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3   
Interview met Sacha Dierckx:  

“soms is verandering sneller mogelijk 
dan we denken…”

WE BELEVEN VANDAAG EEN KANTELPUNT, EEN MOMENT IN DE GESCHIEDENIS 
WAAR TOEKOMSTIGE GENERATIES NAAR ZULLEN TERUGBLIKKEN TIJDENS DE 
GESCHIEDENISLES OF IN BOEKEN. Maar op dit eigenste moment beleven we dit kantelpunt, 
met andere woorden, we zitten met beide voeten in de modder. Zullen we onze lessen trekken 
uit de corona crisis? En hoe moet de postcoronasamenleving eruit zien? Business as usual is 
niet meer aan de orde, maar dat ging het na de financiële crisis twaalf jaar geleden ook niet 
meer zijn.
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edito

Kameraden,

Corona, covid-19, besmettingen, 
contact tracing, lock-down, exit, 
vaccin, drie maanden geleden 
beseften we niet goed wat er op 
ons afkwam.

Vooreerst willen we onze 
oprechte deelneming betuigen 
aan al wie in deze moeilijke 

periode geliefden, familie of vrienden heeft verloren. 
Zelfs een normale rouw met een normaal verdriet 
werd ons niet gegund.

Velen zeggen vandaag dat het nooit meer kan worden 
zoals vroeger. Er is een pré-corona periode en een 
post-corona periode. Onze levens werden plots 
grondig door elkaar geschud: thuiswerken voor wie 
kon, kolossale tijdelijke werkloosheid als buffer tegen 
ontslagen, lege treinen en bussen, weg files, stille 
straten en pleinen, quarantaine en bubbels … maar 
ook veel zwaar zieke mensen, afdankingen, sluitingen 
van bedrijven … en grote onzekerheid.

Het ABVV wil ook dat “vroeger” niet meer terug komt. 
Onze congressen eisen een rechtvaardige transitie 
naar een klimaatneutrale samenleving en vandaag is 
het momentum aangebroken om politieke keuzes te 
maken voor de realisatie van een meer rechtvaardige, 
duurzame en sociale maatschappij.

Kost dat geld? Natuurlijk kost dat geld. Gevechtsvlieg-
tuigen kosten ook geld. Lastenverlagingen kosten geld. 
Oosterweel kost geld. Belastingparadijzen kosten ons 
véél geld, 172 miljard, om juist te zijn.

Het kan en het moet anders. Niet alleen in ons land, 
maar Europees en op internationale schaal vragen 
mensen àndere beleidskeuzes en investeringen in 
een koolstofarme wereld. Met korte ketens, circulaire 
economie, een betere combinatie werk/privé en 
werkbaar werk…

En onze Radeis draagt graag een steentje bij!

Caroline Copers 
afgevaardigd bestuurder Linx+

opinie

Kantelpunt
De wereldgeschiedenis kent een aantal kantelpunten waar we 
vandaag vaak naar terugblikken. Het zijn stuk voor stuk momenten 
die op grote schaal onze levens hebben veranderd. Ze hebben ons 
gemaakt tot wie we vandaag zijn. De twee wereldoorlogen, de Val 
van de Berlijnse Muur of de Europese eenmaking, om er maar een 
paar op te sommen. Het belang ervan leren we vandaag uit de 
geschiedenisboeken. De coronacrisis zal binnenkort aan dat lijstje 
worden toegevoegd.

We beperken onze contacten, was-
sen regelmatig onze handen en 
dragen in winkels of in het open-
baar vervoer een mondmasker. We 
werken massaal van thuis uit, ma-
ken een wandeling of fietstocht in 
de eigen regio en kopen meer dan 
ooit lokaal en online. De coronacri-
sis heeft onze levens grondig door 
elkaar geschud. Van de ene dag op 
de andere heeft de samenleving 
van voor de crisis opgehouden te 
bestaan en zijn we op weg naar een 
nieuwe postcorona-samenleving. 
Met andere woorden: geen busi-
ness as usual, maar een transitie 
naar een andere en betere samen-
leving. Toekomstmuziek of zijn we 
te voorbarig?

Het is eigen aan het beleven van 
een kantelpunt, wanneer je er met 
twee voeten in staat, dat je niet 
goed beseft wat de impact kan of 
zal zijn. Het is pas achteraf wanneer 
je terugblikt dat je de impact wer-
kelijk kan zien, net zoals bij de Val 
van de Berlijnse Muur. Later zullen 
toekomstige generaties terugkijken 
naar deze coronacrisis en hun con-
clusies trekken, net zoals wij dat 
doen voor de historische momen-
ten in de geschiedenis. Maar wat 
willen wij dat zij zullen zien, voelen 
en beseffen als ze terugkijken naar 
deze periode?

Willen we niet dat ze terugkijken 
naar dit kantelpunt en beseffen dat 
er toen gekozen werd voor een so-

ciaalecologische transitie waarin 
de relatie tussen mens en natuur 
centraal staat? Dat ze voelen hoe 
belangrijk het was dat we als sa-
menleving resoluut hebben geko-
zen voor de bescherming van onze 
sociale zekerheid? Dat ze zien dat 
iedereen, kwetsbaar of niet, jong of 
oud, wit of zwart, een plek heeft in 
de samenleving? Willen we niet dat 
ze trots kunnen zijn op ons?

Is het antwoord telkens ja? Dan 
wordt het tijd dat we dit kantel-
punt benutten met rechtvaardige 
investeringen, een sterkere herver-
deling van welvaart en een betere 
bescherming van de natuur.  Laat 
onze kinderen en kleinkinderen in 
de toekomst door de geschiedenis-
boeken bladeren en dit kantelpunt 
met trots aanschouwen! Laat ze 
zeggen: corona was hard maar sa-
men zijn we er sterker uitgekomen!

Ayoubi Benali
Educatief medewerker  
ABVV Senioren
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interview

“Soms is verandering sneller mogelijk dan 
we denken”
Iedereen is het eens, na de coronacrisis kunnen we niet opnieuw 
naar business as usual. De roep naar een nieuw maatschappijmodel 
waarin de relatie tussen mens en natuur centraal staat, klinkt met 
de dag luider. Als men echt een sociaalecologische transitie wil 
doorvoeren dan kan men uiteraard niet over een nacht ijs gaan. 
Daarom contacteerden we Sacha Dierckx, medewerker bij de denktank 
Minerva en gespecialiseerd in sociaalecologische transitie, om te 
vragen hoe we dit het best aanpakken.

De uitbraak van de epidemie 
in België ligt nu een dikke drie 
maanden achter ons. Het aan-
tal nieuwe besmettingen en het 
aantal nieuwe ziekenhuisopna-
mes is de laatste weken sterk 
gedaald. We zitten volgens de 
virologen in de staart van de 
epidemie. Hoe heb jij deze crisis 
ervaren?

Sacha: Het was toch wel even wen-
nen. Van de ene dag op de ande-
re veranderde het dagelijkse le-
ven compleet. In ons kot blijven 
en verscherpte hygiënemaatrege-
len werden het nieuwe normaal. 
Het sociaal contact met vrienden 
en collega’s op het werk verdween. 
Voetbalschoenen werden aan de 
haak gehangen en loopschoenen 
werden vanonder het stof gehaald. 
Een nieuwe realiteit die mij eigen-
lijk toch niet echt lag, vooral het so-
ciaal contact werd gemist. Ook op 
het werk (Sacha werkt als onder-
zoeker bij de denktank Minerva) 
veranderde de dagelijkse realiteit. 
Onderwerpen en thema’s die we 
voor corona onderzochten, werden 
vervangen voor coronagerelateer-
de onderwerpen: wat toont deze 
crisis aan in onze maatschappij en 
wat kunnen we hieruit leren?

Deze coronacrisis toont alvast 
aan dat een economische cri-
sis onvermijdbaar wordt. Mogen 
we van geluk spreken dat we 
beschikken over een sociaal 
zekerheidssysteem?

Sacha: Die economische crisis is er 
eigenlijk al, die is er meteen geko-
men toen, door middel van drasti-

sche maatregelen, de economie in 
ons land deels werd stilgelegd. Op 
dat moment is het inderdaad van 
cruciaal belang dat we over zo’n 
sociaal vangnet beschikken. Denk 
aan de tijdelijke werkloosheid 
waardoor heel veel werknemers 
een relatief groot deel van hun in-
komen konden behouden. De Belg 
mag zich dus gelukkig prijzen, ze-
ker als je vergelijkt met een land 

als de Verenigde Staten, waar de 
gezondheidszorg gekoppeld is aan 
het werk. Word je ontslagen, dan 
ben je van de ene dag op de andere 
ook je gezondheidszorg kwijt. Ge-
lukkig hebben we dat probleem niet 
in België. Anderzijds denk ik wel 
dat er vandaag gaten in ons soci-
aal vangnet zitten en dat die gaten 
de laatste jaren gegroeid zijn. Denk 
aan flexijobs, kunstenaarsstatuut, 
freelancers, de werknemers in de 
deelplatformeconomie en de kleine 
zelfstandigen.

De vorige regeringen in ons 
land hebben door besparingen 
ook vele gaten in onze sociale 
zekerheid gecreëerd. Denk je 
dat besparen in de gezondheids-
zorg, en bij uitbreiding de soci-
ale zekerheid, nu een taboe is 
geworden?

Sacha: Ik denk niet dat het ‘bespa-
ren op de sociale zekerheid’ een ta-
boe is geworden. Al van bij het be-
gin van de coronacrisis waren er 
bankeconomen die zeiden dat na 
de crisis de broeksriem aangehaald 
moet worden. Die roep om bespa-
ringen in de sociale zekerheid zal 
na de crisis ongetwijfeld opnieuw 
luider klinken. Hopelijk zal dat iets 
minder luid zijn dan het verzet er-
tegen. Maar de sociale zekerheid 
vormt nu eenmaal een groot deel 
van de overheidsuitgaven en vanuit 
rechtse hoek is dat een makkelijk 
doelwit om op te besparen.

Hoe kunnen we die sociale 
zekerheid op een duurzame 
manier versterken zodat die 
gaten en besparingen teniet 
worden gedaan?

Sacha: Dat kunnen we doen door 
de sociale zekerheid te versterken 
zowel op het vlak van uitgaven als 
op het vlak van inkomsten. Voor de 
uitgaven betekent dat bijvoorbeeld 

lees verder op volgende blz.
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Wie is Sacha Dierckx?

Sacha Dierckx is doctor inter-
nationale politiek (UGent) en 
sinds 2016 onderzoeker bij 
denktank Minerva. Via scherpe 
opinies en sterk onderbouwde 
studies wil de denktank een 
progressieve stem doen weer-
klinken in het maatschappelijk 
debat. Sacha is ook de redac-
teur van het boek ‘Klimaat en 
sociale rechtvaardigheid’ dat 
in 2019 werd gepubliceerd.
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de mensen beschermen die nu nog 
door die gaten vallen (flexijobs, 
freelancers, …), werkloosheidsuit-
keringen en het leefloon boven de 
armoedegrens duwen én de laag-
ste pensioenen verhogen. Dat wil 
zeggen dat er nood is aan extra in-
komsten en daar zijn ook een aan-
tal mogelijkheden voor. Zo kan men 
de taxshift terugdraaien, wat ei-
genlijk een belastingverlaging was 
voor bedrijven zonder dat er veel 
extra jobs bijgekomen zijn. Een an-
dere mogelijkheid is een belasting 
heffen op inkomsten uit kapitaal en 
op grote vermogens.

Het taboe van een vermogens-
belasting valt na deze crisis 
misschien ook weg?

Sacha: Bepaalde mainstream stem-
men, niet de meest linkse, zoals 
Paul De Grauwe (professor aan de 
London School of Economics and 
Political Science én voormalig Bel-
gisch senator voor VLD), Etienne 
de Callataÿ (Belgisch econoom) en 
Joachim Coens (voorzitter CD&V) 
willen op één of andere manier 
de meest vermogenden aanspre-
ken. Zelfs bij het IMF (Internatio-
naal Monetair Fonds) is dat taboe al 
lang gesneuveld. Het lijkt mij nor-
maal dat er gekeken wordt naar de 
sterkste schouders voor extra in-
komsten. Jammer genoeg zijn er 
nog steeds mensen, zoals Johan 
Van Overtveldt (voormalig Minister 
van Financiën), niet overtuigd van 
die piste. Het blijft daarom de vraag 
wat er mogelijk is op politiek vlak 
om een draagvlak te vinden voor 
zo’n vermogensbelasting. Maar in 
het maatschappelijk debat is er ze-
ker en vast een verschuiving op te 
merken.

Het maatschappelijk debat 
staat vandaag in het teken van 
de gezondheidscrisis en de eco-
nomische crisis, maar eigenlijk 
komt er een grotere crisis op 
ons af: de klimaatcrisis. Vergt 
de klimaatcrisis een andere 
aanpak dan die twee andere 
crisissen?

Sacha: De drie crisissen zijn voor 
een stuk gerelateerd. Wat voor-
al opvalt bij de klimaatcrisis is dat 
het nieuwe crisissen zal veroor-

zaken. Zo zal de strijd tegen hitte 
en de strijd tegen langere perio-
des van droogte, zowel in de ont-
wikkelingslanden als in eigen land, 
een grote inspanning vergen van 
de economie. De economische cri-
sis nu biedt wel de kans om de kli-
maatcrisis aan te pakken, omdat de 
rol van de overheid centraal staat. 
Het is de overheid die ons uit een 
economische crisis moet halen en 
ze zou dat kunnen doen door te in-
vesteren in projecten waar het kli-
maat centraal staat. De private sec-
tor doet dit onvoldoende omdat het 
niet winstgevend genoeg is.

Moet dan voor een samenleving 
in het groen de begroting in het 
rood kunnen?

Sacha: Dat is een mooie slogan, 
maar ze klopt ergens wel. In het al-
gemeen moet voor overheidsinves-
teringen een begroting altijd in het 
rood kunnen, dat is ook wat elke 
serieuze econoom zal zeggen. Het 
is dan wel belangrijk dat het be-
leid van de Europese Centrale Bank 
(ECB) dat ook toelaat. Dat bete-
kent de rente laag houden zodat de 
overheid een lage rente moet beta-
len op haar schuld. De ECB zou er 
ook voor kunnen kie-
zen om rechtstreeks 
geld te investeren in 
Europese landen die 
klimaatprojecten op 
poten zetten, maar 
dat is voorlopig nog 
uit den boze.

Bepaalde regels en 
gebruiken kunnen snel sneuve-
len, kijk maar naar de afspraken 
binnen het ‘groei- en stabiliteit-
spact’ (begrotingstekort onder 
3% van BBP en staatsschuld 
niet meer dan 60%) die nu wor-
den losgelaten door de Euro-
pese Commissie.

Sacha: Dat klopt, maar dat zijn ook 
onzinnige regels waar meer en 
meer economen zich tegen uitspre-
ken. Met in ons achterhoofd de kli-
maatcrisis en de economische cri-
sis, is het ook bijna uitgesloten dat 
de economie het van zichzelf heel 
goed gaat doen. Er is dan ook nood 
aan soepelere monetaire en bud-
gettaire regels.

De klimaatproblematiek lijkt 
stilaan doorgedrongen op het 
Europese niveau. De Euro-
pese Commissie lanceerde de 
Green Deal (klimaatneutraliteit 
tegen 2050) en de Europese 
Investeringsbank investeert de 
komende 20 jaar 1000 miljard 
euro in duurzame energie en 
klimaatbeleid. Hoe kijk jij daar 
tegenaan?

Sacha: Het is positief dat door de 
Green Deal klimaat vooraan op de 
agenda staat. Bij de onderhande-
lingen voor de economische relan-
ce na de coronacrisis staat klimaat 
ook centraal. Toch zullen er nog 
een aantal zaken op de schop moe-
ten, willen we van die Green Deal 
een succes maken. Ik denk dan aan 
de begrotingsregels (groei- en sta-
biliteitspact) op lange termijn of 
het Europese vrijhandelsbeleid, dat 
moeilijk te combineren valt met de 
Green Deal. Ook de regels  omtrent 
staatssteun, liberaliseringen en pri-
vatiseringen moeten herbekeken 
worden, zoals bij het openbaar ver-
voer en de sector van hernieuwba-
re energie.

Het succes van die Green Deal 
staat of valt met de 
welwillendheid van 
de Europese lid-
staten. Hoe zou de 
vertaalslag van dat 
pact naar het Bel-
gische niveau er 
moeten uitzien?

Sacha: Door de doel-
stellingen uit de Green 

Deal (zoals klimaatneutraliteit te-
gen 2050) om te zetten in Belgi-
sche en gewestelijke plannen. Zo 
kunnen er vijfjaren- of tienjaren-
plannen gemaakt worden met daar-
in CO

2-doelstellingen. Vervolgens 
kan er per sector gekeken worden 
naar de capaciteiten en benodigd-
heden, met daaraan gekoppeld de 
investeringen die daarvoor nodig 
zijn. Op die manier kan er echt per 
sector vastgesteld worden waar er 
extra middelen (nieuwe technieken, 
innovaties, …) nodig zijn en waar 
het al vlot verloopt. Volgens mij is 
dat de eerste stap om te komen tot 
een sociaal rechtvaardig en onder-
bouwd beleid. Vandaag zijn er uiter-
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“In de politiek is het 
vandaag één persoon 
één stem, maar in de 
economie is dat één 
euro één stem”

Sacha Dierckx
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aard al een aantal zaken duidelijk: 
er is nood aan meer hernieuwba-
re energie (windmolens en zonne-
panelen), elektrificatie van vervoer 
en een uitbreiding van openbaar 
vervoer. Maar een meerjarenplan 
maakt het veel overzichtelijker wat 
er per jaar en per sector nodig is.

Zou economische democratie 
(burgers, overheden en werk-
nemers met meer invloed in het 
bedrijfsleven), waar je zelf al 
een geruime tijd voor pleit, kun-
nen helpen bij die sociaalecolo-
gische transitie?

Sacha: Wat mij betreft zeker en 
vast! Klimaatbeleid moet over meer 
gaan dan klimaat. Het moet ook 
gaan over het welzijn van de men-
sen, levenskwaliteit, goede jobs, 
een goede sociale zekerheid, enz., 
en dat moet samen met klimaat in 
een nieuw pact gesloten worden. 
Economische democratie moet 
daar een onderdeel van vormen. De 
economie staat vandaag in het te-
ken van winst voor de aandeelhou-
ders. De beslissingen die binnen de 

bedrijven genomen worden staan 
dus in het teken van winst, ook al 
is dat negatief voor het klimaat. Er 
moet dus een democratisering ge-
beuren binnen de sectoren en be-
drijven zodat er meer groepen 
mensen dan alleen die aandeel-
houders zeggenschap krijgen. Hoe 
je dat doet hangt natuurlijk af van 
bedrijf tot bedrijf en van sector tot 
sector. In de politiek is het vandaag 
één persoon één stem, maar in de 
economie is dat één euro één stem. 

De vermogende aandeelhouders 
en fondsen bepalen vandaag dus 
de richting van de economie. Dat 
is maatschappelijk onaanvaardbaar 
en daarbovenop heel slecht voor 
het klimaat.

Economische democratie, meer-
jarenplannen, klimaatdoelstel-
lingen, … het klinkt allemaal 
heel ambitieus en progressief, 
maar zonder draagvlak kun-
nen we dit niet realiseren. Hoe 
creëer je een zo groot mogelijk 
draagvlak?

Sacha: Enerzijds denk ik dat ‘draag-
vlak’ een drogreden is die door poli-
tici gebruikt wordt om de belangen 
van het bedrijfsleven te verdedigen. 
De afgelopen maanden 
was iedereen, ook politici, 
overtuigd van het belang 
van natuur, autoluwe ste-
den en gemeenten én 
een betere luchtkwaliteit. 
Dat zijn allemaal zaken 
die in een goed klimaat-
beleid gerealiseerd wor-
den. Anderzijds moeten 
we ook kijken naar die 
economische democratie, 
goede jobs en een sterke 
sociale zekerheid waar-
door we mensen meekrij-
gen in dat verhaal. Voor 
vakbonden is het bijvoor-
beeld heel belangrijk dat 
er duurzame groene jobs 
worden gecreëerd. Er zul-
len jobs verdwijnen, zo-
als aan de kerncentrales, 
maar er zullen ook nieu-
we jobs bijkomen, op dat 
moment is het belangrijk om werk-
nemers mee te krijgen in die transi-
tie. Een ander belangrijk voorbeeld 
is arbeidsduurvermindering, onze 
productiviteitsgroei moet omgezet 
worden in minder werk en een ho-
ger inkomen. Een verbetering van 
de levenskwaliteit is essentieel in 
het creëren van een draagvlak.

Naar een vierdagenwerkweek?
Sacha: Ik ben daar wel voorstaan-
der van, maar dat moet niet van 
vandaag op morgen gebeuren. Het 
is maar één van de mogelijkheden 
die kunnen helpen om een soci-
aalecologische transitie te realise-

ren. Net zoals toegankelijk open-
baar vervoer, publieke huisvesting 
of hogere sociale uitkeringen.

Wat kan de rol van de vakbond 
zijn in de realisatie van zo’n 
sociaalecologische transitie?

Sacha: Er moet een alliantie tot 
stand komen tussen de klimaat– en 
milieubeweging en de vakbonden. 
Volgens mij bestaat er hier en daar 
nog koudwatervrees binnen de vak-
bonden om op die klimaattrein te 
stappen, het is ook geen gemak-
kelijk verhaal. De klimaat– en mi-
lieubewegingen zijn dan weer te 
sterk gericht op het bedrijfsleven. 
Het gevolg is een klimaatbeleid dat 
niet sociaal is en niet rechtvaardig 

is voor veel werknemers, 
en dus haar draagvlak 
zal verliezen. De vakbon-
den zijn nog steeds de or-
ganisaties die de meeste 
mensen vertegenwoordi-
gen in België. Samen met 
de klimaat– en milieube-
weging zou het draagvlak 
enorm zijn.

Ben je optimistisch 
voor de toekomst of 
denk je dat het snel 
weer business as 
usual wordt?

(lacht) Antonio Gramsci 
(Italiaanse marxist) zei 
ooit: “ik ben pessimist 
van het intellect en op-
timist van de wil”. Als ik 
enkel nadenk over de si-
tuatie vandaag dan zie 

ik geen rooskleurige toekomst, 
maar ik zal altijd mee strijden, sa-
men met de vakbonden en andere 
bewegingen, voor die verandering. 
Soms is verandering ook sneller 
mogelijk dan we denken, kijk maar 
naar de Green Deal of de klimaat-
beweging. Er is veel mogelijk als we 
ons samen organiseren en mobili-
seren, en ijveren voor een betere 
samenleving.

Met andere woorden: samen 
sterk! Dank voor dit interview.

Sacha is de 
redacteur 
van dit boek 
‘Klimaat en 
sociale recht-
vaardigheid’, te 
koop voor €35

Meer info op 
denktankminerva.be

Sacha Dierckx hier uiterst links aan het woord tijdens de 
studiedag van de ABVV Senioren te Brugge in 2019.
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actualiteit

Doe mee en maak de (bel)cirkel rond!
Elke dag even kort een babbeltje slaan en jouw verhaal kunnen 
vertellen aan een luisterend oor. Voor veel mensen maken die paar 
minuten per dag dat ze met iemand kunnen praten een wereld van 
verschil. In deze coronatijden hebben heel veel mensen nood aan zo’n 
kort babbelmomentje. Daarom lanceren de ABVV Senioren samen met 
Linx+ belcirkels doorheen gans Vlaanderen en daarvoor hebben we 
jullie hulp nodig!

WAT IS EEN BELCIRKEL?
De eerste persoon in de lijst belt de 
volgende persoon in de lijst en stelt 
enkele algemene vraagjes: Hoe is 
het? Wat ga je vandaag doen? Kan 
ik je misschien helpen met iets? De 
persoon die opgebeld wordt, belt 
op zijn of haar beurt de volgen-
de persoon in de lijst en stelt op-
nieuw enkele vraagjes. Dit gaat zo 
door tot de eerste beller opgebeld 
wordt: de cirkel is rond. Deze belcir-
kel kan je elke dag opnieuw starten 
of je kan er ook voor kiezen om dit 
één keer in de week te doen. 

WAAROM ZOU IK DAARAAN 
MEEDOEN?
Door deel te nemen aan de belcir-
kel voel je je verantwoordelijk voor 
het in stand houden van de cirkel. 
Bel je de volgende persoon niet 
op, dan zullen de volgende perso-
nen in de cirkel ook geen babbeltje 
kunnen doen. Jouw verhaal wordt 
gehoord en je zorgt ervoor dat het 
verhaal van anderen ook gehoord 
wordt. Solidariteit via de telefoon 
dus, broodnodig in deze moeilijke 
tijden. Daarnaast kan je echt het 
verschil maken voor de persoon die 

je opbelt. Zo kan het zijn dat deze 
persoon heel eenzaam is of dat hij 
of zij hulp nodig heeft met bood-
schappen, medicatie, enz.

HOE DOE IK HIERAAN MEE?
Stuur een mailtje naar info@linx-
plus.be of bel naar 02 289 01 80. 
Vermeld jouw naam, gsm-nummer, 
adres en mailadres.

De belcirkels van de ABVV Se-
nioren maken onderdeel van de 
grotere campagne #geenbelet, 
een gezamenlijk initiatief van 
de Vlaamse Ouderenraad i.s.m. 
ouderenverenigingen. Meer dan 
100 000 mensen werden door 
dit initiatief al bereikt!
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We in 2020 130 jaar 1 MEI en 75 jaar ABVV 
vieren? Op 1 mei 1945 werd het ABVV formeel 
opgericht. Op het Nationaal Congres van 28 
en 29 april 1945 besloten het BVV, het BVES, 
de GV en het AGSOD vanaf 1 mei te fusioneren 
tot het ABVV. Figuren als Louis Major, Jef 
Rens, André Renard en Jos Bondas waren 
bepalend voor het uitzetten van de lijnen. Door 
de coronacrisis werd dit jaar voor de eerste 
keer in 130 jaar de 1-meistoet afgelast, in de 
plaats kwam een ‘digitale 1-meidag’.

De TOMAAT in de 18de eeuw als 
een levensgevaarlijke vrucht 
werd aanzien? De tomaat werd 
de ‘giftige appel’ genoemd 
omdat aristocraten er ziek van 
werden en sommigen er echt 
van stierven. De oorzaak van 
de sterfgevallen was echter 
een combinatie van de tomaat 
met de tinnen borden van de 
welgestelde klasse. Door de hoge 
zuurtegraad van de tomaten 
kwamen er looddeeltjes in het 
lichaam (loodvergiftiging). De 
tomaat werd met de vinger 
gewezen.

De uitzonderlijke BIJENETER gespot 
werd in Oost-Vlaanderen? De vogel leeft 
normaal gezien in het Zuiden van Europa 
en werd tien jaar geleden een eerste keer 
gespot in België, namelijk in Wachtebeke. 
De bijeneter heeft een geel, oranje, groen 
en blauw verenkleed en is ongeveer 28 
centimeter lang. Door de bedreiging van 
deze vogelsoort blijft de exacte locatie van 
de vindplaats voorlopig geheim.

Opgerolde stukjes wit BROOD vroeger gebruikt werd om 
potlood weg te gommen? Brood wordt gemaakt van tarwe 
en in tarwe zitten gluten. Die zijn kleverig en plakken het 
grafiet van het potlood vast. Het is pas in 1770 dat de Britse 
chemicus Joseph Priestley per ongeluk ontdekte dat rubber 
over dezelfde, maar sterkere, eigenschappen beschikte. 
Sindsdien werden kleine stukjes rubber verkocht als gom.

WIST JE DAT…

De tijd voor KLIMAATACTIE 
de laatste tien jaar met twee 
derde korter is geworden? 
Met andere woorden moeten 
landen nu hetzelfde werk doen 
in een derde van de tijd om 
het klimaatpact van Parijs 
te halen. Door de politieke 
laksheid werd het een verloren 
decennium. Om onder de 1,5°C 
te blijven moet men tussen 
2020 en 2030 meer dan 7% 
per jaar verminderen in de 
uitstoot van stoffen die een 
schadelijk effect hebben op 
het milieu.
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SCHAFTTIJD

ingrediënten

eiersalade

 • 4 hardgekookte eieren

 • 1 klein sjalotje

 • 2 eetlepels Griekse yoghurt

 • 1 theelepel mosterd

 • Snufje paprikapoeder

 • Snufje kerriepoeder

 • 1 eetlepel bieslook fijngehakt

 • Peper en zout

 • 1 bruin stokbrood

kipsalade

 • 2 hardgekookte eieren

 • 1 gekookte kipfilet

 • 1 kleine ajuin

 • 2 eetlepels mayonaise

 • 1 eetlepel ketchup

 • Peper en zout

 • Toefje peterselie

benodigdheden

 • Staafmixer

Zelf bereid 
broodbeleg
Zoals je kan zien kozen we een nieuwe naam 
voor deze rubriek. Het ‘rood recept’ wordt 
vervangen door ‘schafttijd’. Waarom? We 
willen ons niet vastpinnen op het rode accent 
in de gerechten, maar nog belangrijker, we 
willen de syndicale link versterken. Het woord 
‘schaft’ zal je waarschijnlijk nog wel kennen, 
het is “het onderbreken van de arbeid voor 
het nuttigen van een maaltijd”. Of dat nu ‘s 
morgens, ‘s middags of ‘s avonds is, dat is niet 
zo belangrijk, daarom zullen onze gerechten 
zich niet beperken tot het avondmaal.  
Wat schaft de Radeis vandaag? Zelf bereid 
broodbeleg (eiersalade en kipsalade) om 
mee te nemen op een zomerse picknick of 
fietstocht.

bereiding

Eiersalade
 — Pel de eieren, snij het sjalotje in grove stukken 

en doe dit samen in een kom.
 — Voeg de mosterd, yoghurt, paprika, kerrie, 

peper en zout toe en mix alles samen met een 
staafmixer.

 — Snij het stokbrood in grove stukken en beleg 
met de eiersalade.

 — Strooi er een beetje fijngehakte bieslook op.

Kipsalade
 — Snij de afgekoelde kipfilet in grove stukken.
 — Pel de eieren en de ui, en snij alles in stukken.
 — Doe alles samen in een kom, voeg de mayo-

naise, ketchup, peper en zout toe en mix alles 
samen met de staafmixer.

 — Snij het stokbrood in grove stukken en beleg 
met de kipsalade.

 — Werk af met een toefje peterselie.

©
 L

in
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1. De Vlaamse Ouderenraad, i.s.m. oude-
renverengingen, wil zo veel mogelijk bel-
cirkels lanceren in heel Vlaanderen. Ze 
doen dat onder de slogan #......... 

2. We veranderden de titel van onze recep-
tenrubriek naar schafttijd, maar wat was 
de vorige titel nu weer? 

3. De redacteur van het boek ‘Klimaat en 
sociale rechtvaardigheid’ hebben we 
voor deze editie van de Radeis geïnter-
viewd (zie vorige bladzijden). Wat is zijn 
voornaam?

4. Voor het Rood Roest Niet – interview 
trok onze journalist naar deze stad in 
Vlaams-Brabant. 

5. Lou (Rood Roest Niet) was heel zijn leven 
lid van de ACOD, de Algemene Centrale 
der … Weet jij waar de O en D voor staan? 

6. De oplossing van het ‘Rood Kruiswoord’ 
in de vorige editie van de Radeis. 

7. Het klimaat staat in de Radeis centraal, 
ook de Europese leiders zetten dit thema 
meer en meer centraal. Dit plan moet 
Europa tegen 2050 klimaatneutraal 
maken.

8. Ook binnen het ABVV staat klimaat cen-
traal. Via de slogan klimaat….. wil het 
Vlaams ABVV de bewustwording omtrent 
klimaat bij de mensen groter maken. 
Welk woord komt er na klimaat? Tip: jul-
lie zijn het allemaal! 

ROOD KRUISWOORD

STUUR JE OPLOSSING NAAR: info@linxplus.be 
of Linx+, Hoogstraat 42, 1000 Brussel en win een 
exemplaar van het boek Klimaat en sociale recht-
vaardigheid van Sacha Dierckx. De winnaar wordt door 
een onschuldige hand getrokken uit de inzendingen 
en wordt persoonlijk verwittigd. Deelnemen kan t/m 
28/08/2020 tot 23 uur 59. Linx+ streeft ernaar om op 
een wettelijke en correcte manier om te gaan met jouw 
persoonsgegevens.

JOSEPHINA uit Vrasene is de winnaar van de 
wedstrijd in Radeis nummer 1 van 2020. Ze vond 
het juiste antwoord “bereikbaar”. Een onschul-
dige hand trok haar naam uit de pot. Ze wint 
een exemplaar van het boek Goed ziek: hoe we 
onze gezondheidszorg veel beter kunnen maken. 
Proficiat!
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De Rood-Roest-Niet-karavaan houdt vandaag halt in de Maria 
Theresiastraat 121 te Leuven. In de vergaderzaal van de ACOD heb 
ik afgesproken met Louis Boghe. We begroeten elkaar hartelijk maar 
vanop afstand, zoals de hygiënemaatregelen het voorschrijven. Je 
merkt het meteen: Lou, want niemand kent hem bij zijn volle naam, is 
hier kind aan huis. Op weg naar de vergaderzaal krijgt hij meermaals 
een kameraadschappelijke groet toegeworpen. Ik volg hem, zoals vele 
kinderen van het eerste leerjaar in Kessel-Lo voor mij hebben gedaan, 
naar de zaal, waar ik aandachtig naar zijn uiteenzetting luister. 
Weliswaar achter plexiglas.

Dag Lou. Ben je in een rood nest 
geboren?

“Absoluut! (lacht). Mijn grootva-
der was een koperslager, een echte 
noeste arbeider. Mijn vader kwam 
dus uit een syndicaal nest. Als 
enige van de vijf kinderen mocht 
mijn vader verder studeren. In 1929 
is hij onderwijzer geworden. Hij ver-
huisde samen met mijn moeder, na-
dat ze getrouwd waren, naar de 
Donkerstraat, dé arbeidersbuurt 
in Leuven. Voor de vele arbeiders 
in de buurt (de meeste onder hen 
werkten in ‘Ateliers de la Dyle’, me-
taalbedrijf in Leuven) was mijn va-
der de sociale dienst. Hij hielp hen 
bij het invullen van papieren en 
paperassen. Mijn moeder werkte 
sinds haar veertiende in een koek-
jesfabriek en later in de keuken van 
het atheneum te Leuven. Ik ben dus 
opgegroeid in een heel syndicale 
familie én buurt.”

Jouw schoolcarrière als leer-
ling begon dus ook in een rood 
nest?

“Inderdaad, met alle vier jongens 
uit de wijk ging ik naar de gemeen-
teschool, de school voor de arbei-
derskinderen. De kinderen van de 
middenstand gingen naar de école 
moyenne. Van de gemeenteschool 
ging het naar de ‘vierde graad’, 
een school om de toenmalige leer-
plicht tot veertien jaar vol te ma-
ken. De beste leerlingen werden 
vervolgens naar de normaalschool 
in Tienen (provinciale school) ge-
stuurd, een school om leerlingen 

voor te bereiden op een carrière als 
onderwijzer.”

Je was klaar om aan een school-
carrière als onderwijzer te 
beginnen. Moest je lang zoe-
ken naar een plaatsje op een 
school?

“Op dat moment (jaren ‘60) was 
er een overvloed aan plaatsen voor 
beginnende onderwijzers. Ik kon 
kiezen tussen vijf verschillende 
scholen waar ik meteen mocht be-
ginnen. Ik koos voor de Rijksmid-
denschool van Kessel-Lo, omdat die 

school het dichtst bij de deur lag. 
Zo begon ik in 1962 aan mijn school-
carrière als onderwijzer in het eer-
ste leerjaar, een onderwijsjaar waar 
ik tot in 1976 heb lesgegeven. In die 
veertien jaar heb ik onder andere 
Bruno Tobback en Karin Jiroflée le-
ren lezen en schrijven.”

Hoe kwam je in contact met het 
ABVV?
“In feite ben ik, zoals ik daarnet 

al zei, opgegroeid met het syndica-
lisme en de sociale strijd. Maar het is 
via mijn oom, Bert Truyens, die na-
tionaal secretaris van de Algemene 
Centrale (AC) was, dat ik op mijn 
veertiende (1956) bij de ABVV-ka-
detten (In Leuven de AC-kadetten) 
ben beland. De andere kinderen in 
mijn wijk gingen daar ook naartoe, 
eerder dan naar de Rode Valken 
(socialistische jongerenbeweging). 
Als ABVV-kadetten hadden we on-
geveer 150 leden en beschikten we 
over een eigen lokaal in de Mechel-
sestraat, en een eigen volleybal-
ploeg. Met de kadetten gingen we 
in de zomervakantie en de paas-
vakantie regelmatig op kamp naar 
Wépion, een deelgemeente van Na-
men, waar de Algemene Centrale in 
die tijd een domein had. Wij waren 
een heel hechtte groep, met som-
migen heb ik vandaag nog steeds 
contact.”

Het delegeeschap was een 
logisch gevolg?

“Toen ik na mijn legerdienst in 
1963 terug op school kwam in 
Kessel-Lo, besliste de toenma-
lige schoolafgevaardigde (dele-
gee op schoolniveau) om ermee 
te stoppen. Aangezien ik regelma-
tig in contact kwam met het syndi-
caat, vond men in mij de natuurlijke 
opvolger.”

Kreeg je voldoende hulp in die 
eerste jaren als delegee?

“Ik had het geluk dat de school-

GEBOREN 14 juni 1942 in Leuven

LOOPBAAN 1962-1976 onderwij-
zer Rijksmiddenschool Kessel-Lo; 
1976-1978 directeur Rijksba-
sisschool Machelen; 1978-1989 
secretaris ACOD Onderwijs 
gewest Leuven; 1989-2003 
adjunct-algemeen secretaris 
ACOD Onderwijs

FUNCTIES schoolafgevaardigde 
ACOD Onderwijs; ondervoorzitter 
ACOD Onderwijs; lid gewestelijk 
Intersectoraal Comité ACOD 
Leuven; lid nationaal uitvoerend 
bestuur ACOD Onderwijs; 
secretaris ACOD Onderwijs 
gewest Leuven; adjunct 
algemeen secretaris ACOD 
Onderwijs; lid uitvoerend bestuur 
onderwijs Vlaams-Brabant; lid 
Gewestelijk Intersectoraal Comité 
Vlaams-Brabant; secretaris ACOD 
Senioren Vlaams-Brabant; lid 
ABVV Senioren Vlaams-Brabant

HOBBIES filmen als lid van een 
filmclub, trektochten, reizen, 
kaarten

rood roest niet

Een schoolvoorbeeld van syndicalist
 Interview met Lou Boghe
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afgevaardigde van het middelbaar 
onderwijs heel veel ervaring had 
in de syndicale strijd. Hij leerde mij 
de kneepjes van het vak en stond 
mij bij wanneer ik, in het begin van 
mijn delegeeschap, de confrontatie 
met mijn directeur moest aangaan. 
Zo herinner ik mij nog een discussie 
over het schoolfeest. Onze school 
bestond uit één hoofdgebouw en 
vijf wijkscholen, maar er was maar 
één schoolfeest, dat plaatsvond in 
het hoofdgebouw. De directeur wou 
voortaan in elke wijkschool een 
schoolfeest organiseren waarop al 
het onderwijzend personeel telkens 
aanwezig moest zijn. Dat wou zeg-
gen: geen enkel vrij weekend in juni 
voor de leerkrachten. Ik en Frans 
(schoolafgevaardigde van het mid-
delbaar) aanhoorden het plan van 
de directeur op zijn bureau. Frans 
knikte instemmend met alles wat 
de directeur te vertellen had, ik be-
gon mij ook te ergeren aan Frans. 
Tot op het moment dat de directeur 
zijn betoog stopte en Frans het vol-

gende zei: “allemaal 
goed en wel, maar wij 
doen dat niet!”. Wij verlieten het 
gebouw en daarmee was de kous af. 
Dat is een anekdote die ik nooit zal 
vergeten.”

Kreeg je naast hulp van de col-
legadelegee op de werkvloer, 
ook hulp van de vakbond?

“Uiteraard, vooral van de voor-
zitter en secretaris van de ACOD 
en ook via de ACOD-vormingen in 
Zeezicht aan de kust. Begin de ja-
ren ‘70 mocht ik daar eindelijk eens 
naartoe. Dat was niet zo evident 
toen, die vormingen waren heel po-
pulair en men moest zich inschrij-
ven om kans te maken. Ik leerde 
daar bijvoorbeeld heel veel over de 
sociale wetgeving.”

Wat was voor jou het meest 
memorabele moment in het 
delegeeschap?

“Toen we ijverden voor de vijf-
daagse schoolweek. Tot dan moest 

het onderwijzend personeel ook op 
zaterdagvoormiddag lesgeven. De 
ACOD hield een nationale staking 
en ook onze school nam hieraan 
deel. Er werd weken aan een stuk 
niet meer op zaterdag gewerkt. De 
directeur riep mij op zijn bureau 
omdat er een telefoontje was voor 
mij. De kabinetschef van de minis-
ter van Onderwijs belde mij woe-
dend op en eiste dat de staking on-
middellijk zou stoppen. Ik vertelde 
hem dat ik de instructies van mijn 
secretaris opvolgde en dat ik niet 
ging stoppen. Men probeerde mij 
dus onder druk te zetten om de sta-
king op te zeggen, maar het ver-
sterkte onze syndicale strijd alleen 
maar. Uiteindelijk kennen we alle-
maal het resultaat van die staking: 
zaterdag wordt er geen les meer 
gegeven. De sociale strijd heeft dus 
gewerkt!”

Was er ook een dieptepunt 
in je carrière als 
delegee?

“Dat moet zijn toen 
Daniël Coens, de vader 
van Joachim Coens 
(voorzitter CD&V), mi-
nister van Onderwijs 
was (1981-1988). Een 
Katholiek aan het roer 
van het Rijksonder-

wijs zorgt natuurlijk voor spannin-
gen. Hij heeft de toelagen aan het 
Rijksonderwijs fel verminderd en 
het Katholiek onderwijs stevig on-
dersteund. We hebben stakingen 
georganiseerd tegen zijn beslissin-
gen maar eigenlijk was dat vechten 
tegen de bierkaai.”

Van onderwijzer en schoolafge-
vaardigde ging het in 1976 naar 
directeur in Machelen.

“Dat was eigenlijk heel onver-
wachts. Je moest ten minste  
11 jaar dienst hebben als onderwij-
zer om de testen te mogen afleg-
gen. De vakbondssecretaris moe-
digde de schoolafgevaardigden met 
voldoende dienstjaren aan om deel 
te nemen. Van de 200 deelnemers 
werden er 16 geselecteerd en ik was 
erbij. Ik was aangenaam verrast, 
want je moet weten, op dat moment 
was het ministerie in liberale han-
den. Ik kreeg toen een brief met het 

“Een delegee 
die geen goeie 
leerkracht is, daar 
ben je niets mee 
op school.” 

Lou Boghe
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goede nieuws en bijgevoegd een 
lijst met scholen waartussen ik kon 
kiezen. Ik had geen school gekozen 
en dus kreeg ik een school toege-
wezen: Rijksbasisschool Machelen.”

Heb je goede herinneringen aan 
die korte periode als directeur?

“Zeker en vast, maar het was ook 
wel heftig. De school had al lang 
geen herstellingen of verbouwin-
gen gekend. Zo werd de school nog 
verwarmd met kolenkachels die de 
conciërge elke maandagmorgen 
om zes uur moest aansteken. De 
kinderen hielden nog tot tien uur 
hun jas aan omdat het te koud was. 
Ik vroeg dan aan het kabinet of het 
mogelijk was om gasradiators te in-
stalleren. Daar kwam echter niets 
van in huis. Ik heb dan maar de 
commandant van de brandweer in 
Machelen gebeld voor een inspec-
tie. Alles werd afgekeurd en ik had 
mijn slag binnengehaald. Een week 
later kregen we het bericht dat 
onze school volledig vernieuwd zou 
worden. Je zou voor minder ver-
baasd zijn.”

Na de periode als directeur 
ben je in 1978 secretaris ACOD 
Onderwijs in het gewest Leuven 
geworden en in 1989 adjunct-al-
gemeen secretaris ACOD 
Onderwijs. Wat is je daarvan het 
meest bijgebleven?

“De terugkeer van de leerkrach-

ten uit Duitsland. Er waren toen 
heel veel Belgische militairen met 
hun gezin gestationeerd in Duits-
land. De kinderen van die gezinnen 
kregen les van Belgische leerkrach-
ten. Op een bepaald moment keren 
de Belgische militairen terug naar 
huis en hebben de leerkrachten, 
een paar honderd, plots geen job 
meer. We hebben dan samen met 
de minister van Onderwijs, Luc Van 
Den Bossche (1992–1998), een op-
lossing uitgewerkt. Alle leerkrach-
ten mochten een school in België 
kiezen, was er geen plaats dan wer-
den ze er bijgezet tot er een plaats 
vrijkwam. Op die manier werden er 
geen jonge leerkrachten opzijge-
schoven en kregen de leerkrach-
ten uit Duitsland gedurende twee 
jaar een volle wedde zonder een 
‘terbeschikkingstelling’.

Was het moeilijk om het dele-
geeschap te combineren met 
het werk en het privéleven?

“Neen zeker niet. Ik had het ge-
luk dat mijn vrouw delegee was bij 
het toenmalige RTT (Regie voor Te-
legraaf en Telefoon), nu Proximus. 
We hadden dus alletwee een heel 
druk syndicaal leven.”

Wanneer ben je op pensioen 
gegaan?

“Op 31 december 2002 was het 
mijn laatste dag als adjunct-alge-
meen secretaris bij het ACOD te 
Brussel. Ik koos ervoor om er vol-
ledig mee te stoppen, want op dat 
moment was ik al heel lang uit het 
onderwijs. Het zou niet eerlijk ge-
weest zijn mocht ik terug naar mijn 
school zijn gegaan en hierdoor de 
directeur die mij al die jaren ver-
ving zijn job zou afnemen.”

Zou je het delegeeschap 
opnieuw doen?

“Ik zou het delegeeschap meteen 
opnieuw doen! Het waren echt mijn 
schoonste jaren (geëmotioneerd).”

Wat is je boodschap voor jonge 
delegees?

“Dat is een moeilijke vraag. Het 
grootste probleem bij de schoolaf-
gevaardigden is het feit dat ze niet 
beschermd zijn. Zo kan de direc-

teur de schoolafgevaardigde het le-
ven zuur maken door hem of haar 
telkens van leerjaar te veranderen. 
Dat hebben ze bij mij vaak gepro-
beerd, maar ik liet het daar nooit 
bij. Ik ging in gesprek met de ouders 
van de kinderen in het derde kleu-
terklasje en op die manier kreeg ik 
telkens veel steun om in het eerste 
leerjaar te blijven. Ik begrijp dus als 
geen ander hoe moeilijk de combi-
natie delegee/onderwijzer is. Toch 
wil ik graag twee belangrijke bood-
schappen meegeven. Enerzijds is 
het belangrijk om te luisteren naar 
collega’s. Je bent namelijk dele-
gee voor de aangesloten leden en 
dus je spreekt nooit in eigen naam 
of functie. Anderzijds moet je al-
tijd in orde zijn met alles zodat de 
inspecteur of de directeur je nooit 
kan terechtwijzen. Een delegee die 
geen goeie leerkracht is, daar ben 
je niets mee op school.”

Waar liggen de grote uitdagin-
gen voor de vakbond?

“Voor heel het ABVV is dat ‘jon-
geren overtuigen van het nut van 
een vakbond’. Het is pas als er zich 
een probleem voordoet dat men 
zich lid maakt van de vakbond. We 
moeten echt dringend nieuwe le-
den werven. Dat probleem zien we 
trouwens ook in de sector van het 
onderwijs. Daarnaast, en dan meer 
specifiek voor het onderwijs, moet 
men de leerkracht opnieuw meer 
laten lesgeven. De papierwinkel is 
veel te groot geworden!”

Ben je nog steeds actief in het 
ABVV?
“Natuurlijk (lacht)! In Vlaams-Bra-

bant (Leuven) zit ik in het uitvoe-
rend bestuur onderwijs, het Gewes-
telijk Intersectoraal Comité ACOD, 
de ABVV Senioren en ben ik se-
cretaris van de ACOD Senioren. In 
Brussel zit ik in de werkgroep Maat-
schappelijke Thema’s van de ABVV 
Senioren. Een hele boterham dus 
hé!”

Lou, hartelijk dank voor dit 
gesprek en geniet nog van jouw 
welverdiend pensioen!
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