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op de omslag

Wie strijdt voor  
de ouderenrechten (commissaris)?
Mensenrechten stoppen niet boven een bepaalde leeftijd
Sinds maart 2020 beheerst één 
onderwerp onze dagelijkse ge-
sprekken. Maatregelen van har-
de tot zachte lockdowns en van 
grote tot kleine bubbels. Aan-
vankelijk overheerste angst en 
werden maatregelen zo goed als 
altijd als wenselijk beschouwd, 

alles om het virus klein te krij-
gen. Maar de ene maatregel is de 
andere niet en ook goedbedoel-
de beschermende regels kunnen 
schadelijke gevolgen hebben. 
Mensenrechten bieden een hou-
vast om onze basiswaardigheid 
te garanderen. We gaan in ge-

sprek met Julien Van Geertsom 
en Robert Crivit van Initiatief 
OuderenRechtenCommissaris of 
ORC.

edito

Kameraden,

De lente staat stilaan voor de 
deur. Langere dagen, meer 
(zon)licht, meer mogelijkhe-
den om de deur uit te gaan 
voor wie dat kan… vele een-
voudige dingen zijn immens 
belangrijk geworden in deze 
coronatijden en van vele een-

voudige dingen beseffen we misschien nu pas hoe 
belangrijk ze zijn.

De vaccinatiecampagne is eindelijk in gang getrok-
ken en in principe zijn vandaag de bewoners en de 
medewerkers van alle woonzorgcentra een eerste 
keer ingeënt. We hebben nog een lange weg te 
gaan alvorens we allemaal volledig ingeënt zullen 
zijn en voorzichtigheid blijft dus geboden.

Maar het is belangrijk dat deze campagne ten volle 
en snel kan worden uitgerold.

Er dient natuurlijk aandacht te zijn voor de vele 
ouderen die nog zelfstandig wonen of in assisten-
tieflats. Wanneer komen zij aan bod? Kunnen zij 
zich nog vlot zelfstandig verplaatsen? Kennen zij de 

weg in de wereld van de online-afspraken en apps? 

In dit nummer hebben we het over het belang van 
de oprichting van een Ouderenrechtencommissa-
riaat. Dat is een héle mond vol maar gezien het 
belang ervan ondersteunen we als ABVV alvast 
het initiatief dat in deze genomen werd. Je leest er 
alles over in de volgende bladzijden.

Nog even en het is opnieuw 1 mei. Onze traditionele 
stoeten zullen wellicht nog steeds niet kunnen, 
maar graag zouden we de aandacht vestigen op 
de 100ste verjaardag van de 8-urendag en op het 
belang van het verdedigen van onze syndicale 
vrijheden nav de 100ste verjaardag van het schrap-
pen van artikel 301 uit het Strafwetboek waardoor 
de vrijheid van vereniging en actievoeren minder 
repressief werd aangepakt. Twee actuele thema’s 
vandaag… nog steeds!

Caroline Copers 
Algemeen Secretaris Vlaams ABVV-FGTB

ABVV Senioren streeft ernaar om op een wettelijke en correcte manier om te gaan met jouw persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de gegevens die we verzamelen 
over jouw persoon. Je ontvangt deze Radeis als abonnee uit ons adressenbestand. Indien je dit in de toekomst niet 
meer wenst, kan je ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen via info@abvvsenioren.be of ABVV Senioren t.a.v. Dorien 
Deloof, Hoogstraat 42, 1000 Brussel.
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opinie

Ouderenrechten
Een jaar geleden stond België plots stil, een gevaarlijk virus had ons 
land bereikt. Na wekenlange twijfel over de juiste maatregelen bleef 
uiteindelijk maar één keuze over; alle niet essentiële activiteiten 
moesten onmiddellijk worden gestopt. We gingen in een volledige 
lockdown. De drastische gevolgen van deze beslissing konden toen 
onmogelijk worden ingeschat. Wel werd na een korte tijd al duidelijk 
dat deze aanpak niet iedereen op eenzelfde manier treft.

Ouderen werden door de maat-
regelen bijzonder hard getroffen 
en veelvuldig in hun basisrech-
ten geschonden. De avondklok 
bijvoorbeeld is een grondwette-
lijke schending die ons allen treft. 
De figuurlijke stolp die boven de 
woonzorgcentra werd geplaatst 
zorgde voor een nog grotere inper-
king van de grondrechten voor 
ouderen. Een isolatie 
die zwaar inhakte 
op het welzijn en 
leefcomfort van 
de bewoners. Maar 
ook de ongelukkige 

afstemming tussen ziekenhuizen 
en WZC’s waardoor de medische 
noden niet afdoende werden inge-
vuld en een kwaliteitsmodel dat 
met corona door jarenlange onder-
financiering nog feller onder druk 
kwam te staan. En in de bespreking 
van die signalen stelden we vast 
dat naast de virologen, politici, 
WZC- verantwoordelijken vaak 

voorbij gegaan werd 
aan de belangrijkste 
speler in dit verhaal: 
de ouderen zelf.

Die onrechtvaardig-
heden, gebreken 
en mistoestanden 
leidden er onder meer 
toe dat het idee van 
een Ouderenrechten-
commissaris (ORC) 
aan kracht won. Het 
is te kort door de 
bocht om te stellen 
dat ouderen compleet 
vergeten zijn. Wel 
zorgden vooroordelen 
en een gebrek aan 
aandacht voor diver-
siteit binnen de groep 
ouderen voor slecht 
aangepast beleid. 

De maatregelen 
tijdens de eerste 
coronagolf tot de 
maatregelen die van-
daag gelden, hebben 
de problemen pijnlijk 
uitvergroot. En des 
te meer onderstreept 
dat in de verdere uit-
bouw van onze resi-
dentiële ouderenzorg 
kwaliteit voorop moet 
staan. Kwaliteit van 

zorg, kwaliteit voor de bewoners 
en kwaliteit voor de werknemers. 
Een jaar lang coronamaatregelen 
maakt ook duidelijk dat een ver-
keerde kijk op ouderen niet zonder 
gevolgen is. Leeftijd wordt al te 
vaak als een enge grens gebruikt 
om jong van oud te scheiden. 
Maatregelen opstellen op basis van 
de reële gezondheidstoestand van 
een persoon gebeurt niet of veel 
minder. Niet alleen leeftijdsdiscri-
minatie is een probleem. Negatieve 
vooroordelen zorgen voor een 
beeld van ouderen dat weinig fraai 
is. Het idee dat ouderen passief 
en zwak zijn en beschikken over 
zeeën van (vrije) tijd, mist zijn 
effect op de publieke opinie niet. 
Deze negatieve en paternalistische 
houding werkt bovendien oude-
ren(mis)behandeling in de hand en 
staat een constructieve realisatie 
van ouderenrechten in de weg.

Hoe kan dit beter worden aan-
gepakt in de toekomst? Een 
groeiende beweging ziet heil in 
een Ouderenrechtencommissa-
ris (ORC). Naast een positieve 
beeldvorming rond ouderen kan 
een ORC vier andere taken op 
zich nemen: beleidsvoorbereiding, 
een ombudsfunctie, burgerlijke 
partijstelling en een controle –en 
auditfunctie. 

Wat vaststaat is de nood aan een 
geïntegreerde aanpak die oude-
renrechten kan garanderen. Dat 
vraagt om een goede klachtenbe-
handeling, inspectie en handha-
ving en om monitoring gekoppeld 
aan rapportering. 

Evert Wouters 
Educatief medewerker 
ABVV Senioren 
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“Een jaar lang corona
maatregelen maakt 
ook duidelijk dat een 
verkeerde kijk op 
ouderen niet zonder 
gevolgen is.”

Evert Wouters
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interview 

“Coronacrisis plaatst ouderenrechten 
opnieuw op de agenda”

Julien en Robert, jullie zijn bei
den zeer actief binnen de groep 
Initiatief ORC. Deze groep pleit 
voor de oprichting van een 
Ouderenrechtencommissaris 
(ORC). Waar ligt de oorsprong 
van dit initiatief? 
JULIEN/ROBERT: De coronacrisis 

is de directe oorzaak van het ini-
tiatief. Door rapporten van onder 
andere Amnesty over de mensen-
rechtenschendingen in de woon-
zorgcentra (WZC) werd pijnlijk 
duidelijk dat wantoestanden – voor-
heen soms weggezet als klagende 
ouderen – wel degelijk mensenle-
vens hebben gekost. Maar het Ini-
tiatief ORC bouwt eigenlijk verder 
op een breder probleem. Ouderen-
rechten werden ook al vóór de cri-
sis aan de kant geschoven. Denk 
maar aan discriminaties op het vlak 
van solliciteren, wonen, leningen, 
verzekeringen, beeldvorming…  Wat 
het initiatief vooral wil aankaarten 
is het ontbreken van een herken-
baar en bereikbaar aanspreekpunt 
voor klachten hierover. Op dit mo-
ment is er geen enkele instantie die 
opkomt voor de kwaliteit van leven 
van ouderen. 

Een ORC is een nieuw idee. 
Waar ligt de kernfunctie? 
JULIEN/ROBERT: In principe zijn 

er vier mogelijke functies denkbaar. 
Beleidsvoorbereiding, ombuds-
functie, controle –en auditfunctie 
en burgerlijke partijstelling. Daar 
moet wel bij gezegd worden dat de 
ombudsfunctie duidelijk als kern-
functie wordt gezien. De ORC stelt 
zich centraal op om klachten op te 
vangen van individuen en midden-
veld om zo verder druk te kunnen 
zetten, samen met partners. Klach-
ten omtrent discriminatie kunnen 
zo samen met Unia onder de loep 
worden genomen. Doorverwijzen 
en samenwerken zal dus een cruci-
ale functie zijn van de commissaris, 
die als centraal meldpunt fungeert. 
De ORC zal geen bestaande organi-

saties vervangen. Unia, de vakbon-
den of de Vlaamse Ouderenraad 
hebben daarin niets te vrezen. Inte-
gendeel, als centrale speler zal de 
ORC alleen maar versterken wat er 
nu al bestaat. 

Waarom specifiek een extra 
commissaris voor ouderen? 
Wat maakt de nood daarvoor zo 
groot? 
JULIEN/ROBERT: Net zoals de ar-

beiders in de 19de eeuw vallen oude-
ren nu vaak buiten de samenleving 
en worden hun rechten niet ge-
respecteerd. Het is niet de bedoe-
ling om ouderen boven de rest te 
plaatsen. Nu zien we echter eerder 

het omgekeerde en daarom strij-
den we specifiek voor deze groep. 
Over minder dan 10 jaar zal één op 
vier Vlamingen een oudere zijn. Dat 
groeiende aandeel binnen de be-
volking mag niet gepaard gaan met 
de huidige discriminatie en hou-
ding tegenover ouderen. 

We bevinden ons nu ongeveer 
één jaar in de coronacrisis. We 
hadden het al over de omstan
digheden binnen de WZC, welke 
andere pijnpunten blijven bij jul
lie hangen na dit moeilijke jaar? 
JULIEN/ROBERT: Eenzaamheid! 

Eenzaamheid is een van de zaken 
die ouderen enorm hard getroffen 
heeft tijdens deze crisis. Het wordt 

ROBERT CRIVIT, lid commissie 
wonen, omgeving en mobiliteit 
Vlaamse Ouderenraad. Robert 
startte als jongeling in het jeugd-
werk van Lokeren en werd later 
actief als vormingswerker voor 
het Masereelfonds. Vijf jaar lang 
was hij voorzitter van de Kinder-
rechtencoalitie waar hij de wer-
king van de Kinderrechtencom-
missaris leerde kennen. Syndicaal 
was hij altijd lid van een vakbond 
en was hij ook meermaals militant 
zowel voor ABVV als ACV.

JULIEN VAN GEERTSOM, voor-
malig voorzitter POD Maatschap-
pelijke Integratie. Julien heeft een 
goed gevulde carrière achter de 
rug waar heel wat syndicaal werk 
in te vinden is, van medewerker 
bij Linx+ tot adjunct intergewes-
telijke secretaris bij het Vlaams 
ABVV. Ook vandaag blijft hij actief 
bij ABVV Waasland binnen de 
VZW Wijkwerking. Als voorzitter 
van een WZC waar extra maat-
regelen werden getroffen tegen 
eenzaamheid, werkte hij mee 
aan het schokkende rapport van 
Amnesty over de mensenrechten 
van ouderen.
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ook dringend tijd dat de gezond-
heidsgevolgen daarvan naar waar-
de worden geschat. Aan dat ver-
haal binnen en buiten WZC hangt 
ook effectieve opsluiting van ou-
deren vast. Soms ongetwijfeld met 
goede bedoelingen maar nooit 
zonder gevolg… Verhalen bereik-
ten ons van mensen die pas we-
ken na hun dood werden gevonden 
in hun huis. Eenzaam gestorven, er 
werd niet meer naar omgekeken. 
Een ander voorbeeld is de slechte 
doorstroming van zieke ouderen uit 
WZC naar ziekenhuizen. Door het 
nalaten van het toedienen van de 
beste zorg zijn ook hierdoor men-
senlevens vroegtijdig beëindigd. Er 
zijn nog meer voorbeelden uit één 
jaar crisis, één voor één maken ze 
duidelijk dat een krachtig signaal 
moet worden gegeven. De excuses 
zijn op. 

Wat geeft na één jaar corona
crisis toch hoop, aan welke 
goede praktijken kunnen we ons 
optrekken?
JULIEN/ROBERT: Voor ons is na-

tuurlijk het Initiatief ORC op zich-
zelf al een groot lichtpunt. Een 
grote groep sociale, politieke en 
academische persoonlijkheden in 
samenspraak met meerdere mid-
denveldorganisaties gaven kracht 
aan een signaal dat het garanderen 
van ouderenrechten een enorme 
inhaalbeweging zal vragen. Meer 
concreet zien we op verschillen-
de plaatsen buddysystemen opdui-
ken die eenzaamheid willen tegen-
werken, welkome initiatieven! Tot 
slot zijn we voorzichtig blij met de 
loonsverhoging voor de zorgverle-
ners. Het is van cruciaal belang dat 
deze groep loon naar werk krijgt. 
Mooie woorden en symbolisch ap-
plaus brengen hier geen zoden aan 
de dijk. 

Terug naar de ORC als orga
nisatie. Dit nieuwe orgaan zal 
waarschijnlijk op Vlaams niveau 

geplaatst worden, 
idealiter onder de 
vleugels van het 
Vlaams Parlement. 
Vanwaar deze 
keuzes?
JULIEN/ROBERT : 

De keuze voor het 
Vlaamse niveau is 
eerder pragmatisch. 
Het is sneller uit-
voerbaar en is ook 
in het licht van de 
wantoestanden in de WZC een lo-
gische keuze. Ook veel andere do-
meinen die een sterke invloed heb-
ben op ouderen vallen onder het 
Vlaamse politieke niveau (ruimtelij-
ke ordening, mobiliteit, huisvesting, 
tewerkstelling, welzijn ….). Er is mo-
menteel nog geen goed zicht op 
de vorderingen van gelijkaardige 
initiatieven op Waals, Brussels en 
Federaal niveau. Daar kan onder-
tussen het Vlaamse ORC wel part-
nerschappen voor opzetten. Het 
spreekt voor zich dat Federale do-
meinen als pensioenen en gezond-
heidszorg niet vergeten mogen 
worden. De keuze voor het Vlaams 
Parlement is duidelijk. Als parle-
mentaire organisatie is men niet 
onderhevig aan het wisselen van 
ministers. Dat moet een onafhan-
kelijkheid garanderen. 

Een kritische stem zou kunnen 
zeggen dat een ORC niet veel 
had kunnen veranderen aan 
de schrijnende gevolgen van 
de coronacrisis, een terechte 
opmerking?
JULIEN/ROBERT: Het is juist om 

te zeggen dat een ORC opgericht 
in bijvoorbeeld 2019 niet veel had 
kunnen veranderen. Bij de Kinder-
rechtencommissaris hebben we ge-
zien hoe moeizaam het is gegaan 
om kinderrechten echt volwaar-
dig te garanderen. Dat was een 
strijd die jaren geduurd heeft en 
die veel moeite heeft gekost. Maar 
vandaag de dag zien we wel dege-

lijk dat die strijd zijn 
vruchten heeft afge-
worpen, daar moeten 
zelfs de meest kriti-
sche stemmen toe-
gevingen doen. Een 
ORC dat een goede 
vijf jaar geleden was 
opgericht had nu al 
wel degelijk een im-
pact kunnen hebben. 

Onder andere via 
hun impact op pensioenen zijn 
vakbonden belangrijke spelers 
die ouderenrechten behartigen. 
Wat kan een vakbond betekenen 
in het verhaal van de ORC?
JULIEN/ROBERT: De ORC zal met 

zijn ombudsfunctie op zoek moeten 
gaan naar partners. De vakbonden 
kunnen daar zeker een belangrij-
ke rol spelen. Na het binnenkomen 
van klachten kunnen gezamenlijke 
standpunten worden ontwikkeld en 
kunnen deze ook collectief verde-
digd worden. De vakbonden zullen 
hun uitgebreide expertise kunnen 
aanbrengen over verschillende the-
ma’s. Alle rechten verbonden aan 
de werkvloer komen dan meteen in 
beeld maar ook bijvoorbeeld over 
sollicitatieprocedures (en de oude-
rendiscriminatie die daar speelt). 
Natuurlijk mag de kennis rond pen-
sioenen ook niet ontbreken, oude-
ren moeten op een waardige ma-
nier hun loopbaan kunnen afsluiten. 

Hartelijk bedankt voor het 
fijne interview Robert en 
Julien, veel succes met jul
lie initiatief voor een 
Ouderenrechtencommissaris!

Wie het initiatief rechtstreeks wil 
steunen kan dat doen door de peti-
tie voor de ORC te ondertekenen 
op www.initiatieforc.be/petitie.

“Over minder dan 
10 jaar zal één op 
vier Vlamingen een 
oudere zijn. Dat 
groeiende aandeel 
binnen de bevolking 
mag niet gepaard 
gaan met de huidige 
discriminatie en 
houding tegenover 
ouderen.”

Julien/Robert
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dossier

Minimumpensioen omhoog. Eindelijk
Begin dit jaar ontstond er commotie rond lagere netto pensioenen, 
net op het moment dat de eerste fase van de hogere minima werd 
ingezet. De onduidelijkheid zorgde voor veel vragen. Vanuit het kabi
net van de minister van pensioenen kwam ondertussen een sluitende 
verklaring. 

Kort samengevat 
komt die verklaring 
hierop neer: “De be-
slissing om de stij-
ging van de laagste 
netto pensioenen op 
te trekken is niet te-
ruggedraaid, de her-
vorming is wettelijk 
vastgelegd en gaat 
door tot in 2024.” & 

“De lagere pensioen-
uitkeringen van begin 
2021 zijn te wijten aan een aange-
paste berekening van de bedrijfs-
voorheffing, een beslissing die de 
FOD Financiën heeft genomen zon-
der te overleggen met de minister.”

Het minimumpensioen stijgt tegen 
2024 naar 1.580 bruto voor wie 
een loopbaan van 45 jaar heeft. 
Dat is ongeveer 300 euro meer 

dan vandaag. De stij-
ging is goed nieuws, 
al heerst er ook een 
gevoel van ‘beter laat 
dan nooit’. ABVV pleit 
als socialistische vak-
bond al ruim 20 jaar 
voor zo’n substanti-
ele verhoging. Werk-
nemers zonder een 
volledige loopbaan 
van 45 jaar zullen 
ook hun minimum-

pensioen zien stijgen maar dan ver-
houdingsgewijs naar de duur van 
hun loopbaan. Verder zullen ook 
IGO gerechtigden hun basisbedrag 
zien verhogen. 
Voor meer info: abvv.be

STUDIEDAG 2021
Pensioenen zijn door de verhoging 
van het wettelijke minimumpensi-

oen opnieuw een veelbesproken 
thema dat terug is na nooit echt 
weg te zijn geweest. Het is dus een 
uitgelezen moment om er dieper 
op in te gaan tijdens onze jaarlijk-
se studiedag. Deze zal om ieders 
veiligheid te garanderen, DIGITAAL 
georganiseerd worden OP 1 APRIL 
VAN 15U00 TOT 17U30. Ook voor 
wiens hart niet sneller gaat slaan 
bij cijfers en indexen zal er heel 
wat te beleven zijn. Gewezen ABVV 
topman Jef Maes schetst parcours 
naar de 1500 euro pensioen van 
vroeger tot nu. Celien Vanmoer-
kerke - adjunct-kabinetschef op het 
Kabinet Pensioenen - licht het hui-
dige beleid toe en wat dit betekent 
voor onze leden. Tot slot kijken we 
naar de toekomst en welke strijd-
punten nog op te nemen zijn.

Neem je graag deel aan onze stu-
diedag? Stuur een mailtje naar 
info@abvvsenioren.be en we sturen 
met plezier de Zoomlink.

“De beslissing om 
de stijging van de 
laagste netto pensi
oenen op te trekken 
is niet teruggedraaid, 
de hervorming is 
wettelijk vastgelegd 
en gaat door tot in 
2024.”

MINIMUM PENSIOEN 
VOOR IEDEREEN !
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© WIKIPEDIA

MINDER ALCOHOL leidt 
tot langer gezond leven. 
VAD (Vlaams experti-
secentrum Alcohol en 
andere Drugs) en de 
DrugLijn bundelden op 
een eenvoudige en visu-
ele manier de belang-
rijkste informatie over 
de voordelen van min-
der alcohol voor oudere 
volwassenen. Dat resul-
teerde onder andere in 
een poster.

In de UVRM zijn niet alle 
mensenrechten opgeno-
men, omdat de vertegen-
woordigers die over de 
tekst onderhandelden het 
niet eens konden worden 
of omdat een bepaald 
recht toen nog niet alge-
meen als mensenrecht 
werd erkend. Daarom 
wordt de doodstraf niet 
genoemd, want sommige 
staten waren in 1948 

al tegen die straf, maar 
andere zijn er tot op de 
dag van vandaag voor-
stander van. Om soortge-
lijke redenen ontbreken 
in de UVRM verwijzin-
gen naar onder meer de 
vrijheid van drukpers, 
het recht op abortus en 
euthanasie,… In 2016 von-
den de meeste executies 
plaats in China, Iran, Sau-
di-Arabië, Irak en Pakistan.

Joanna Catharina Deroover-Turcksin 
de oudste Belg ooit was. Ze overleed 
op een leeftijd van 112 jaar en 186 
dagen en leefde dus van 3 juni 1890 
tot 6 december 2002. In de volks-
mond werd ze “WOINKE TURCK” 
genoemd. Tot haar 105e ging ze nog 
elke week trouw naar de zondagsmis. 
Tot ze 111 was, kaartte ze nog iedere 
dag. Woinke stierf uiteindelijk toen ze 
112 en een half jaar oud was aan de 
gevolgen van een verkoudheid met 
complicaties.

In 2021 namen we afscheid van DONALD TRUMP 
als president van de Verenigde Staten. Hoe dat 
is verlopen was wereldwijd nieuws. Trump werd 
al tijdens de aanloop naar zijn presidentschap 
berucht voor zijn haat tegenover de Democraten. 
Nochtans was hij daar in het verleden zelf lid van 
en doneerde hij ook aanzienlijke sommen geld 
aan de partij.

DE NATUUR blijft altijd in 
beweging. Soms worden com-
pleet nieuwe planten of dieren 
ontdekt. Net iets vaker steken 
nieuwelingen grenzen over en 
duiken ze op in gebieden waar 
ze nooit eerder werden waarge-
nomen. Begin 2021 mochten we 
in Vlaanderen een nieuwe pad-
denstoel verwelkomen. De Xyla-
ria cinerea vond de weg naar de 
Lembeekse bossen, welkom!
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SCHAFTTIJD

ingrediënten voor vier

 — 1 kg stoomaardappelmix
 — 50 g ongezouten roomboter
 — 3 el milde olijfolie
 — 3 tenen knoflook
 — 15 g verse platte peterselie
 — 1 snufje grof zeezout
 — 1 kg witte asperges
 — 1 bos salade-ui
 — 4 middelgrote eieren
 — Benodigdheden
 — bakpapier
 — barbecue of grillpan

Aardappeltjes  
met gegrilde asperges
Als de lente in het land is steken verschillende groenten hun kopje 
uit de grond. Bij de asperges mag je dat zeer letterlijk nemen. Ze 
doen dat de laatste jaren steeds vroeger door de zachtere winters. 
Dat weerhoudt er ons natuurlijk niet van om er even hard van te 
genieten. Dit gerecht is trouwens een goed excuus om de barbecue al 
eens te gebruiken. Is dat voor één gerecht toch wat teveel gevraagd? 
Halveer dan de hoeveelheden per persoon en serveer dit gerecht als 
voorgerechtje van de hoofdmaaltijd. In elk geval, geniet ervan!.

bereiding

 — Verwarm de oven voor op 180 °C. Was de aardappelen. Kook de 
ongeschilde, hele aardappelen in ruim water met eventueel zout in 
15 min. gaar. Smelt de boter met de olie in een pan. Snijd de knof-
look en peterselie grof.

 — Giet de aardappelen af en laat ze even afkoelen op een met bakpa-
pier beklede bakplaat. Gebruik een tweede bakplaat of plank om de 
aardappelen plat te drukken of plet elke aardappel apart met een 
mok. Verdeel de gesmolten boter, knoflook, peterselie, peper en het 
zeezout over de aardappelen en meng goed. Rooster de aardappe-
len ca. 1 uur in de oven knapperig en goudbruin. Schep af en toe om.

 — Schil ondertussen de witte asperges rondom met een dunschiller 
vanaf vlak onder het kopje naar beneden en verwijder de houtach-
tige onderkant. Verhit een grillpan of barbecue. Gril de asperges 
5 min., gril de salade-ui de laatste 2 min. mee. Kook de eieren in 5 
min. zacht. Laat schrikken onder koud stromend water, pel ze en 
halveer. Snijd de asperges en salade-ui schuin doormidden en meng 
ze in een kom.

 — Verdeel de aardappelen, asperges, salade-ui en eieren over een 
grote schaal. Bestrooi met peper en eventueel zout.

wist je dat…
Het andere Belgische witte 
goud witloof niet alleen 
zijn weg heeft gevonden 
naar verschillende moderne 
gerechten maar ook naar 
een bier. Hof Ten Dormaal 
uit Tildonk maakte als 
eerste een witloofbier. Dit 
blond hoevebier bevat iets 
minder hop maar dat wordt 
deels vervangen door chico
rei, de wortel van het wit
loof, die tijdens het laatste 
halfuur van het brouwpro
ces wordt toegevoegd.
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1. De Federale Pensioendienst is onder 
andere verantwoordelijk voor het toeken-
ning van de IGO. Waarvoor staat de O in 
deze afkorting?

2. Het Vlaams expertisecentrum alcohol en 
andere drugs en de Druglijn bundelden 
op een eenvoudige en visuele manier de 
belangrijkste informatie over de voor-
delen van minder alcohol voor oudere 
volwassenen. Onder welke afkorting van 
3 letters is het Vlaams expertisecen-
trum voor alcohol en andere drugs ook 
bekend.

3. Een nieuwe seniorenwerker nam onder-
tussen de plaats in van Ayoubi. Hij deelt 
zijn naam met Van Benthem een bekende 
Nederlandse schaatser die tweemaal de 
Elfstedentocht won. Als dat geen belletje 
doet rinkelen, neem een kijkje op  
www.abvvsenioren.be.

4. We hopen allemaal op een lang en 
gezond leven. Wat was ook al weer de 
voornaam van de langst levende Belg 
ooit?

5. Sinds kort kent het recept binnen de 
Radeis een nieuwe titel ‘Schafttijd’. Wat 
was de naam van het recept in de laatste 
Radeis van 2020. Heb je die niet meer 
liggen? Deze is ook te vinden op  
www.abvvsenioren.be. 

6. Wat is de Xylaria cinerea ook al weer? 
Het is geen plant en ook geen dier. Eigen-
lijk is dit het vruchtlichaam van een 
schimmel.

7. In 2020 werden veel bijeenkomsten afge-
last. Eén van deze bijeenkomsten was 
onze seniorentweedaagse. In welke bad-
stad vindt deze normaal gezien plaats?

8. Ouderenrechten kunnen nog veel beter 
worden verdedigd. Daar is ook Initiatief 
ORC het over eens. Voor wat staat ORC? 

ROOD KRUISWOORD

STUUR JE OPLOSSING NAAR: info@abvvsenioren.be 
of ABVV Senioren, Hoogstraat 42, 1000 Brussel en 
win een exemplaar van het boek VERPLANT van Ann 
Peuteman. De winnaar wordt met een onschuldige hand 
getrokken uit de inzendingen en wordt persoonlijk ver-
wittigd. Deelnemen kan t/m 28/05/2021 tot 23 uur 59. 
ABVV Senioren streeft ernaar om op een wettelijke en 
correcte manier om te gaan met jouw persoonsgegevens.

ANDRIES uit Passendale is de winnaar van de 
wedstrijd in Radeis nummer 4 van 2020, hij vond 
het juiste antwoord woonbeleid, een onschul-
dige hand trok deze naam uit de pot. Hij wint een 
exemplaar van het boek MEISJES VAN 50 EN 
MEER van Christel Geerts. Proficiat!

Het ‘Groen Waterke’ is 
één van de vele idyllische 
plekjes van Mechelen.  
Een halte in de Linx+ 
Anders Bekeken zoektocht 
in Mechelen.

Benieuwd naar het Anders 
Bekeken wandelaanbod 
van Linx+? Ontdek het op 
www.linxplus.be
FOTO: LINX+/NADIA MARKET
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rood roest niet

Christiaan De Wulf
Immer actieve militant uit het Meetjesland

Uit welk nest kom je?
Mijn ouders kwamen uit katho-

lieke gezinnen. Zij ervaarden ech-
ter het misbruik van de kerk door 
de rijken en werden geholpen door 
de bode van Bond Moyson die ook 
rondkwam voor het ABVV en BSP.
Vader werkte als brouwer in brou-
werij Krüger in Eeklo en was 
ABVV-militant, moeder werkte in 
een textielfabriek te Waarschoot 
en was lid van het Comité Veilig-
heid namens het ABVV. Mijn groot-
moeder was weduwe op 33 jarige 
leeftijd en woonde bij ons in, een 
hartpatiënt met een zeer klein pen-
sioen. Haar echtgenoot overleed 
op 33-jarige leeftijd en was een 
loonwerker.

Toen mijn vader loonsopslag in de 
brouwerij vroeg (omdat mijn moe-
der meer verdiende in de textiel) 
heeft het ABVV hiertoe het voor-
touw genomen en de lonen kunnen 
verbeteren. Mijn vader heeft toen 
ook op de ABVV- lijst voor de soci-
ale verkiezingen gestaan zonder de 
bedoeling om te worden gekozen. 
Mijn moeder werd gevraagd om 
kandidaat te zijn aangezien ze re-
gelmatig in discussie ging met haar 

bazen over de tijdstudies op de ma-
chines. Ze was eerst niet erg happig 
maar men beloofde ook haar een 
plaats die niet verkiesbaar was. Het 
resultaat was dat ze toch verkozen 
werd. Ze bleef actief tot ze arbeids-
invalide werd en later op pensioen 
gesteld. Ze werd amper 63 jaar. 

Vanwaar je sociaal engagement? 
Ik heb altijd een uitgesproken 

rechtvaardigheidsgevoel gehad, 
waarschijnlijk van mijn moeder. Zij 
gaf mij de verslagen van het comité 
veiligheid om te lezen. Mijn ma en 
pa vertelden ook hoe zij de oor-
log in hun jeugd meegemaakt had-
den. Ook het machtsmisbruik van 
de huiseigenaar. Mijn grootmoeder 
werd ook nog eens door de notaris 
en de voorzitter van de kerkraad bij 
het overlijden van haar echtgenoot 
bedrogen en bestolen. 

Ook op school werd ik als woord-
voerder aangeduid. En als oudste 
van 6 had ik mijn verantwoordelijk-
heid voor de jongeren in het gezin.
Toen ik op 16-jarige leeftijd begon 
te werken, vertelde de ACV-hoofd-
afgevaardigde dat ik niet geholpen 
ging worden bij problemen op het 

werk, omdat ik niet bij hen was aan-
gesloten. Hij vertelde mij dat er nie-
mand van het ABVV was. ’s Avonds 
vertelde ik dat thuis en nam mijn 
moeder contact met het ABVV. Het 
bleek dat er wel degelijk iemand 
was, Julien De Vos. Hij bracht mij re-
gelmatig info en zo ben ik later, op 
aanraden van mijn ACV- collega’s(!) 
actief geworden bij het ABVV.

Vertel eens wat meer over je 
ervaringen als syndicalist 
Ik heb uiteraard heel wat meege-

maakt als syndicalist. Als beginner 
werd ik regelmatig onder druk ge-
zet door mijn afdelingsleiding op 
het werk. Via de (befaamde) vor-
ming van CMB heb ik ontzettend 
veel geleerd en ben ik zeker weer-
baarder gemaakt. 

Mijn eerste grote staking die ik heb 
geleid was eentje om bij te blijven. 
Er was heel wat spanning in de fa-
briek rond stroef verlopende on-
derhandelingen voor een CAO. Ik 
had hierover Aimé Canipel (provin-
ciaal verantwoordelijke CMB) aan-
gesproken. Ik kreeg carte blanche 
om actie te voeren. Toen we in ac-
tie gingen werd die ineens niet er-

GEBOREN 1 januari 1954 te Sleidinge 
(Evergem) als oudste van gezin van 6 
kinderen.

BEROEPSLOOPBAAN 1970: begon-
nen als onderhoudsmecanicien NV 
Bekaert in Aalter, 9 jaar als machi-
nemonteur en daarna als preventief 
onderhoud. Later gespecialiseerd 
onderhoud en peter van het preven-
tief team, 2010: op brugpensioen 
gesteld (56 jaar).

SYNDICALE LOOPBAAN, FUNCTIES 
EN MANDATEN (vroeger en  nu): 
Vanaf 1974 militant CMB (arbeiders 
Metaalcentrale - nu Metaal ABVV 
geworden), vorming veiligheid in Mel-
reux en kadervorming ABVV-Gent. 
Verkozen als lid comité veiligheid (het 
huidige CPBW), later ook in OR, frac-
tieleider CMB tot brugpensioen, Lid 
van interzetel en Europese onderne-
mingsraad Bekaert, Lid gewestelijk, 

provinciaal bestuur en regiobestuur 
Meetjesland CMB, als gepensio-
neerde momenteel voorzitter van de 
Regionale Commissie ABVV senioren 
Meetjesland en Linx+; lid Provinci-
ale Commissie ABVV senioren O-Vl.  
alsook lid van de ABVV Metaalse-
nioren O-Vl., en ABVV Metaal nati-
onaal (Vlaams); lid regionale Raad 
ABVV Gent-Meetjesland; lid GECORO 
(Gemeentelijke commissie ruimtelijke 
ordening) Eeklo namens ABVV.

POLITIEK ENGAGEMENT Sinds 1974 
lid van SP.A, 30 jaar OCMW Raads-
lid met bijhorende mandaten, 1 jaar 
waarnemend voorzitter, 7-tal jaar 
gemeenteraadslid Eeklo geweest en 
fractieleider in de gemeenteraad, in 
1976 secretaris geworden van de BSP 
en later voorzitter van de afdeling 
Eeklo. Secretaris CSC, later Curieus 
(voorzitter); lid van het partijbestuur, 

gemandateerd in tal van adviesraden 
en commissies: sportraad, bibliotheek, 
verkeersraad, milieuraad, feestraad, 
commissie verkeer en mobiliteit Eeklo, 
lid van Algemene Vergaderingen en 
Raad van Bestuur Wijkcentrum “De 
Kring”, kringloopwinkels Meetjesland.

SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT 
(Bond Moyson): Lid Raad van Bestuur 
O-Vl. en vzw’s, lid algemene Verga-
dering Nationaal Verbond Socialisti-
sche Mutualiteiten, S-Plus (senioren):  
afdelingsvoorzitter Vrije Roos Eeklo, 
lid regiobestuur en beleidswerkgroep 
S-PLUS Gent-Eeklo, Vlaamse Oude-
renraad (VOR): voorzitter commissie 
ouderenbeleidsparticipatie. 

HOBBIES samen met echtgenote 
dansen, met de hond gaan wandelen, 
reizen; nog steeds lid en secretaris 
vriendenkring Bekaert Aalter.
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Lees verder op volgende blz.

kend door het ACV en 
het ABVV sloot zich 
daar noodgedwon-
gen bij aan. Uiteinde-
lijk heeft het ABVV dit 
omzeild door onze le-
den te vergoeden met waardebon-
nen van de COOP. 

Het ACV was de grootste vakbond 
qua leden. Ik had een vrij goede sa-
menwerking met hun hoofdafge-
vaardigde, wij zaten ook samen in 
de politiek in Eeklo, hij voor CD&V. 
Weliswaar namen wij van het ABVV 
steeds het voortouw. Wij gaven na 
iedere vergadering een verslag 
uit. Een goede communicatie is het 
beste propagandamiddel. Aanvan-
kelijk had ACV de meeste manda-
ten in de overlegorganen, maar na 
verloop van tijd bekwamen wij de 
meerderheid.

Wij hebben uiteraard verschillen-
de acties gevoerd rond de opeen-
volgende herstructureringen bij 
Bekaert. Eén actie blijft mij echter 
bij; het ging niet over centen maar 
over het niet naleven van een belof-
te door de directie. Wij hadden ge-
ijverd om nieuwe investeringen te 
krijgen in onze fabriek. De machi-
nes werden geleverd en gedeelte-
lijk geplaatst. De andere bleven in 
het magazijn staan en toen kwam 
de mededeling dat ze die naar 
een buitenlandse vestiging gingen 

overbrengen. Ik heb 
mij daar toen tegen 
verzet en wij lieten 
de machines niet la-
den. Het toppunt was 
dat dit gebeurde in de 

periode van Kerstdag naar Nieuw-
jaar en dan werd de fabriek econo-
misch werkloos gesteld. Omdat ik 
vreesde dat men van de gelegen-
heid gebruik zou maken om de ma-
chines te verhuizen nam ik contact 
met het ACV en beslisten wij om 
een bewakingscomité op te rich-
ten. We stelden een caravan aan 
de poort en zorgden voor een vat 
om vuur te maken. Daar hebben wij 
toen heel die periode de wacht ge-
houden. Uiteindelijk hebben wij een 
akkoord bereikt. 

Ook op de Europese ondernemings-
raad hadden wij een goede werking. 
Toen ik op brugpensioen was, ben ik 
nog eens geweest en werd er warm 
ontvangen door de collega uit het 
Spaanse Burgos en de collega uit 
Slowakije. Ik heb trouwens nog al-
tijd contact met de Spaanse collega. 
Ik moet zeggen dat ik nooit een 
probleem gehad heb met de com-
binatie job/syndicaal werk. Bij een 
bedrijf als Bekaert werden daar-
over goede afspraken gemaakt en 
correct nageleefd.

En na je pensionering?
Ik ben eigenlijk nooit gestopt. Tot 

op de laatste dag heb ik mijn werk 
gedaan zoals altijd. Ik heb de kans 
gekregen om mijn opvolger gedu-
rende een jaar op te leiden. Mijn 
opvolger is na mijn vertrek jammer 
genoeg slechts een jaar als hoofd-
afgevaardigde gebleven omdat hij 
aangesteld werd als bediende. Ge-
lukkig heb ik steeds al mijn militan-
ten zeer nauw betrokken bij mijn 
werking met als gevolg dat ook de 
nieuwe opvolger het uitstekend 
doet. Daar ben ik zeer fier op. 

Eens met brugpensioen, viel ik in 
een gat omdat ik altijd al erg veel 
om handen had. Ik bleef ook - voor-
al lokaal - actief binnen de vakbond, 
in de partij en het ziekenfonds, 
zoals te zien in het bijgevoegde 
loopbaanlijstje. 

Welke veranderingen heb je 
gezien de laatste 15 à 20 jaren 
op syndicaal vlak?
Ik ben nu reeds 11 jaar niet meer 

actief in een bedrijf, wat het moei-
lijk maakt om dit te beoordelen. Het 
is wellicht niet gemakkelijker ge-
worden. Men kan geen grote cao’s 
meer afsluiten. De actiebereidheid 
is ook sterk verminderd. Het leven 
is de laatste jaren erg veel veran-
derd. Ik zie dat de militanten het 
moeilijk hebben met de combinatie 
syndicaal werk, gezin en vrije tijd. 

Bijna alles moet op het werk ge-
beuren. Mensen zijn het ook beu 
om te betogen zonder resultaat. 
Soms is er wel een resultaat maar 
dat wordt dan soms onvoldoende 
gecommuniceerd. 

Te vaak werden geslaagde acties 
plots afgebroken wat tot frustra-
tie leidde bij de militanten. Ook het 
werken met quota om deel te ne-
men aan acties is nefast voor het 
motiveren. Een actie is een uitlaat-
klep voor frustratie en ongenoe-
gen. Als men die wegneemt blijft 
die woede opgekropt en dat is niet 
gezond. 

Het is natuurlijk ook erg moeilijk 
werken als de opeenvolgende recht-
se regeringen er alles aandoen om 
het sociaal overleg te dwarsbomen. 
De processen tegen actievoerders 
zijn een aanslag op het stakings-

“De processen 
tegen actievoer
ders zijn een 
aanslag op het 
stakingsrecht.” 

Christiaan Dewulf
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recht. Maar hoe dan ook, de slinger 
komt altijd terug. Daarvan ben ik 
fundamenteel overtuigd. 

Wat zijn volgens jou de uitda
gingen voor de vakbond en de 

“wereld van het werk”?
De uitdagingen van vandaag zijn 

nog altijd dezelfde als deze van 
vroeger. Men mag nooit opgeven. 
Overleg is een fantastisch iets 
als men met verstandige men-
sen aan tafel zit. Een goede werk-
sfeer is de basis voor sociale vre-
de. Werkgevers moeten luisteren 
naar hun mensen. Dikwijls kennen 
ze niet eens het productieproces 
en de problemen die er mee ge-
paard gaan. Een goede bedrijfs-
leider komt ook op de werkvloer 
en luistert naar de problemen die 
men heeft en probeert er een ant-
woord op te geven. De grote uit-
daging vandaag is werkbaar werk. 
Voor heel wat bedrijven is dat een 
holle slogan. Ze beseffen niet dat er 
een tijdbom tikt en vroeg of laat zal 
ontploffen. 

Ook de politiek draagt hier een ont-
zettend grote verantwoordelijkheid. 
Werken tot 67 jaar is onmogelijk in 
de industrie en in heel wat secto-
ren, zoals onderwijs, zorg, … 

Het kan niet de bedoeling zijn dat 
men als oudere medewerker een 
andere minder betaalde functie 
moet aannemen om tot 67ste te 
kunnen werken. Dat idee is ont-

staan in de zieke geest van een vet 
betaalde wereldvreemde persoon.

Welke boodschap zou je geven 
aan jongeren (syndicalisten)
Het leven is een strijd met hoogte 

en laagtepunten, maak er iets 
moois van. Werk daar samen aan. 
De gewone man heeft nooit iets 
bekomen zonder strijd. Daarom is 
het een uitdaging om als syndica-
list zijn/haar verantwoordelijkheid 
op te nemen.

Tenslotte corona, hoe heb je de 
lockdown ervaren? 
De eerste lockdown was in zekere 

zin een mooie tijd met veel rust en 
tijd om ook eens iets voor thuis te 
kunnen doen. Mijn archief wat op 
orde stellen (is nog niet afgewerkt) 
en de tuin die wat verwaarloosd 
was in orde brengen. Het was im-
mers zeer mooi weer en we konden 
ook wandelen en fietsen. Er waren 
geen vergaderingen en we konden 
niet op reis. De plannen voor een 
buurtfeest werden in de koelkast 
gezet. De kinderen en kleinkinde-
ren konden we via Whatsapp regel-
matig horen en zien. Onze dochter 
woont in Geel en was pas in decem-
ber moeder geworden van haar eer-
ste kindje. Wij hebben hen toen het 
laatst gezien in februari. Het was 
pas in juni dat we hen terug fysiek 
gezien hebben. Onze zoon woont in 
Eeklo en die konden wij nu en dan 
zien met vrouw en kleinkinderen in 
onze tuin of bij hen in de tuin. 
Doordat de kantoren van het ABVV 
dicht waren en moeilijk te berei-
ken kwamen er leden met hun pro-
blemen bij mij. Hierdoor was ik 
opeens terug syndicaal afgevaar-
digde en loste een aantal dossiers 
op met medewerking van de dienst 
sociaalrecht.

In deze periode kwam er ook een 
belangrijk politiek dossier op tafel 
waarover niemand geraadpleegd 
werd, het regionaal openbaarver-
voersplan Gent. Hier heb ik toen 
mijn tanden ingezet door de se-
niorenraad en het RPO (Regio-
naal Platform Ouderenbeleidspar-
ticipatie) te activeren. Wij hebben 

toen digitaal en later ook fysiek 
vergaderd. 

Daarna kregen wij een ander mo-
biliteitsprobleem in onze buurt 
waarvoor we een comité hebben 
opgericht en een petitieactie voer-
den. We verzamelden op een goeie 
week 431 handtekeningen. Het col-
lege van burgemeester en schepe-
nen hebben dit toen willen counte-
ren door een enquête te houden bij 
2.500 gezinnen in de wijk. Het re-
sultaat was 66% negatieve reac-
ties op deze wijziging.

Tenslotte kwamen we in de 2de 
lockdown die minder streng is. Te-
rug veel digitaal vergaderen en we-
binars (lessen en conferenties via 
internet) volgen. Hier kregen we 
terug een groot politiek dossier 
rond de vaccinatiecentra. Eeklo 
heeft een streekziekenhuis en in-
eens werd beslist dat we naar Sij-
sele (Damme, W-Vl.) moeten voor 
het vaccinatiecentrum. Hier heb 
ik terug groot verzet tegen geor-
ganiseerd vanuit de seniorenraad 
en RPO. We konden geen wijzi-
ging meer bekomen van de locatie 
maar geijverd voor gratis vervoer 
voor de minder mobiele senioren 
en voor thuisvaccinatie. Ook de 
VOR (Vlaamse ouderenraad) heb ik 
toen ingeschakeld alsook het over-
leg met het RPO en de ELZ (Eer-
stelijns zone of zorgraad). Nu is 
er toegezegd dat het vervoer gra-
tis zal zijn en dat men thuis afge-
haald wordt. Senioren die zich niet 
kunnen of mogen verplaatsen wor-
den thuis gevaccineerd. Ik heb ook 
aangevraagd dat de bewoners van 
de assistentiewoningen die niet tot 
een woonzorgcentrum behoren en 
het lokaal dienstencentrum ingeënt 
worden in hun centrum. Van drie 
blokken assistentiewoningen is de 
toelating al binnen. Je ziet, ook hier 
blijf ik actief!

Inderdaad, we danken je voor het 
interview en wensen jou en je 
gezin nog het beste!
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