo’n stunt was dat ook niet: uiteindelijk had
ik alleen maar een foto nodig van de intrede van de koning
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voor de voorpagina, de rest had ik op voorhand al gemaakt omdat alles al vastlag: de
inhuldiging, de werkvergadering die hij zou bijwonen, de toespraak van meneer Leysen
... Bovendien had ik nog foto’s van zijn vorige twee bezoeken, onder meer met koningin
Fabiola.”
DRIEMAAL BOZE DIRECTEUR
Wat Willem zich echter nog het meest herinnert van die dag, zijn de drie momenten waarop
directeur André Leysen boos was. “Het eerste moment was toen de koning zou aankomen.
De directie en de ondernemingsraad stonden klaar in de hal, maar Leysen was er nog niet.
Toen Boudewijn arriveerde, is Etienne De Wolf (de latere bestuurder) hem dan maar op het
voetpad gaan verwelkomen. Heel erg tegen de zin van Leysen natuurlijk, maar hij was nu
eenmaal te laat. En je kan de koning niet laten wachten.”
De tweede keer dat Leysen die dag boos werd, was toen Boudewijn aangaf dat hij ’s
middags aan tafel naast meneer Rens wilde zitten en niet naast de directeur. “Dat had een
heel speciale reden”, verduidelijkt Willem. “Meneer Rens, die bij Gevaert een hoge functie
had, was een medestudent geweest van Boudewijn. Je moet weten dat ze in de humaniora
speciaal voor de koning een klasje hadden samengesteld met pientere, tactvolle kereltjes.
Rens was daar een van. Dus toen hij hoorde dat Rens bij Agfa Gevaert werkte als burgerlijk
ingenieur wilde hij daar natuurlijk naast zitten. En dat was tegen Leysen zijn kar gereden.
Maar wel perfect begrijpelijk van de vorst, want blijkbaar was die echt kind aan huis bij
Rens en kwam hij zelfs langs wanneer er plechtige communies en zo waren.”
En er was nog een pijnlijk moment voor de directeur. Meer bepaald het moment waarop
de koning het magazine kreeg. Willem: “Toen hij erin bladerde en een foto van zichzelf
zag bij een vorig bezoek, vroeg hij wie de man was die naast hem liep. Leysen wist het
niet. Waarop ik moest tussenkomen en zeggen dat het Victor Parein was, de toenmalige
voorzitter van de beheerraad. Ja, het was echt Leysen zijn dagje niet toen.”
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Pittige anekdotes uit

de bedrijfsgeschiedenis

Met een geschiedenis van bijna 125 jaar is Agfa
Gevaert een grande dame, die een bewogen leven
heeft gekend met heel wat hoogtes maar ook
verschillende laagtes. In dit hoofdstuk bundelen we
markante momenten, verteld door getuigen die het
van op de eerste rij meemaakten of hoorden van
familie die bij Gevaert werkte.
DE ZILVERBEEK
Heel wat werknemers van Agfa Gevaert zijn ervan overtuigd
dat er ooit een boer zijn fortuin heeft gemaakt dankzij
afvalwater van het bedrijf. Dirk Van den Poel: “Vrij kort na de
Eerste Wereldoorlog begon Gevaert dat afvalwater te lozen
in de nabijgelegen Grensbeek. Maar omdat film voor een
deeltje gemaakt wordt op basis van zilveroxide, kwamen
heel wat zilverelementen in die beek terecht. Eén of ander
boerke is toen dat afvalwater beginnen scheiden om dat zilver
te recycleren. Hij heeft daar een fortuin mee verdiend. Tot
Gevaert het doorkreeg en een filterinstallatie heeft geplaatst,
als een van de eerste bedrijven in België. Maar de Grensbeek
heeft daar dus haar bijnaam ‘zilverbeek’ aan overgehouden. En
het grappige is dat er in Mortsel ook een échte Zilverbeek was,
dus waren er op een bepaald moment twee.”
Ook Walter Nollet is vertrouwd met het verhaal. “Die boer heeft
dat tien jaar kunnen doen, aangezien zijn boerderij naast de
verzamelbekkens op het einde van de Hendrik
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Kuijpersstraat en de Septestraat lag.
Daarna is dat overgenomen door Gevaert zelf, omdat ze
inzagen dat ze daar met een zilvermijn zaten. Onze overbuur,
Alfons Bulken, die destijds bezoekers rondleidde bij Gevaert,
vertelde hen dat die boer er 10 miljoen frank per jaar aan
overhield.” Johan Verheyen: “Het is een saga natuurlijk, dat
men aanvankelijk de beek wilde reinigen door het vervuilde slib
te verwijderen en vervolgens op het idee kwam zelf zilver uit
dat slib te halen. Wat er ook van zij, vandaag is die Grensbeek
ondergronds.

DE BOEKERIJ
Agfa Gevaert had een heel goede bibliotheek, waar mensen
van heinde en verre op af kwamen – onder meer Antwerpse
studenten die er zeldzame naslagwerken vonden. Rik
Taeymans spreekt zelfs van de grootste bedrijfsbibliotheek van
België, na Leuven en de andere universiteiten. “Solvay had ook
een grote, maar wij de grootste. Met tijdschriften en boeken die
niemand had. Iedereen mocht die vrijuit lenen, en elke week
kwam er ongeveer één meter boeken bij.”
Maar de bibliotheek bleef niet van rampen gespaard. Jos
Weckhuyzen: “Op een vrijdagnacht had het geregend dat het
goot, waarbij al het water op het platte dak van de Calandezaal
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was blijven liggen. Op een bepaald moment is dat tijdens
het weekend beginnen insijpelen. ’s Maandags kwam de
bibliothecaris schreeuwend bij mij binnen om vervolgens alle
mooie kunstboeken op stokken te drogen te hangen.”
Die maandag leek wel de dag des onheils voor de bibliotheek,
want opeens kreeg Jos, die als hoofdafgevaardigde van
ABVV in de boekerijcommissie zat, een telefoontje. “Ik moest
langsgaan bij meneer Volckaerts, waar ook collega’s van
BBTK, ACV en ACLVB zaten. Zij hadden hun zegen al gegeven
om de boekerij op te doeken en over te dragen aan de paters.
Ik had daar zoveel moeite mee dat ik daar gezegd heb:
Tijdens de oorlog heeft er eens iemand alle boeken verbrand.
Als het zo zit, wil ik met jullie niet meer vergaderen. En ik ben
opgestapt en weggegaan.” Dankzij die tirade kreeg het verhaal
nog een staartje: Volckaerts had overlegd met Degrande en de
boekerij mocht blijven, zij het in een nieuw gebouw op Gevaert
2. “Beneden was de Gevaert-winkel, op het eerste verdiep de
boekerij met een stukje leeskamer aan. Alles erop en eraan. Er
zou bovendien jaarlijks een budget uitgetrokken worden voor
nieuwe boeken.” Toch kent het verhaal van de boekerij geen
happy end. Jos Weckhuyzen: “De bibliotheek is twee jaar na
mijn pensioen alsnog opgedoekt. Alle boeken zijn naar de
gevangenis verhuisd. Dan zeg ik cynisch: wat gaan ze daar
met al die kunstboeken doen? Ze willen daar toch alleen maar
The Great Escape lezen.”
DE BOUWWOEDE
In de loop der jaren groeide Gevaert en later Agfa Gevaert
uit van eenmanszaak tot internationale mastodont. Jeanne
Braem (bij Gevaert vanaf 1953): “Ik ben begonnen in 1953 in
de Septestraat, waar een laag gebouw stond. Toen mijn man
er nog werkte, zat er in de muur een gaatje met een vlammetje,
waar al de mannen hun sigaret aanstaken. Nu is dat een groot
gebouw met een hof ervoor. Je herkent het niet meer.”

Guido Cole (bij Gevaert vanaf 1962) bouwde letterlijk mee aan
het bedrijf. “Ze noemden mij den betonnen en mijn broer Emiel
den ijzeren, omdat wij vaak met die materialen werkten. Ik heb
de grote groeiperiode meegemaakt en Gevaert mee vanuit
zijn vooroorlogse geschiedenis in de nieuwe tijd getrokken.
Bouwen, bouwen, bouwen, ik heb heel Gevaert vol gebouwd:
Heultje, heel Gevaert 1, 2 en 5. Er waren toen wereldwijd ook
maar twee andere bedrijven die maakten wat wij maakten:
Kodak en Fuji. Dus het geld stroomde binnen.”
Tot in India kwamen de grote bobijnen van Agfa Gevaert toe.
Dirk Logghe: “Bollywood was daar hé. En die maakten 100
keer meer films dan Hollywood. Om de twee weken moesten
wij minstens een paar bobijnen van een paar ton naar daar
verschepen.”
Gie Devlieghere werkte zelf niet voor Gevaert, maar was
de buurman – zijn huis stond tegen dat van het bedrijf
aangebouwd. “Ik ben in 1948 geboren en ben in het huis
gebleven tot 1975 – de periode waarin alles goed draaide.
Ik weet nog dat ze zeiden dat Gevaert 1 miljoen Belgische
frank verdiende per dag, dus 365 miljoen per jaar. Dat vonden
wij fantastisch. De groei hebben we aan de lijven mogen
ondervinden: op een gegeven moment was er enorm veel
geklop en geboor te horen. En dan opeens een enorme knal
en een stuk uit onze muur van ongeveer één meter. Even later
stak daar iemand zijn hoofd door en zei: Amai, dat riekt hier
lekker naar koffie. Ze waren blijkbaar een enorme machine aan
het zetten en er was ergens iets misgelopen. Binnen de twee
dagen was de muur terug gedicht. Wij hebben altijd gezegd
dat we de beste buren hebben gehad die we konden hebben.”
Het bedrijf gonsde zelfs létterlijk van de activiteiten. Gie: “Er
klonk een constant gezoem, net een autostrade. Maar je wordt
dat gewoon, zodat het pas opvalt wanneer het plotseling
wegvalt. Ook ’s nachts werden wij soms wakker, maar dan van
de stilte.”
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Johan Verheyen is ingenieur bouwkunde van opleiding: “Toen
ik hier kwam rond 1990, stonden er overal bouwkranen. Agfa
Gevaert was toen een kroonjuweel bij Bayer en mocht elk jaar
opnieuw investeren, zowel in België, Duitsland als andere
continenten. Zo heeft Agfa Gevaert bijvoorbeeld een grote
confectiefabriek in Charleston, South Carolina gebouwd.
Dat project heb ik bouwkundig begeleid, vanaf voorstudie
tot oplevering. Technisch was het een gebouw met heel wat
uitdagingen: het was niet alleen groot (30.000 m²), het diende
voor zware productiemachines. Bovendien vroeg de streek
waar gebouwd moest worden om diepe paalfunderingen en
een constructie bestand tegen aardbevingen en tropische
stormen.”

DE FUSIE
Eén van dé mijlpalen in de geschiedenis van het bedrijf was
de fusie met het Duitse Agfa in 1964. Daar was niet iedereen
gelukkig mee. Willem Verreydt licht de fusie toe: “Waarom zijn
Agfa en Gevaert samengegaan in 1964? Omdat Kodak toen
voor de dag kwam met een film op basis van polyester. En de
productie van polyester was zo duur dat Agfa noch Gevaert
zich dat kon permitteren. Aanvankelijk was het de bedoeling
dat de amateurproducten in Leverkusen gemaakt zouden
worden bij Agfa, en de professionele in Mortsel.”
Het verschil in cultuur tussen beide bedrijven werd in elk
geval niet door iedereen gesmaakt. Eddy Masschalck was
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vertegenwoordiger. “Ik herinner mij nog vergaderingen op
hoog niveau met Duitsers van Agfa. De mensen van Mortsel
waren wij gewend bij de voornaam te noemen, ook de bazen.
Maar tegen de Duitser was dat Herr Seufert, Herr Schmitt,
enzovoort.” Marc Van Bilsen: “Mijn collega Luc Jacquemain
zat in een commissie met mensen van Agfa en Gevaert, die
zouden beslissen welk zwart/wit-fotopapierassortiment verkocht
zou worden. Dus werden foto’s afgedrukt en moesten ze
vervolgens kiezen. Iedereen zag dat het papier van Gevaert
het beste was. Maar die Duitsers zeiden ‘nein’ en dat was
het dan. Heel categoriek. Daarom werd jammer genoeg door
de oudere werknemers ook de vergelijking gemaakt met de
oorlogstoestanden. Dan zeiden mensen: Zeg, die Duitsers
hebben weer een pin op hun kop staan hoor.”
DE VOORUITGANG
Niet alleen het bedrijf groeide sterk, ook de technologische
vooruitgang was niet te stuiten. Paul Laenen: “Wij waren de
eerste afgestudeerden met een gehomologeerd diploma
informatica. Dat waren de beginjaren van de computer (rond
1970), waar toen een hele verdieping voor nodig was, plus
nog een ganse verdieping koeling. Wij zijn begonnen met de
ponskaarten, en ik heb nog de eerste beeldschermen mee
geïnstalleerd op Gevaert. Als je ziet tot wat we nu geëvolueerd
zijn – Gevaert 8, dat nu Essers is – met robotten en volledige
automatisatie, dat is ongelooflijk.”

Koenraad Mortelmans (bij Gevaert van 1978 tot 1992): “In
mijn tijd vond een grote evolutie plaats en werd het ganse
machinepark vernieuwd. De trage machines gingen er allemaal
uit en de snelheden gingen enorm omhoog. Ikzelf heb op
Gevaert 4 altijd de kans gehad om daar nieuwe machines mee
in productie te brengen. De laatste machine waar ik aan stond
was K23, een investering van 23 miljoen Belgische frank en het
begin van het digitale tijdperk.”
Willy Van Leemput, die bij de informatica werkte, kon in
zijn afdeling – mede dankzij Laurent Roossens – een kleine
verzameling samenstellen (of opbouwen) van afgedankte
computerapparatuur en toebehoren. “Dan konden we dat
uitleggen: Kijk eens, dat was met ponsband en dat was hier
nog een flipflop met buizen. We hadden ook een multistabiele
vibrator die ofwel 0 ofwel 1 aangaf. Na mijn pensioen ben ik

meteen bij het archief van meneer Roossens gaan werken, uit
interesse.”
DE BETALINGEN
Ook de loonbetaling kende vooruitgang. Koenraad Mortelmans:
“In 69 is Gevaert begonnen met de lonen te betalen via de
bankrekening. Ik heb nog geweten dat ik als klein gastje met
mijn vader naar de loonuitbetaling ging, en dat daar in een zaal
overal lange tafels stonden met overal pakjes geld op. Dat was
niet te doen.” Tussen haakjes: héél groot zullen die zakjes wel
niet geweest zijn. Herman Degreef weet nog tot op de centiem
wat hij verdiende in 1954: “Op Bell ben ik gestopt na twee
jaar en 18,80 Belgische frank per uur. Bij Gevaert ben ik toen
begonnen aan 21,75 frank. Dat was drie frank meer, dat kon
indertijd al tellen.”

Rik Van Noten: “Wij slaagden er destijds wel in een volledige
machine te sturen met een geheugen van 1 kilobyte. Maar dan
moesten wij bijna de instructies zelf schrijven in machinetaal

en vervolgens al die functies ingeven. Je kan je niet voorstellen
hoelang het duurde vooraleer daar een back-up van kon
gemaakt worden. Dat was nog op een Siemens-cassette van
4K met magneetband. Dat duurde ongeveer 20 minuten,
maar als je op de 19e minuut een error kreeg, kon je opnieuw
beginnen.”
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POST UIT INDIA

Onder meer Fernanda Wagemans vulde al die loonzakjes:
“Om de 14 dagen werden door ons de uren berekend en
door de boekhouding nagekeken. De dag erna staken wij dat
geld in zakskes. Dat deden wij, elk voor 100 man. Eerst de
briefjes, dan het kleingeld. En dan op het einde mocht er niks
overschieten, want als je tekortkwam of er was over moest je
opnieuw beginnen. Dat ging toch telkens over enkele miljoenen
hoor.”
DE GEMISTE KANSEN
Bij Agfa Gevaert was de grote tragiek dat het bedrijf er niet in
slaagde belangrijke innovaties te (h)erkennen, omarmen en
integreren. Met alle gevolgen van dien. Eddy Masschalck: “Ik
moest naar Amerika en ik had daar iets interessants gezien:
een techniek om beelden digitaal te bewerken. Rode ogen
verwijderen, kleuren veranderen, enzovoort. Ik verwerkte dat in
mijn verslag voor De Schamphelaere, maar het interesseerde
hem niet. En dat bleek dus het latere Photoshop, dat iedereen
vandaag nog altijd gebruikt. Adobe heeft die techniek gekocht,
maar het kon Gevaert geweest zijn. Een zekere blindheid van
het management, dat uit oudere mensen bestond. Zij kenden
chemie door en door, maar met dat digitale waren ze veel
minder vertrouwd.”
Walter Nollet (bij Gevaert van 1963 tot 1988): “Zelfs op het
einde waren ze ervan overtuigd dat onze resolutie de beste
was en dat onze zilversystemen tot in het oneindige verder
te verfijnen waren. Men heeft nooit overwogen naar digitaal
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over te stappen. Het pijnlijke was dat er sprake was van twee
volledig gescheiden groepen: enerzijds R&D (onderzoek en
ontwikkeling), met doctors, licentiaten en industrieel ingenieurs,
anderzijds de mechanische zijde waar de instrumenten werden
gebouwd via giettechnieken en ontwikkelprocédés. Die
groepen waren totaal onafhankelijk, bijna gescheiden. Als daar
integratie tussen de theorie van de doctors en de praktijk van
de ingenieurs had kunnen plaatsgrijpen, dan hadden we dat
kunnen ontwikkelen in digitale systemen. Daar ben ik rotsvast
van overtuigd. Een gemiste kans.”
Dirk Van den Poel zag het al aankomen in de jaren tachtig.
“Dat begon een echte zorg te worden: Mannen, we zijn hier
sommige boten aan ’t missen. We investeerden in ouderwetse
technologie, terwijl de digitale fotografie aan het opkomen was.
Maar de bazen hadden blijkbaar andere agenda’s. En dan
zie je een bedrijf van 12.000 man naar uiteindelijk 3.000 gaan,
terwijl het bedrijf op vlak van digitale röntgenfotografie wél
wereldniveau was. Maar ze konden dus die hele markt gehad
hebben.”

DE STAKINGEN
Eén opvallend gegeven in de geschiedenis van Agfa Gevaert:
een absoluut minimum aan stakingen. René Walgraeve:
“Waarom ook, er was geen enkele reden voor: je had een
prachtig loon en veel maatschappelijke voordelen.” Voor
de fusie was er geen enkele staking, daarna amper drie.
Chris Sips maakte er twee stakingen van mee: één keer als
arbeidster en één keer als bediende. “De eerste keer konden
we écht niet binnen. De tweede keer mochten de bedienden
binnen, want dan waren het de arbeiders die staakten.
Gedurende de drie weken dat die laatste staking duurde,
namen wij op den duur ons breiwerk mee. Want als de arbeider
de doos niet inpakt, kunnen wij er geen bon voor schrijven, hé.”
De datum van de eerste staking ooit bij Agfa Gevaert weet Jan
Stoffelen nog goed: 2 november 1970. Dat was namelijk ook
zijn eerste werkdag. “Na de ontvangst bij de personeelsdienst
en administratie werd ik naar mijn afdeling geleid. Opeens zag
ik allemaal mensen naar buiten gaan en op een grasveld zitten.
Ik vroeg: Is dat hier de gewoonte? Nee dus, dat bleek een

staking. Of beter: een sit-in-actie. Ik dacht eerst dat het was om
mij welkom te heten, omdat ik als student in 1968 en 1969 zelf
veel had gestaakt (lacht).”
“De eerste échte staking, begin jaren zeventig, was echt
een verrassing”, aldus Willy Van Leemput. “Buiten de
vakbondsmensen had niemand die zien aankomen. Het was
een echte blokkade, gedurende drie dagen mocht niemand
binnen. Behalve meneer Cappuyns, die veel respect genoot
en binnen wat personeelszaken mocht gaan regelen. Na
drie dagen heeft het bestuur de fabriek langs een andere
kant geopend, zodat iedereen die wilde werken weer binnen
kon. Op het moment dat dit bekend werd, stormden de
vakbondsmensen van de stakingspost naar die andere ingang.
Maar de stroom werkwilligen was niet meer te houden. Ik ben
ook binnen gegaan. En mijn baas: Wat doe jij hier? Waarop
ik: Via de ingang van het transport binnen geraakt. Maar gij
zijt hier toch ook? Ja, maar hij had de avond ervoor telefoon
gehad. Dus het was allemaal opgezet spel eigenlijk. Nu, ik heb
nooit echt respect gehad voor die staking. Ze was niet nodig,
het was gewoon om te laten zien: Kijk eens, wij durven dat.”

Johan Verheyen wil toch eindigen met een positieve noot.
“In de healthcare zijn we wereldtop: 1 op de 2 klinieken
internationaal is klant. Dat is indrukwekkend. Wij zeggen dat
te weinig, een Nederlander zou al lang van de daken staan
roepen: Nou zeg, da’s mooi gedaan van ons hé. Wij Vlamingen
zijn daar niet genoeg chauvinist in.”
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Join the club(s) !

Eén ding is duidelijk: Gevaert en later (en in steeds mindere mate) AgfaGevaert deed er alles aan om werknemers aan zich te binden. Zo kregen nieuwe
personeelsleden op hun eerste dag het boekje ‘Ik werk bij Gevaert’ in handen, met
daarin alle informatie over de geschiedenis en werking van het bedrijf. Maar dé
manier om van werknemers Gevaert-mensen te maken was via de bedrijfsclubs.
Men had er zelfs een overkoepelend orgaan voor: ABC, ofte Agfa Bedrijfs Clubs.
Dirk Logghe: “De bedoeling was vooral om mensen ook samen te brengen buiten
de fabrieksmuren. Een soort teambuilding vóór dat woord was uitgevonden.”

EEN UNIEK BEDRIJF
Wat Agfa Gevaert zo uniek maakte, verwoordt Jan Stoffelen
misschien nog het best. “Het was een bedrijf waar alle kennis
– zowel de wetenschap als het vakmanschap – aanwezig
was, en dat in alle disciplines: van elektronica over chemie tot
fysica. Ik denk dat bij ons het meest aantal doctors werkte van
alle bedrijven in Vlaanderen. Ook álle mogelijke technische
en mechanische problemen konden er opgelost worden. En
verder hadden we alles in eigen huis: kleermakers, schilders,
schrijnwerkers, metsers, een brandweerafdeling en wasserij,
een kartonnage … Werkelijk uniek.”
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Maar hoe ontstonden die clubs? Kon iedereen zomaar met iets beginnen? Emiel Schoeters (bij
Gevaert vanaf 1955): “Stel dat je een idee had, bijvoorbeeld rond modelbouw. Dan ging je met
dat idee naar de personeelsdienst, liet je weten wat je van plan was en hoeveel mensen erin
geïnteresseerd waren. En dan werd dat onderzocht. Bleek het resultaat positief, dan mocht je de
club opstarten.”
Johan Verheyen (bij Gevaert sinds 1989) is de huidige voorzitter van ABC vzw: “We hadden
jaarlijks een riant budget ter beschikking. Iedereen die een club wilde oprichten, kon dat. Alleen
speleologie en diepzeeduiken zouden wellicht niet zijn goedgekeurd (lacht).”
PAKISTAANSE RACKETS
Op het hoogtepunt telde het bedrijf ruim dertig clubs. De tennisclub was de allereerste, herinnert
Guy Van Weert zich. Hij werkte bij Gevaert vanaf 1970 tot 2000 en was zelf ook ooit voorzitter
van ABC vzw. “Dat was op twee pleintjes in Edegem, met een klein caravanneke erbij. Meer niet.
Aangezien ik destijds export naar Azië deed, importeerde ik in 1971 tennisrackets uit Pakistan
en verkocht die aan de leden voor 150 frank. Zo komt het dat heel de Gevaert met Pakistaanse
rackets speelde. Ik heb er thuis nog liggen trouwens.” Ook de personeelsdienst had clubs, zo’n
16. Walter Nollet (bij Gevaert van 1963 tot 1998): “Je had onder meer GS (Gevaert Schilderclub),
voor schilders en kunstenaars. Ze waren met zes en hadden een eigen bestuur dat jaarlijks
tentoonstellingen organiseerde. G6 Pallet werd de club wel eens genoemd.”
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Roger Vervoort (bij Gevaert van 1945 tot 1989) was lid van de
Gevaert-pingpongclub: “Wij hebben met die club tien jaar lang
gespeeld in het koninklijk sportverbond Antwerpse Handel.
Elk jaar waren we kampioen.” Jacqueline Verstappen zat ook
bij pingpong en werd onder meer kampioen dubbel dames
en kampioen dubbel gemengd. “We moesten trainen in de
Septestraat, in de eetzaal van de arbeiders. Eerst zelf alle
tafels en stoelen aan de kant zetten en dan pas spelen. Dat
was een heel gedoe.”
Ook Herman (bij Gevaert van 1954 tot 1993), één van de
vier generaties Degreef die voor Gevaert werkte, zat in die
club. “Tot mijn zeventigste, toen moest ik stoppen omdat
ik geopereerd werd aan mijn schouders. Anders was ik het
misschien wel blijven doen. Ik denk dat we op een bepaald
moment 100 leden hadden. Ah, er waren zoveel clubs destijds:
de wandelclub, de fietsclub, de voetbalclub, de biljartclub, de
cinéclub, boekenclub, de fotoclub, noem maar op. Die laatste
organiseert trouwens nog elk jaar een tentoonstelling.”
Liliane Dendas (bij Gevaert van 1959 tot 1964) was lid van
de boeken- en de zwemclub. “Ik heb daar leren zwemmen”,
zegt ze daarover. Zo ook Gilbert Van Ham, wiens vader 40
46

jaar bij Gevaert werkte vanaf de jaren ’40. “Agfa Gevaert
huurde het voormalige Astridbad in de Nerviërsstraat één keer
per week af, ik geloof op dinsdagavond. Dat was dan alleen
voor personeelsleden van de Gevaert en hun gezinsleden
toegankelijk. ‘t Is dus dankzij de Gevaert dat zowel ik als mijn
broer op heel jonge leeftijd hebben leren zwemmen en onze
brevetten hebben gehaald van 50, 100, 500 en 1000 meter.
Er is me altijd één redder bijgebleven: iedereen noemde
hem Coiske, zijn achternaam heb ik nooit geweten. Die deed
niets anders dan zich bezighouden met de jeugd te leren
zwemmen.”
Jef Janssen (bij Gevaert van 1953 tot 1995) zat ook in die
zwemclub. “En later atletiek, voetbal, tennis … Bijna alle
sporten. Ik was ook bij de dansploeg van de Gevaert. Dat
waren vooral dames van de kantine, die helemaal in het begin
allemaal zo’n kleedje aan hadden met witte bollekes. Daarna
zijn ze mooier geworden: donkerblauw met zwarte bollen. Dat
waren de Gevaertkleedjes. Die zijn lang meegegaan.”

SJOTTEN OM TE NETWERKEN
Paul Laenen (bij Gevaert van 1974 tot 2009) was dan weer
meer dan twintig jaar lid van de wielerploeg. “Ik zat er in het
bestuur, onder meer als penningmeester. Onze club heette
officieel WAG: Wielertoeristen Agfa Gevaert.” Ook voetbal was
populair. André Vermeulen (bij Gevaert tussen 1961 en 1970
en van 1973 tot 2003): “Er werkte destijds 12.000 man bij Agfa
Gevaert, en elke afdeling had zijn interne voetbalploeg. Op
het hoogtepunt waren er geloof ik 24 teams, die in een interne
competitie speelden. Mijn ploeg van de grafische afdeling
was nogal goed en won vaak. Op een dag kwam mijnheer De
Pelsmaeker naar mij met een idee: waarom niet voetballen
tegen grote klanten in België, als een soort netwerkmoment?
Zo gezegd, zo gedaan: firma De Schutter, een grote
kunstdrukkerij uit Antwerpen, was bereid een matchke tegen
ons te spelen. Later hebben we nog gespeeld tegen de
Abdij van Averbode en tegen een krant in het Brusselse.
Dat was telkens heel plezierig, en achteraf volgde de grote
verbroedering.”
VISSEN
Emiel Schoeters: “Lieven Gevaert was een visser, dus die
heeft zeker en vast mee invloed gehad op het feit dat er ook
een vissersclub was.” Dirk Logghe: “Je had er zelfs twee: een
zoetwater- en een zeehengelclub. Ik herinner me verder clubs
rond schaken, postzegels, petanque …
En dan was er ook nog de 1-frank-club. Nu is dat Agfa
Aid, maar vroeger ging die club rond met een bus en ze

verwachtten dat je daar 1 frank per week in stopte. Met dat
geld steunden ze goede doelen in de Antwerpse regio.
Bijvoorbeeld kacheltjes aankopen voor mensen die geen
verwarming hadden.”
Dirk Van den Poel (vader werkte bij Gevaert vanaf de jaren
50, grootvader 20 à 30 jaar eerder): “Alles wat de Gevaert
weggooide werd voor 1 frank gelost, of voor 1 frank per kilo.
Zo heeft mijn grootvader zijn volière gemaakt met kippendraad
van de Gevaert. En als kind speelden wij treinconducteur,
bijvoorbeeld met allerlei kleurekes van papierekes die
grootvader meebracht voor die frank.”
Dirk Logghe: “En dan had je nog de officieuze club van
gepensioneerden. Voor mensen die te oud waren om nog te
tennissen of zo, en liever om de maand eens samenkwamen
om te kaarten. Ze noemden dat in de volksmond de
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Eddy Masschalk (bij Gevaert van 1985 tot 2010) speelde bij
het orkest van Agfa Gevaert: “Het bedrijf had hiervoor op een
bepaald moment een drumstel gekocht, voor een appel en
een ei. Uiteindelijk is dat uit elkaar gevallen. Wist je dat er zelfs
een club was voor liefhebbers van miniatuurtreinen? Ik ben
eens in het huis geweest waar ze samenkwamen: dat stond
vol miniatuurtreintjes en spoorkes. In elke kamer hadden ze
landschapjes en bergjes gemaakt waarin die treintjes konden
rijden.” Johan Verheyen: “We kwamen op vrijdagavond
samen, momenten van pure ontspanning. Plus de kans om uit
je cocon te breken, want modelbouw is een hobby waarin je
wel eens té verdiept kan raken. Wist je dat er in Zwitserland,
waar Agfa een filiaal heeft, een trein heeft rondgereden vol
reclame van het bedrijf? Van die trein heb ik een schaalmodel.
Die rijdt soms nog rond in het stukje Zwitserland dat ik op mijn
grote spoorbaan in mijn kelder heb gebouwd. Letterlijk een
ontspoorde hobby (lacht).”

oude-wrakkendag. Vandaag zijn nog steeds zo’n 1500
gepensioneerden aangesloten bij de club. Ze hebben zelfs
een eigen driemaandelijks ledenblad waarin onder meer de
jubilarissen en overledenen worden vermeld. Momenteel is de
KVG de grootste club die het bedrijf nog telt.”
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DE GOUDEN VEER
Maar de grootste en meest succesvolle club van allemaal
was de ABN Taal- en Cultuurvereniging. Die hamerde op
mooie taal, maar eigenlijk ruimer op cultuur (voordrachten,
toneel …). Op het hoogtepunt telde ABN zo’n 600 leden. Het
aanbod was erg veelzijdig. “Ik heb er nog een voordracht over
bijen gegeven”, aldus Walter Nollet. (bij Gevaert van 1963
tot 1998). Tejo Nuyts (bij Gevaert van 1962 tot 1998) weet
dat de ABN-club aan de basis lag van De Gouden Veer, een
wedstrijd voor beste Nederlandstalige verkoopbrief die nog
steeds tweejaarlijks wordt georganiseerd. “Met die wedstrijd
zijn we veertig jaar geleden gestart omdat we vonden dat het
nodig was. Want wat je toen allemaal in de bus kreeg van
verkoopbrieven: echt abominabel. De winnaar kreeg een veer
in massief goud. Ik zit nog altijd in de jury.”
De ABN-club verwelkomde regelmatig grote namen. Zoals
Herman Van Veen, Tine Ruysschaert, Julien Schoenaers en

Dora van der Groen. Die laatste kwam onder meer dictie
geven. Paul van Deuren (bij Gevaert van 1961 tot 1972):
“Van Dora, een heel extroverte dame die bij haar eerste
bezoek meteen haar schoenen uitschopte, hebben we veel
opgestoken. Ze heeft mij zelfs het woord ‘vis’ leren uitspreken,
dat bij ons teveel op ‘vies’ leek. Ze lachtte ons daar mee uit en
heeft daar les na les op gehamerd. Maar ze heeft het er niet
uitgekregen (lacht).”
Dat getuigt ook Guido Cole (bij Gevaert van 1962 tot 1987),
die we voor de gelegenheid in zijn ‘moedertaal’ aan het woord
laten: “Als e kik wat Antwaarps spreek dan is ’t door de schuld
van Gevaert. Gevaert, dat was zo Antwaarps als iets. Nu ook
nog: mijne zoon werkt er, de vierde generatie, en hij zegt dat
het net hetzelfde is als in mijnen tijd. Die spraken bij Gevaert
allemaal Antwaarps. Ikke ni als ik daar toekwam. Maar ja se, op
den duur doet ge dat toch en dan zit het in de tong hé.”

GELUIDSJAGERS
De club met wellicht de mooiste naam was de
geluidsjagersclub, met een eigen ledenblad. Paul Van Deuren
(bij Gevaert van 1961 tot 1972): “De geluidsjagers gingen aan
de slag met de magneetbanden van Agfa Gevaert, die toen
sterk gepromoot werden. Wij gingen met de microfoon de deur
uit om overal geluiden te gaan opnemen. Daar maakten we

dan een montage van via knip- en plakwerk. En het resultaat
stuurden we in voor nationale en internationale wedstrijden.”
Er was ook een koor, met onder meer Maria Van den Bergh

(bij Gevaert van 1953 tot 1956). “Ik weet nog goed dat
we gevraagd waren te zingen bij de inhuldiging van het
standbeeld van Lieven Gevaert. Daar hadden we enorm lang
aan voorbereid, maar het regende die dag zo hard dat ze de
ceremonie hebben moeten afgelasten. Maar bij het tienjarig
bestaan van het beeld hebben we een herkansing gekregen.
En toen was er mooi weer. Een heel moeilijk stuk hebben we
toen gebracht, ik geloof de cantate van Jef Van Hoof, samen
met zijn koperensemble.”
ABC vzw-voorzitter Johan Verheyen: “Vandaag zou zo’n
bedrijfsclubcultuur niet meer kunnen: werknemers hebben
er geen behoefte meer aan. Ze wonen gemiddeld verder
van de fabriek en er zijn vandaag talrijke verenigingen in de
eigen gemeente. ABC vzw is ook slachtoffer geweest van
besparingen. Tijdens de herstructurering werd ons letterlijk
gezegd: Werkplekken behouden of clubleven behouden.
Vandaag zijn we een kleine vzw met zo’n tien clubs en werken
we zonder bedrijfstoelagen. Toch beseft Agfa Gevaert dat een
clubleven belangrijk is, als lijm die werknemers samenhoudt.
In een wereld waar werknemers met elkaar via mail
communiceren lijkt ons dat belangrijker dan ooit.”
49

50

51

Winkeltjes en andere handeltjes

De Gevaert was een goed draaiend bedrijf. Maar
binnen dat bedrijf waren nog bedrijfjes actief – zowel
legaal als clandestien. De bekendste legale handel
was wellicht de legen inpak. Tejo Nuyts: “Daar werden
afgevoerde en afgedankte bedrijfsgoederen verzameld
en verkocht. Een soort kringloopwinkel avant la
lettre, waar het personeel tegen een prijsje mooie
zaken kon doen.” Ilse Piersens: “Dat ging om nietrecupereerbare materialen, die alleen door mensen
die op de firma werkten konden gekocht worden. Ik
geloof dat het over de middag open was, zo’n twee à
drie keer per week. Echt zo’n voddenwinkeltje. Ik ging
er zo’n één keer per maand naartoe om eens te zien of
er niks te vissen was – zo noemde ik dat dan. Soms
waren dat mooie dingen.”
DAME JEANNES
“Ik weet nog dat je eerst een bonnetje moest invullen met wat je
wilde”, vertelt Jan Stoffelen. “En naargelang de stemming van
de man aan het loket kostte dat veel of weinig. Maar meestal
heel, heel weinig.” En die loketbediende was Leo Vanderelst:
“In het begin zat ik daar helemaal alleen aan het loket, terwijl
mensen in dichte drommen langskwamen. Ik moest dan goed
kijken of er niets gepikt werd, wat onbegonnen werk was: ik
was al blij als ik maar tien keer per dag in ‘t zak gezet werd.”
“Je kunt je niet inbeelden wat er allemaal uit zo’n grote
fabriek kwam”, gaat hij verder, “zeker omdat die ook een
eigen filmstudio had en dus veel rekwisieten gebruikte. Wat
ik heb zien passeren: vogelkooien, badkuipen … Je kan het
niet opnoemen of het is er verkocht. Voor een prikske, een
symbolische frank. Al is dat met de tijd wel duurder geworden,
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want alles moest opbrengen. Vergeet ook niet dat de dienst
zelfbedruipend was: de kosten voor water, elektriciteit, drie
man – naast mij werkten er twee arbeiders in het magazijn –
werden allemaal betaald door de verkoop van die afgedankte
materialen. Dus dat was toch wel iets hé.” De prijzen bleven
echter miniem. “Een fiets ging voor tien frank de deur uit. Als
je voor honderd frank wilde kopen, moest je al met een kamion
komen om het er allemaal in te krijgen. Pas op, dat gebeurde:
hele ladingen afgedankte palletten bijvoorbeeld. Dat was
nog altijd goedkoper dan dat we die zelf naar de Hoge Maai
moesten brengen om te vernietigen.”
Leo weet ook waar de wat vreemde naam van de legen inpak
vandaan kwam. “Voor mijn tijd kwamen veel vloeistoffen binnen
in Dame Jeannes, die grote bruine flessen. Eenmaal leeg
mochten die niet terug naar de leverancier, dus werden die
verkocht. Vandaar.”
AMATEURTONEEL
Het materiaal uit de legen inpak was alleen bedoeld voor
personeel, maar daar werd soms een loopje mee genomen,
weet Jos Weckhuyzen: “Natuurlijk kregen groothandelaars en
smeden lucht van die grote partijen brandhout en ijzer, waarop
ze personeelsleden met kennis van zaken inschakelden om
voor hen materiaal op te halen. Zo kwam er iemand langs voor
ijzer. Hij toonde zijn bonnetje om te bewijzen dat hij betaald
had, maar de toezichter kwam tussen: Dat is geen ijzer, dat is
koper. En die vent zou buitengevlogen zijn, maar hij is mogen
blijven omdat hij op zijn woord beloofde dat hij zogezegd
het verschil niet kende tussen koper en ijzer. Niet te geloven,
toch? Of mensen gingen buiten met een stuk ‘afvalijzer’ van
twee frank en gaven het aan de buizensmid, die het omwerkte
tot een perfect werkend stuk. Zo zijn daar letterlijk miljoenen
franken aan perfect materiaal buitengegaan.”

Wie op een wat bizarre manier ook profiteerde van de legen
inpak, was Willy Van Leemput, vandaag nog steeds vrijwilliger
voor het archief. “Zeg maar gerust dat we er wat misbruik
van hebben gemaakt”, vertelt hij. “We speelden toen mee in
het amateurtoneel en hadden regelmatig rekwisieten nodig:
projectieschermen, meubels, verlichting, noem maar op. We
zijn dat allemaal daar gaan halen.”
DE GEVAERT-WINKEL
De legen inpak was niet te verwarren met de Gevaert-winkel,
waar nieuwe producten werden verkocht. Emiel Schoeters:
“Vroeger was die gevestigd in een burgerwoning in de Hendrik
Kuijpersstraat. Je kon daar alle Gevaert-producten zogezegd
goedkoper kopen. Zogezegd, want toen wij op reis gingen naar
Zwitserland waren de dia’s die we er kochten minder in prijs
(lacht). Later is de winkel verhuisd naar de Oogststraat, samen
met de ziekenkas. Door de fusie met Bayer waren opeens ook
al hun producten daar te koop: verf, insecticide, noem maar
op. Je kon daar met emmers verf buitenkomen die per liter
werden verkocht.”
Ook Rik Taeymans herinnert
zich de Gevaert-winkel:
“Het heette eigenlijk de
samenaankoop. Omdat de
producten in bulk werden
gekocht, waren ze zo
goedkoop. Mijn vrouw en ik
hadden er eens goede flanel
voor de kinderen gekocht, en
mijn schoonouders konden
niet geloven dat we voor die
prijs zo’n kwaliteit kregen.
Want die hadden een grote
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stoffenwinkel in Edegem en gingen er van uit dat het foefelarij
was. Verder had je er van alles van Gevaert dat je maar kon
bedenken: horloges met ‘Gevaert’ op, fotopapier, filmpjes,
camera’s, enzovoort. De samenaankoop is uiteindelijk verplicht
opgedoekt omwille van de oneerlijke concurrentie tegenover
andere winkels.”
René Walgraeve: “Er waren ook aanbiedingen die Gevaert van
andere firma’s kreeg. Ik herinner me nog dat ik er destijds mijn
eetservies heb gekocht. Ik gebruik het nog steeds, maar er
schiet niet veel meer van over.”

een kleine kantine runde met tafelbier, chocolade en sardienen,
die hij bij de vrouwenkantine verkreeg. Het bier zette hij koud
door een grote ketel te vullen met ijsblokken uit de koelcentrale.
’s Middags konden de mensen dan bij hun eten een koel pintje
tafelbier drinken. Die handeltjes waren uiteraard stiekem, het
ging zelfs zo ver dat mensen er dingen op krediet gingen
kopen. Nog een voorbeeld was iemand die een vrouw had die
bij chocolaterie Perette werkte. Hij kon dus voordelig dozen
chocolade krijgen die hij bij Gevaert in zijn werkschuif stak.
En als je dan zin had in een stuk chocolade, ging je bij hem
langs.”
Af en toe werd zelfs gehandeld in baantjes, weet Jos
Weckhuyzen: “Noem het gerust de voorkeursbehandeling van
Goede Duiven. Dat zat zo: er was ooit een fameuze brombeer
baas van de filmgietzalen, die chefs onder zich had. Aangezien
hij duivenmelker was, koos hij mensen die zelf goede duiven
hadden, waarvan hij er dan eentje kreeg. Of als hij wist dat
iemand een goeie hovenier was en die bracht veel groenten
mee, dan werd die ook chef.”

TAFELBIER EN CHOCOLADE
Er werden ook binnen de verschillende afdelingen handeltjes
opgezet, die wellicht iets minder koosjer van opzet waren. Jos
Weckhuyzen: “Er was iemand in mijn afdeling, de platen, die
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Grappen en grollen tussen filmrollen

Uiteraard moest er hard gewerkt worden op de
Gevaert, maar er was ook tijd om grappen uit te
halen en heerlijke werkmomenten te beleven die
mooie anekdotes zouden vormen op het volgende
familiefeest. Zo herinnert Herman Degreef zich het
‘incident’ waarbij een collega dreigde om een emmer
water over een tekening uit te gieten. “En die gaat
in het archief een emmer halen, maar die viel uit zijn
handen op de tafel die vol lag met plannen en kalken
die getekend waren. Onze baas heeft nooit geweten
dat dat gebeurd is, maar wij hebben met vijf man
samen die kalken hertekend. Een mooi staaltje van
collegialiteit vond ik dat.”
Ook in de donkere kamer werden grappen uitgehaald, weet
Jan Stoffelen. “Het was daar écht donker, maar er kende altijd
wel iemand zijn weg. Dus dan gingen we in een rij staan en
legden onze hand op de schouder van die voor ons. De grap
was dan natuurlijk om op je schouder een vod met stinkende
ammoniak te leggen, zodat die achter u voortdurend in
ademnood kwam. En die kon ook niets doen, want hij moest u
blijven vasthouden omdat hij in complete duisternis stond. Ah,
dat maakte allemaal deel uit van de familiale sfeer.”
STRUIKELEN OVER STOELTJES
Alleen werd het minder grappig wanneer in de donkere kamer
surveillanten opdoken. Dirk Van den Poel: “Die moesten erop
toezien dat er in het donker ook gewerkt werd. Ze konden
op alle mogelijke plekken en momenten opduiken, maar het
waren niet altijd van de snuggerste: mijn broer vertelde mij
dat er opeens een surveillant een zaklamp aanstak om ons te
controleren en zo een lading van honderdduizenden frank aan
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film verknoeide. Die hebben ze daar in den donker niet meer
tegengekomen.”
Omdat het daar zo donker was, konden gemakkelijk grapjes
worden uitgehaald met nieuwelingen. Dirk: “Dan leerde je
die, wanneer er licht werd gemaakt, hoe ze moesten lopen.
Maar dan, als het weer donker was, verzette je een stoeltje en
struikelden ze daarover zodat ze helemaal niet meer wisten
waar ze waren.”
Ook een fenomeen, maar dan bij de mannen die per twee aan
een machine stonden in de donkere kamer, was afwisselen.
Dirk: “Ze durfden wel eens afspraken maken: Ga gij maar vier
uur slapen, ik zal dan intussen alleen de machine doen en
vervolgens wisselen we. Dan komen we de nacht goed door
en kunnen we daarna nog gaan bijverdienen. Dat was blijkbaar
typisch iets voor de mannen van de Kempen, zeiden ze toen.”
Jef Janssen stond in het bedrijf bekend als Jef Cacao. “Dat
komt omdat ik in mijn schoofzak altijd een fles cacao van
den Inza had. Elke dag. En dan deed ik ook nog altijd veel
chocolade op mijn boterham. Maar dat is niet de echte oorzaak
van mijn bijnaam. Die heb ik gekregen toen ik eens in de grote
eetzaal, waar wel 1.000 man kon zitten, ben rechtgestaan om
heel mijn fles cacao uit te drinken. De twee mannen naast mij
dachten dat ik dat niet zou durven. Ook de bediendes en de
directie zaten daar namelijk. Ik vroeg: Wat krijg ik daarvoor? En
zij: Vijf flesjes cacao! Ja, dat was even goed als geld hé. Dus
ik rechtstaan en drinken. En nog voor mijn flesje leeg was, riep
een van die mannen: Hier se mannen, ziet eens, Jef Cacao. En
tegen ’s avonds, toen we naar huis gingen, noemde iedereen
mij zo.”
SINTERKLAAS EN HET ORANJE PAPIER
Jef maakte ook mee hoe het geheim van Sinterklaas ei zo
na door Gevaert aan zijn dochter verklapt werd. “Ze had iets
gevraagd, maar dat hadden ze niet in de winkel. Dus heeft de
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Sint een brief geschreven. Op het oranje papier van Gevaert,
en in het handschrift van de moeder. Zij naar de slaapkamer:
Sinterklaas heeft hetzelfde papier van de Gevaert en hetzelfde
geschrift als mijn moeder. En toen begon haar iets te dagen: ik
bracht die oranje pakken papier altijd mee naar huis, waar ik ze
kon kopen voor 1 cent. Het diende om de vlakfilm in te steken.
Maar we hebben gezegd dat de Sint dat ook gebruikt. Ik heb
trouwens nog altijd Gevaert-papier liggen thuis, ik krijg het niet
op.”
ABVV-vakbondsafgevaardigde Jos Weckhuyzen had soms
ook andere kwesties dan cao’s en ontslagregelingen aan zijn
hoofd: “Ook in de zomer als het erg warm was, moesten we
met lange broek gekleed gaan. Verschillende werknemers
hadden mij al gevraagd of ze niet in korte broek mochten
komen. Dus ben ik naar meneer Volckaerts geweest om hem
dat te vragen. En hij antwoordde: Jij komt morgenvroeg in korte
broek en je neemt de ingang van de medische dienst zodat
niemand u ziet. En dan zal ik zeggen wat ik denk. En daags
erop kwam ik effectief binnen, waarop hij plechtig zei: Ze
mogen in korte broek komen werken.”
Een andere mooie anekdote komt van Tejo Nuyts, die zich
vanuit de persdienst jarenlang inzette voor de Special

Olympics. “Op een keer (begin jaren ’90) kwam de vraag
vanuit de organisatie of wij fotografen en filmers naar hun
event wilden sturen. Maar de Special Olympics vonden altijd
plaats in het weekend van Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart,
dus dat zou een pak geld kosten. Toen heb ik een voorstel
gedaan aan meneer Leysen: als Gevaert de apparatuur ter
beschikking wilde stellen, zou ik voor vrijwilligers zorgen. En
zo is dat begonnen en duurt dat nu al meer dan 25 jaar. Wij
gingen tijdens dat feestweekend drie dagen fotograferen, ’s
avonds verzamelde ik al die filmkes – soms bijna 40 stuks – en
ging ik er meteen mee naar Gevaert. Ik had toestemming om
ze daar te ontwikkelen. De volgende morgen nam ik die foto’ s
mee en werden ze op het evenement uitgestald, waar iedereen
ze kon uitkiezen. Er verscheen ook een krantje, waarvoor de
organisatie de redactie en de lay-out voorzag. Ik kreeg dat
mee, monteerde de foto’s erin en bracht het naar een drukker
in Hove. Vervolgens nam ik ’s morgens ook die krantjes mee.”
Jan Stoffelen herinnert zich nog het gedoe met de melk.
“Mark Goris beweerde altijd dat in bepaalde emulsiesoorten
die we gebruikten verse koemelk werd verwerkt, afkomstig
van boerderij De Schans, die vlakbij ’t Varenthof lag. Er werd
heel veel besteld en met een transportwagen naar de fabriek
vervoerd. Al snel deed dat de ronde, zodat op den duur
iedereen daar rondliep met een schenkkan en bekers, hoewel
die melk eigenlijk voor de productie was bestemd. Maar
ja, jongeren kregen vroeger vaak te horen dat ze veel melk
moesten drinken indien ze met loodwit werkten, vandaar.”
FEESTEN MAAR!
Rik Taeymans werkte voor de Gevaertpost en moest dat
telkens vol krijgen. Doorgaans kreeg hij van de clubs verslagjes
om erin te plaatsen. “Maar toen hadden ze het gevonden: ze

stuurden voortdurend zaken in waarmee ze mensen konden
feliciteren, die dan die afdeling moesten trakteren. Voor
verjaardagen, trouwdagen, naamdagen, enzovoort. Dan kreeg
je een briefje op uw bureau of werkplaats met felicitaties en
‘schol hé’ en werden in café De Populieren aan de overkant
flesjes bier gehaald. Op een bepaald moment waren ze in één
afdeling zo moe van telkens heen en weer te lopen dat ze een
extra loopjongen hebben aangenomen, want in die periode
had elke afdeling één loopjongen. En dan konden ze met twee
gaan en samen een bak bier dragen.”
Paul Van Deuren had een afdelingschef die graag feestte.
“Elke gelegenheid was goed om te vieren. Vooral met
mosselsoupers, waarop de jarige dan moest trakteren. Dan
gingen we met z’n allen naar Den Rooden Hoed, een van de
vaste adressen en bekend om zijn mosselen. Alleen: ik lustte
dat niet. Dus bestelden ze voor mij altijd iets anders, tot op
een keer iemand trakteerde en vergat dat ik geen mosselen
moest. Dus dan was ik eigenlijk zedelijk verplicht van toch eens
te proeven, en dat viel wel mee. Vanaf toen ben ik overtuigd
mosseleter geworden. Dankzij Gevaert. Ja, je leert daar veel
hé.”
Het feesten kon echter wel eens ontsporen, of plaatsvinden
waar het niet hoorde. Jos Weckhuyzen: “We hadden een heel
mooi nieuw gebouw laten zetten, met daarin een foyer waar
mensen konden pauzeren. Een nobel opzet, maar hetgeen ik
tegen mijn baas had voorspeld, gebeurde: op den duur was
heel die foyer bezet met vaklieden. Die lagen met hun pootjes
omhoog op de stoelen sigaretten te roken, vanaf 10 uur ’s
morgens dat het een begankenis was. Toen ik dat tegen de
directie zei, hebben ze de foyer rookvrij gemaakt, maar het
hielp niet, het was niet te stoppen. Er zijn miljoenen manuren in
rook opgegaan in die foyer. Letterlijk, hé.”
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Met Gevaert op reis

Werken bij Gevaert speelde zich niet alleen af in Mortsel en omstreken, maar ook
in het buitenland. Daar heeft Guy Van Weert een leuk verhaal over: “Ik moest
beginnen op 17 augustus. Ik kwam aan op de betreffende dienst en iemand vroeg:
Wat komt gij hier doen? Ik antwoordde dat ik kwam werken. Dat gaat niet zenne,
uw bureau is nog niet helemaal af. Maar weet ge wat: ik zal u een briefke geven
en dan gaat gij veertien dagen naar onze Nederlandse vestiging in Rijswijk. Die
eerste werkdag kwam ik dus vroeg terug thuis en ik zeg tegen mijn vrouw: Ik ben
al buiten gevlogen. Maak maar uw valieske, want ge moet mee. En zo zijn wij dus
veertien dagen op pad geweest.”
Een alternatieve vorm van reizen voor Gevaert was de combinatie met … de huwelijksreis! Dat
maakte Marc Van Bilsen mee: “Na mijn huwelijk zei ik tegen mijn baas Jules Bosmans: Jules, ik
zou toch graag op trouwreis gaan. Maar dat was een probleem, want ik had geen vakantie. Oh,
zei de Jules, ik zal eens met de Parein en met den Duchene gaan klappen, op zijn Antwerps.
Een half uur later kwam hij terug met goed nieuws: ik mocht op huwelijksreis, maar achteraf
moest ik alle fotoclubs in België gaan bezoeken om onze producten voor te stellen – allemaal
overuren die daarvoor compenseerden. We zijn 14 dagen naar Spanje getrokken met de auto,
en toen ik terugkwam had ik een waslijst van fotoclubs waar ik naartoe zou gaan. En mijn vrouw
ging mee. In ons klein 2CV’tje reden we heel België rond, als oranje ridders die ten strijde
trokken tegen die gele ambetanteriken van Kodak die o zo machtig waren. Wij moesten ons
weren met de weinige wapens die we hadden: het feit dat wij toffe gasten waren, een firma waar
je mee kon klappen.”
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GEWELDIGE PLENSBUI
Omwille van het werk van haar vader voor Gevaert groeide
Bieke Stuckens grotendeels op in het buitenland. Haar vader
werkte 37 jaar voor de firma. Bieke maakte haar vormende
jaren mee in de Verenigde Staten: “Ik heb er vanaf 1947 13
jaar gewoond en heb er mijn middelbare en hogere studies
gedaan. Mijn vader moest in Amerika water met een bepaald
PH-gehalte te vinden voor de productie van de rolfilm. Hij
heeft toen zo’n oude, leegstaande spinning mill (spinnerij)
opgekocht, waar het juiste water langsliep. Daar heeft hij een
Gevaert-filiaal uitgebouwd.”
Ook Rik Taeymans zat vaak in het buitenland. “Ik heb een
paar grote films over Gevarex gemaakt, die we dan gingen
schijnen in Duitsland, op buffetten die voor goede klanten
van vertegenwoordigers werden georganiseerd in het kader
van de Drupa-tentoonstelling. Maar dat is één keer geweldig
misgegaan: het buffet vond plaats in de Rheinhalle, recht
tegenover de uitgang van de Drupa. Om 18 uur stonden al die
vertegenwoordigers daar om hun cliënten te ontvangen, maar
toen brak daar opeens een geweldige plensbui los. Net op het
moment dat al het volk uit Drupa kwam. Die honderden mensen
stormden de Rheinhalle binnen, overrompelden iedereen en
hebben dat buffet leeggegeten, zodat er bijna niets meer
overschoot voor de cliënten. Dat was een fiasco.”
In Londen was het leuker voor Rik. “Daar hadden we op een
tentoonstelling een fotografenstudio gemaakt, waar regelmatig

modellen werden gefotografeerd. Alleen hadden we de
fotograaf niet gemakkelijk gevonden: dat moest iemand zijn
die gedurende drie weken elke dag wilde meewerken. Daar
hebben we drie dagen voor rondgereden in Londen, met een
chauffeur van daar. Ik kan u verzekeren: als je daar door die
straten raast en jij zit op de plaats waar je stuur normaal gezien
zit en je ziet auto’s aan de verkeerde kant op je afkomen, dan
schrik je tien keer per dag.”
Je moest natuurlijk wel je talen kennen als je vertegenwoordiger
wilde worden voor Gevaert in het buitenland. Dat werd ook
van Marc Van Bilsen verwacht toen hij zich als 24-jarige snaak
aanmeldde. “Ik moest van meneer Leys Nederlands, Frans,
Duits en liefst Engels kunnen. Die eerste waren geen probleem,
ik woonde in Brussel en was tweetalig. Mijn Engels was pover,
mijn Duits nog erger. Hoe gaan we dat oplossen, vroeg meneer
Leys. Toen zei ik dat ik binnenkort zou trouwen en dat mijn
vrouw heel goed Duits praatte, dus dat ik het van haar zou
kunnen leren. Waarop Leys: Dat gaan we eerst eens checken.
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Stante pede heeft hij mij de telefoon gegeven en ik moest naar
mijn toekomstige bellen. Mylène, zeg ik, ik heb hier meneer
Leys van de Gevaert-personeeldienst aan de lijn. En ik kon
haar rap toefluisteren: Zegt iets goe want anders heb ik geen
werk. En uiteindelijk heeft hij dus aan mijn vrouw gevraagd of ik
Duits kon. En de afspraak was dat ik snel Duits zou leren.”
Maar de strafste buitenlandse anekdotes komen toch van
André Vermeulen, verantwoordelijk voor het opzetten van
buitenlandse filialen. Op een dag trof hij op zijn bureau een
brief aan uit India, met als enige adresregel ‘Verlichting
Donkere Kamer, Helder Rood, Eclair Chambre Noir, Rouge
Clair, Belgium’. “Daar moet in het sorteercentrum van de Post
in Brussel een slimmerik gezeten hebben die wist dat in België
alleen maar Agfa Gevaert die fotofilters nodig zou kunnen
hebben. En zo is dat bij mij terecht gekomen. Dat was 1977!”
DOUCHEN IN DE JUNGLE
Voor het werk moest André in 1978 naar Sibu, een onooglijk
dorpje diep in de jungle van Borneo. “Je kon het alleen met
het vliegtuig bereiken. Toen ik daar aankwam, geloof ik dat het
de eerste keer was dat ze een blanke zagen. Er kwam in de
lokale krant meteen een reportage over mij. Ik werd ontvangen
door het dorpshoofd, die mij meenam naar zijn huis en enkele
kinderen opdroeg om met een mes kokosnoten uit de bomen te
gaan snijden. Vervolgens sloegen ze de kop eraf en voilà:
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vers van de boom drinken. Vervolgens kreeg ik mijn hut en
vroeg ik om te kunnen douchen. Daarvoor moest ik een half
uur wachten. Toen kwamen ze mij halen en bleken ze achter
het huis snel een douche in elkaar te hebben gestoken: op een
verhoog hadden ze een zinken bad gezet met daar een ladder
tegen. Ik moest onder dat bad gaan staan, waar ze overal
gaatjes in hadden geklopt. Toen gingen drie kinderen om beurt
met een emmer naar boven om die in het bad uit te gieten,
terwijl ik daar onder stond. Een reuze outdoor bad.”
Meer dan 10.000 vlieguren verzamelde André voor de Gevaert.
Soms was hij maanden weg. “Op een keer zelfs zes maanden.
Toen ik terugkwam, had mijn zoon via de gemeente enkele
vlaggenstokken geregeld en een vlag gemaakt met ‘welkom
thuis’. Toen ik aankwam, stond heel de buurt mij op te wachten.
Dat was wel mooi.”
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