de voorzitter

Afscheid van een vriend
Veel te vroeg en onverwacht verloren we op 10 november ons bestuurslid Aloys Van Goethem, daags voor
de 55ste verjaardag van “zijn” ABS. Daar waar ik deze week een feestelijk voorwoordje zou schrijven ter gelegenheid van de 55ste verjaardag van het ABS schrijf ik nu een afscheidswoordje voor een vriend, voor een
monument binnen en buiten het ABS. Aloys, “Wies” voor de intimi, ging de controverse niet uit de weg, integendeel. Binnen de talloze structuren en overlegplatformen waar hij het ABS vertegenwoordigde, telde maar
één ding: het belang van de boer en in het bijzonder dat van de veehouders. Als gewezen voorzitter van de
ABS-rundveecommissie, van het gewest ABS-Waasland-Noord, van het provinciaal bestuur Oost-Vlaanderen
én als gewezen nationaal ondervoorzitter heb ik Aloys de voorbije jaren gekend als een onverzettelijke, goed
voorbereide en gedocumenteerde onderhandelaar. Iets wat binnen en buiten onze organisatie niet steeds
naar waarde geschat werd, maar waar vaak achteraf schoorvoetend moest toegegeven worden dat “onze”
Aloys niet verkeerd zat met zijn standpunten. Als luis in de pels heeft Aloys zijn rol met verve gespeeld. Menig
veehouder heeft persoonlijk met Aloys overlegd of één of ander probleem binnen de sector op de agenda
laten zetten, tot in Brussel toe. Een lid dat problemen had wist dat hij bij Aloys steeds kon aankloppen om een
oplossing te zoeken. Steeds weer werd de discussie aangegaan om de situatie van de veehouders te verbeteren, soms tot ergernis van wie er andere ideeën op nahield. Steeds weer hield Aloys vol, meestal terecht.
Soms op het scherp van de snee, maar steeds met respect voor de persoon aan de andere kant van de tafel.
Dat volhardende, misschien soms wel koppige, karakter kon ik wel plaatsen als voorzitter van het ABS. Aloys
was gehard in het leven door persoonlijke tegenslagen en hij vond een uitlaatklep in zijn passie en gedrevenheid voor zijn sector, de rundveehouderij in al zijn facetten en in zijn persoonlijk engagement binnen onze
structuren en voor zijn vele klanten. Daar kan niemand omheen. Aloys ging voor onze zaak, met kennis van
zaken en met één doel voor ogen: onvolkomenheden die de veehouders benadeelden de wereld uithelpen.
Ik herinner me Aloys ook als de man die met nieuwe ideeën op de proppen kwam voor De Drietand. Zo lanceerde hij ruim tien jaar geleden de interviews met een aantal bestuursleden van het dagelijks bestuur en IPR.
Hij was ook bedenker en de bezieler van de rubriek “goed om weten”, de nog steeds druk gelezen dubbele
pagina in De Drietand met weetjes en nieuwsfeiten van de week en de onvermijdelijke “nummer 13”. Zelfs tot
vlak voor zijn heengaan was Aloys begaan met de rubriek goed om weten en zorgde hij nog van tijd tot tijd
voor “een dertien”. Het ontlokte me steeds weer een glimlach. Ergens gaf het steeds weer wat hoop, misschien
tegen beter weten in?
Het typeert Aloys ten voeten uit. Zelfs wanneer hij het fysiek moeilijk had na een zoveelste zware kuur, zelfs
dan was hij met zijn gedachten bij het ABS.
Vorige week maandag belde ik nog met Aloys en vroeg ik hem of hij een bezoekje aankon. “Vandaag niet
Hendrik, ik kan vandaag niet zo goed uit de voeten. Bel van volgend weekend ne keer terug, ik zie dan wel hoe
ik me voel…” was het laatste wat Aloys me zei.
“Volgend weekend” was er niet meer om af te spreken, maar om afscheid te nemen van een vriend…
Rust in vrede, Aloys.
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