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op de omslag

Zelfbeschikking is geen luxegoed. 
Weten wat je wil maar dat niet meer krijgen.  

Als een broeksriem die zichzelf steeds losser maakt versoepelen 
de corona maatregelen; we mogen weer! Maar helaas worden 
sommige maatregelen voor ouderen alsmaar strenger. 

IGO-gerechtigden dreigen bin-
nenkort opnieuw buitenpropor-
tioneel gecontroleerd te worden, 

voor hen dreigt een nieuwe lock-
down. Daarop aansluitend vragen 
we in deze Radeis aandacht voor 

zelfbeschikking bij ouderen. Dat 
doen we via een inspirerend in-
terview met Ann Peuteman, die 
ons met heldere voorbeelden 
aantoont wat zelfbeschikking be-
tekent in de praktijk.

edito

Kameraden,

Corona, corona… een woord 
dat we niet licht zullen ver-
geten. Vandaag staan we al 
redelijk vér met de vaccina-
tiecampagne en vele senioren 
hebben de twee prikken in-
middels achter de kiezen .

Een goede zaak. Zo beschermen we niet alleen ons-
zelf maar ook de anderen. Al zal de wereld maar 
pas coronaveilig zijn wanneer iedereen overal ter 
wereld het vaccin heeft gekregen. En daar schort 
het nog aan. Zij, wij dus, die toegang hebben tot de 
vaccins, zijn in verhouding tot de rest van de wereld 
een geprivilegieerde groep . Er zijn continenten (!) 
waar het vaccin amper ter beschikking is…

In deze editie hebben we het over een belangrijk 
gegeven: het zelfbeschikkingsrecht van ouderen. 
Het recht om je leven in te richten zoals je dat zelf 
wil. Het recht om zelf eigen keuzes te maken én te 
blijven maken, ook op oudere leeftijd.

Ouder worden betekent meestal leren omgaan met 
“minder”: een mindere gezondheid, minder mobi-
liteit, minder financiële middelen, minder sociale 
contacten, en steeds minder vrienden om je heen. 
Zoals wijlen mijn schoonvader al eens placht te zeg-
gen: oud worden is afgeven.

Als ABVV-Senioren willen we evenwel ons zelfbe-
schikkingsrecht niet afgeven. Wilsbekwame mensen 
moeten de beslissingen over hun eigen leven ten 
volle kunnen nemen en uitvoeren of laten uitvoe-
ren. Leeftijd mag daarin geen enkele rol spelen. Het 
is een belangrijk maatschappelijk thema aangezien 
we almaar ouder worden en steeds langer onze 
rol willen en kunnen spelen in onze maatschappij. 
Het thema sluit trouwens verder aan op de focus 
die we in de vorige Radeis hebben gelegd op de 
Ouderrechtencommissaris…

Veel leesplezier.

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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dossier

Geen nieuwe lockdown voor meest 
kwetsbare ouderen!
Het controlesysteem op IGOgerechtigden is op dit moment buiten
proportioneel. Na een oproep in de media, onder andere via een artikel 
in De Standaard, was het tijd voor actie. IGOgerechtigden verdienen 
namelijk een veel eerlijkere behandeling. 

Samen met onze Waalse en Brus-
selse kameraden én een hele hoop 
andere middenveldorganisaties 
trokken we naar de Guldenvlies-
laan, vlakbij het kabinet van minis-
ter van pensioenen Lalieux. Daar 
zongen we een lied gemaakt door 
de Gang des Vieux en colère en slo-
ten we symbolisch enkele senioren 
op om de ernst van de situatie dui-
delijk te maken. 

Voor het ABVV sprak onder an-
dere Federaal Secretaris Selena 
Carbonero: We willen een contro-
lesysteem dat het recht op een pri-

véleven respecteert en dat men-
sen niet opnieuw in een lockdown 
plaatst!

Gezamenlijk met onze partners 
brachten we een heldere bood-
schap: IGO-gerechtigden worden 
nu onterecht opgejaagd. Het recht 
op een privéleven moet gegaran-
deerd worden, buiten de FPD hoeft 
niemand te weten dat jij een uitke-
ring ontvangt. We vragen ook meer 
bewegingsvrijheid. Op dit moment 
mogen mensen maar 29 dagen in 
het buitenland verblijven wat aan-
zienlijk minder lang is dan de 90 

dagen bij andere uitkeringen. Ook 
vragen we een redelijke termijn om 
te reageren op ontvangen brieven. 
Nu is dit slechts 5 dagen, wat veel 
minder is dan wat er in het Hand-
vest van de Sociaal verzekerde 
staat. Daarbij moet het ook moge-
lijk zijn voor mensen om te worden 
bijgestaan bij de opvolging van hun 
dossier, alvorens sancties kunnen 
worden opgelegd. 

Minister Lalieux was persoonlijk 
op de actie aanwezig en heeft onze 
eisen dus luid en duidelijk gehoord. 

De actie was krachtig en de bood-
schap is duidelijk: geen nieuwe 
lockdown voor iedereen die een 
InkomensGarantie voor Ouderen 
ontvangt!

“Er wordt teveel en te streng 
gecontroleerd op een groep 
waarvan bewezen is dat ze 
nauwelijks onterecht de uit
kering ontvangt.”
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interview 

Zelfbeschikking: de vrijheid om te beslissen 
over de eigen levenskeuzes

Hallo Ann, kan jij jezelf even 
voorstellen? Wie is Ann Peute-
man en wat doet ze? 
ANN: Ik werk al meer dan 20 jaar 

als journaliste en redactrice voor 
Knack. Eerst was ik wetstraatjour-
nalist en daarna ben ik mij gaan 
focussen op wat men onterecht 
‘zachte thema’s’ noemt zoals ge-
zondheidszorg, welzijn, onderwijs, 
enzovoort.

Wanneer begon jou interesse 
voor ouderenthema’s? 
ANN: Mijn interesse voor oude-

renrechten is gegroeid door inter-
views die ik deed met ex-politici 
en andere opiniemakers op leef-
tijd. Het begon mij op te vallen dat 
zij problemen hadden om te kun-
nen blijven wie ze altijd al waren 
geweest. Dat leek mij zo vreemd. 
Als mensen die iedereen kent het 
al moeilijk hebben om de touwtjes 
over hun leven in handen te hou-
den, wat dan met de gewone men-
sen?

Je werkt momenteel voor Vic-
toria Deluxe aan een docu-
mentaire over rebelse ouderen. 
Waarom met Victoria Deluxe en 
wat is het project?
ANN: Victoria Deluxe is een ar-

tistieke en sociale organisatie die 
de stemmen van minderheden wil 
laten horen. Daartoe behoren ook 
ouderen. Zelf schreef ik al veel 
over ouderenthema’s maar oude-
renrechten zijn ook echt een per-
soonlijk engagement geworden. 
Toen  Victoria Deluxe me vroeg om 
er een documentaire over te ma-
ken heb ik geen moment geaarzeld. 
Het project moet vooral clichébeel-
den over ouderen doorprikken. Na 
een bescheiden oproep stroomden 
de reacties binnen van mensen die 
hun verhaal willen doen. Velen wil-
len echt iets aankaarten.  

Wat betekent zelfbeschikking 
voor jou? 
ANN: Zelfbeschikking is voor ou-

deren iets anders dan voor de 
meeste jonge mensen. Dat heeft te 
maken met het feit dat als je ouder 
wordt je voor veel zaken afhanke-
lijker wordt van anderen. Als ik het 
over ouderen heb spreek ik in dit 
geval altijd over wilsbekwame per-
sonen. 

Door de afhankelijkheid wor-
den veel taken overgenomen maar 
worden ook beslissingen genomen 
zonder overleg. Daar komt ook bij 
dat we voor ouderen vaak strenger 
gaan zijn dan voor leeftijdsgenoten. 
Beslissingen van de oudere die we 
niet zo slim vinden gaan we al snel 
anders invullen. Ook al vertrekt die 
bescherming vaak vanuit goede in-
tenties toch zijn de grenzen duide-
lijk strakker. 

Hoe ouder mensen worden hoe 
kleiner hun wereld wordt. De buurt 
in gaan wordt moeilijker, het huis 
uit gaan wordt moeilijker,… tot ook 
het bed uit komen niet meer gaat. 

Het is van essentieel belang dat ie-
dereen altijd een zeg blijft hebben 
over het eigen leven en over de ei-
gen leefwereld, hoe klein die soms 
ook geworden is. De vraag die we 
eigenlijk aan elke persoon moeten 
blijven stellen is ‘wat wil jij nog uit 
het leven halen’. Dat kan tot onge-
lofelijke inzichten leiden. 

Een vrouw die wegens haar ge-
zondheidstoestand haar bed niet 
meer kon verlaten antwoordde op 
die vraag ‘ik wil de wolken zien’. 
Waarop de verzorging schrok, ze 
heeft toch een raam? Natuurlijk 
kon de verzorging wel buiten kij-
ken omdat ze konden rechtstaan. 
Zij kon dat niet meer. Door de ka-
mer op een andere manier in te 
richten kon de vrouw de laatste 3 
maanden van haar leven nog elke 
dag naar de wolken kijken, ook dat 
is zelfbeschikking. 

Zelfbeschikking kan veel vormen 
aan nemen. Van heel grote princi-
pes, tot heel kleine dagdagelijkse 
dingen. Dan moet het ook veel ver-
der gaan dan ‘goede zorg’. Dat de 
boodschappen voor jou klaar staan 
geeft een pak minder vreugde dan 
dat je geholpen bent om zelf naar 
de winkel te kunnen gaan en zelf je 
boodschappen hebt kunnen kiezen. 
Zo’n kleine veranderingen in de po-
sitieve of negatieve zin hebben een 
grote impact. 

Agisme is een term die vaak 
wordt gebruikt om de nega-
tieve blik tegenover ouderen te 
omschrijven. Hou zou jij agisme 
omschrijven aan iemand die het 
nog niet kent? 
ANN: Agisme is in wezen discrimi-

natie op basis van leeftijd. Meestal 
gebeurt dat niet bewust en het ver-
trekt ook niet persé vanuit nega-
tieve beelden of bedoelingen. Het 
is wel zo dat mensen plots anders 
naar je kijken omdat je ouder bent. 
Ineens ben je geen individu meer, je 
behoort tot dat grote blok 80-plus-
sers, die allemaal dezelfde proble-

ANN PEUTEMAN, journaliste en 
schrijfster van de boeken Grijs
gedraaid en Verplant
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men, verlangens en voorkeuren 
hebben.

Vaak wordt er beschermend op-
getreden om alle gevaren van het 
leven weg te nemen. Maar soms 
slaat de slinger te ver door. Alle ge-
not wordt ontnomen om geen en-
kel risico meer te lopen. Dan blijft 
er van echt leven niet veel meer 
over. Mensen die niet meer mogen 
koken krijgen tot het einde van hun 
dagen gezonde maaltijden. Dat kan 
dan wel goed zijn voor het lichaam 
maar de keuzevrijheid is enorm in-
geperkt, samen met heel wat kleine 
pleziertjes.

Om structurele veranderingen 
te doen werken moet natuur-
lijk ook de stem van ouderen 
zelf gehoord worden. Kunnen 
Vlaamse en lokale ouderenraden 
een belangrijke rol spelen in het 
bereiken van de politiek?
ANN: Ouderenraden en ouderen-

organisaties doen zeer goed werk. 
Maar ik hoor heel vaak van oude-
ren die zorgafhankelijk worden of 
in een woonzorgcentrum wonen 
dat ze zich niet meer door die orga-
nisaties vertegenwoordigd voelen. 
Veel mensen vallen weg en voelen 
zich niet meer vertegenwoordigd. 
Een veel groter probleem is dat ve-
len van hen zich ook niet meer ver-
tegenwoordigd voelen door de po-
litiek. Mijn boek Grijsgedraaid werd 
opgestuurd naar alle partijvoor-
zitters en de burgemeesters van 
de grootste Vlaamse steden. Daar 
kwam zo goed als geen reactie op.  
80-plussers hebben dan ook wei-
nig electoraal gewicht, in de prak-
tijk kunnen ze vaak niet meer gaan 
stemmen. Vooral omdat ze niet 
meer in het stembureau geraken. 

Heel weinig ouderen en nog min-
der rusthuisbewoners krijgen hulp 
om te gaan stemmen. Ooit zei wij-
len Fons Verplaetse (voormalig 
gouverneur Nationale Bank) mij 
dat zelfs zijn dokter hem preventief 
een briefje had voorgeschreven om 
niet te moeten gaan stemmen, ab-
surd want zijn politieke interesse 
was nooit weg gegaan. Dat gebeurt 
heel vaak. Komt de oproep om te 
gaan stemmen binnen in rusthui-
zen dan wordt soms per direct een 
briefje  geschreven voor de bewo-

ners om niet te moeten gaan. Dat is 
een inbreuk op het stemrecht van 
die bewoners.

Een triestig effect van het ontne-
men van veel zaken is dat mensen 
na een tijdje ook niet meer gaan te-
genwerken. Een gevoel dat heel erg 
speelt bij ouderen is ‘we willen niet 
moeilijk doen’.  

Er is ondertussen al heel wat 
gesproken over de mogelijkheid 
van een Ouderenrechtencom-
missaris. Kan zo’n organisatie 
bijdragen aan de zelfbeschik-
king van ouderen?
ANN: Het idee van een ORC heb ik 

zelf ook al eens gelanceerd in een 
column. Of het echt een commissa-
riaat moet zijn laat ik echter in het 
midden. Op dit moment is het voor-
al pijnlijk om aan te zien hoe ver-
snipperd het beleid is. En al te vaak 
wordt ouderenbeleid dan toch weer 
gereduceerd tot ou-
derenzorg. 

Het helpt ook niet 
dat thema’s die oude-
ren raken verspreid 
zitten over alle poli-
tieke niveaus die ons 
land rijk is. Bij jon-
geren wordt dat nog 
wat getemperd door een minister 
van jeugd, dat is iets waar de ou-
deren niet op kunnen rekenen. Het 
idee voor een minister van ouderen 
kan dus ook een denkpiste zijn. Dat 
is nog niet eens zo’n gek idee als je 
op lokaal niveau naar de schepe-
nen van ouderen kijkt. Zo’n functies 
kijken naar andere beleidsdomei-
nen en weten zeer goed welke im-
pact bepaalde maatregelen op ou-
deren zullen hebben. 

Specifiek bestaat er in verschil-
lende woonzorgcentra al een 
vorm van een inspraakmodel. 
Bijvoorbeeld een bewonersraad. 
Moet dit soort inspraak ver-
plicht worden?  
ANN: Op papier is het verplicht 

om een ‘vorm van inspraak’ te heb-
ben. De kwaliteit van die vorm vari-
eert in de praktijk echter zeer sterk. 
Op papier heeft elk woonzorgcen-
trum tegenwoordig wel een vorm 
van inspraak, maar de impact daar-
van verschilt van plek tot plek. Een 

kleine groep loopt voorop en neemt 
bewoners volledig mee in beleid en 
toekomstplannen. De grote mid-
dengroep probeert iets op te zet-
ten maar komt niet veel verder dan 
inspraak over het eten en de activi-
teiten. Tot slot organiseert een klei-
ne groep WZC inspraak om dat dan 
grotendeels naast zich neer te leg-
gen. 

In sommige WZC bemoeilijkt het 
grote aantal zwaar zorgbehoe-
vende bewoners de inspraak mo-
gelijkheden. Al vergt het soms ook 
gewoon de juiste methodieken. 
Sommige bewoners zijn niet meer 
(verbaal) sterk maar kunnen via 
een zelfgekozen vertrouwensper-
soon wel hun stem laten gelden. 

Dat gezegd is inspraak absoluut 
fundamenteel. Het is hun huis. Dan 
moeten bewoners ook hun recht op 
inspraak kunnen uitoefenen. 

Tot slot, wat is er 
niet in het inter-
view aan bod geko-
men wat je zeker 
nog wilt zeggen?
ANN: De essentie is: 

mensen moeten kun-
nen beslissen over 
hun eigen leven en 

over de eigen leefwereld. Belang-
rijk daarbij is dat het ook om keuzes 
met een bepaald risico mag gaan. 
Je zou het kunnen samenvatten als 
‘het recht op vallen’. Sommige men-
sen zijn slecht te been maar wil-
len niet figuurlijk (of letterlijk) aan 
een stoel gebonden zijn. Met ken-
nis over de gevaren moet een per-
soon zelf kunnen beslissen wat die 
nog wilt doen, ook als dat met kans 
op vallen is.

Door deze aanslepende corona 
periode is het voor een hele be-
volking glashelder geworden hoe 
het leven maar leuk is met risico’s, 
uitdagingen, liefde, vriendschap, je 
passie beleven, enzovoort. Laat ons 
dat de mensen die de laatste jaren 
van hun leven ingaan niet afpakken. 

Bedankt Ann voor je tijd en we 
wensen jou veel succes met alle 
komende projecten!

“Dat gezegd is 
inspraak absoluut 
fundamenteel.  
Het is hun huis.”

Ann Peuteman
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actualiteit 

Abnormaliseer extreemrechts!
De extreemrechtse aanhang in Vlaanderen groeit opnieuw. 
In hun nieuw boek beschrijven Vincent Scheltiens en 
Bruno Verlaeckt wat extreemrechts (vandaag) precies is 
en waarschuwen ze voor de gevaren ervan. Het boek krijgt 
veel aandacht want extreemrechts valt niet langer te 
negeren. Maar wat is precies het probleem en hoe kunnen 
we er tegen reageren? 

Ideologieën zijn als een bril die 
je opzet. Elke bril heeft zijn speci-
fieke kernmerken, zijn eigen focus 
en ook oogkleppen. Aanhangers 
van extreemrechts focussen sterk 
op identiteit. De invulling daarvan 
verschilt per groep maar in het al-
gemeen keren de concepten ‘onze 
cultuur’, ‘onze beschaving’ en 
‘onze waarden en normen’ altijd te-
rug. Bedreiging voor deze concep-
ten is de linkse elite, die vervreemd 
is van het eigen volk. Erger nog ze 
promoten een migratievloedgolf en 
censureren alle vrije 
stemmen op (soci-
ale) media. De han-
delingen gekoppeld 
aan het identiteits-
denken vertrekken 
vanuit intolerantie. 
Alles wat afwijkt van 
het eigen volk moet 
worden bestreden. 
Dan denken we aan 
‘de-islamiseren’, as-
simileren en een 
sterke drang naar 
discrimineren. Twee 
verschillende cultu-
ren kunnen immers niet samenle-
ven, het is aanpassen of vertrekken. 

Klinkt dat discours bekend in de 
oren? Maar is die bekendheid niet 
vreemd als het zo extreem is? Dat 
komt omdat veel van het extreem-
rechtse gedachtengoed al als heel 
normaal beschouwd wordt. 

“Toen begin jaren 90 Vlaams Blok 
zijn 70-puntenprogramma uitbracht, 
choqueerde dat het hele politieke 
spectrum. Vandaag zijn veel van 
die punten gerealiseerd en schrik-
ken we er niet meer van op – als 

het bijvoorbeeld over 
vluchtelingen gaat – dat 
mainstreampartijen dis-
cussiëren over ‘terug-
keerquota’, ‘gesloten centra’, het al 
of niet opsluiten van kinderen, het 
al of niet uitvoeren van push-backs 
op zee,…”, zeggen Scheltiens en 
Verlaeckt in Apache

Het is daarom meer dan ooit be-
langrijk om extreem rechts als ab-
normaal te benoemen. Laat ons het 
cordon sanitair handhaven en ook 

in de (sociale) media 
aansturen op een 
aangepaste aanpak 
van fake news, hate 
speech, complotthe-
orieën, enzovoort. 
We mogen niet lan-
ger aanvaarden dat 
predikers uit ex-
treemrechtse groe-
pen een publiek po-
dium krijgen, wat 

gevaarlijk is voor onze 
democratie.

“Mogen we zulke par-
tijen toegang geven tot 
de democratische pro-
cedures? Nee, want zij 
gebruiken die procedu-
res juist om de demo-
cratie onderuit te halen”, 
zegt Vincent Scheltiens 
in MagMetal

Ook de werkvloer is soms een 
strijdterrein. Als er discriminatie 
plaatsvindt of als er racistische uit-
spraken gedaan worden dan moe-
ten we dit benoemen en veroor-
delen. Wegkijken en zwijgen zal er 
alleen maar toe leiden dat identi-
tair denken zich verder kan ont-
wikkelen. Een intolerantie tegen-
over de intoleranten is daarom 
aangewezen. 

“Met de verkiezingen van 2024 
in het vooruitzicht is het echt no-
dig om opnieuw harder op onze 
strepen te staan, om het neolibe-
rale beleid af te wijzen en extreem-
rechtse normalisering een halt toe 
te roepen.”, zegt Bruno Verlaeckt in 
MagMetal

“Met de verkiezingen 
van 2024 in het voor
uitzicht is het echt 
nodig om opnieuw har
der op onze strepen te 
staan, om het neolibe
rale beleid af te wijzen 
en extreemrechtse 
normalisering een halt 
toe te roepen.”.”

Bruno Verlaeckt
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WIST JE DAT… Voormalig CEO van Microsoft Steve 
Ballmer nog altijd wordt aangesproken 
over zijn foute inschatting van het suc
ces van de IPHONE? In 2007 lachte 
Ballmer met het idee van de peper
dure telefoon van minstens 500 dollar. 
Geïnteresseerde zakenklanten zouden 
hem ook niet kopen want “zonder toet
sen en met alleen een touchscreen 
kan je toch niet fatsoenlijk een email 
versturen?”

Met het EK voetbal zal de Rode Duivelsgekte 
waarschijnlijk weer aanzienlijk toenemen. Wie 
echter al zijn hele leven lang gek is van voetbal 
is FRANS VAN BERGEN. In 2019 werd hij nog 
uitgeroepen als ereburger van Brasschaat van
wege zijn jarenlange inzet als trainer voor zijn 
club KFC Brasschaat. De toen 87jarige Frans 
was ongelofelijk blij nog altijd zijn passie te 
mogen beleven. Het laatste fluitsignaal was ech
ter wel al in zicht: “Ik wil tot mijn 90ste voetbal
trainer blijven”.

Corona niet alleen voor veel leed gezorgd 
heeft. Sommige dierentuinbewoners 
zagen hun kans schoon om de plotse pri
vacy te gebruiken voor wat meer intimi
teit. De verzorgers van een PANDAKOP
PEL, die al 10 jaar probeerden om het 
koppel te laten paren, konden pas echt 
van het paarritueel genieten wanneer er 
geen pottenkijkers waren.

In Groot Brittannië een fascistische beweging ooit behoor
lijk veel aanhangers kon lokken? In 1931 richtte Oswald 
Mosley een partij op genaamd Nieuwe Partij (New Party). 
Die veranderde echter al snel van naam na een bezoek aan 
Mussolini in januari 1932. De nieuwe partijnaam was dui
delijk ‘BRITISCH UNION OF FASCISTS’. Het partijorgaan 
kreeg de toepasselijke naam ‘De Zwarthemden’. Electorale 
successen had de partij amper, al telde ze op een bepaald 
moment wel meer dan 50.000 leden. 

Het bekende Mechels Broek zijn naam ont
leent aan een moerasgeest? Eeuwen geleden 
verspreidde de legende van de Nix zich in en 
rond Mechelen. Soms zou hij verschijnen als 
een Nekkerduivel die wandelaars het moeras 
intrekt, soms als een muzikaal waterwezen 
dat poelen en rivieren beschermt. Het hui
dige gebied DE NEKKER (ook gekend als de 
Nix) heeft dus een lange geschiedenis. Twee 
jonge historici, Hannes Delanoeije (35) en 
zijn nicht Linde De Vroey (30) maakten een 
luisterverhaal over deze oude en spannende 
geschiedenis. Meer info vind je op: 
https://www.wilderhistories.be/
magischrivierenland
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SCHAFTTIJD

ingrediënten voor de aïoli

 — 2 à 3 lookteentjes
 — 2 eierdooiers
 — gemalen peper naar smaak
 — 20 cl olijf- of koolzaadolie
 — citroensap

combineer zelf je schotel…

 — wortelen
 — aardappelen
 — boontjes
 — artisjokken
 — bloemkool 
 — venkel
 — knol- en witte selder
 — eieren
 — gekookt vlees
 — gepocheerde witte vis
 — stokvis
 — …

Aïoli
Aioli is eigenlijk een zuiderse mayonaise op basis van knoflook. Het 
wordt meestal geserveerd met gepocheerde vis of gekookt rundvlees, 
vergezeld van gekookte wortelen en aardappelen, artisjokken, boon-
tjes, hardgekookte eieren en in feite met alle soorten groenten, maar 
altijd gekookt in water en lauwwarm opgediend. Het is één van de be-
roemdste en beste Provençaalse gerechten. De aïoli saus zelf wordt 
vaak ‘beurre de Provence’ genoemd en gaat terug tot het begin van de 
zuiderse kookgeschiedenis. Je vindt variaties van de saus in de meeste 
landen rondom de Middellandse Zee.

bereiding van de aïoli

 — Stamp 2 of 3 teentjes knoflook fijn;
 — Doe er dan de eierdooiers en peper bij;
 — Voeg druppelsgewijs olie toe en ga precies zo te werk als bij 
mayonaise;

 — Voeg op het einde citroensap toe.

bereiding van de schotel

 — Kook de groenten zachtjes in lichtgezouten water en hou rekening 
met de verschillende gaartijden. Je kan bij het kookwater een schijf 
citroen, laurier en een paar bolletjes peper voegen. De eieren laat 
je gewoon even meekoken, halfhard zijn ze best. De groentebouillon 
die je verkrijgt kan dienen om de vis te pocheren of als basis voor 
soep, als er groenten over zijn. Maar koud ‘s anderendaags, als 
lunch met een kraakverse baguette en met gefruite tomaat zijn de 
groenten ook erg lekker. Bon appétit, en laat de zon binnen…

wist je dat…
Frédéric Mistral stichtte 
in 1891 een weekblad met 
de naam L’aïoli. Hij schreef 
erin: ‘Aïoli balt de warmte, 
de kracht en het geluk van 
de Provençaalse zon maar 
je houdt er ook de vliegen 
mee op afstand.”
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1. Muziek is voor veel mensen een belang-
rijk deel van hun leven. Sommigen staan 
er mee op en gaan er mee slapen. Toch 
kan het zijn dat bepaalde muziek je gaat 
vervelen. De muziek is dan… 

2. Vlaanderen kent een sterk en breed mid-
denveld. Daar behoord ook het ABVV 
toe. Maar al zijn de vakbonden vaak wel 
bekend bij het grote publiek, kleine spe-
lers zijn dat dan weer niet. Met welke 
organisatie zet Ann Peuteman op dit 
moment een project op?

3. Eén van de bekendste extreem rechtse 
regimes was het Naziregime van Adolf 
Hitler in Duitsland. Niet alleen Joden en 
zigeuners maar ook vakbondslieden en 
socialisten werden vervolgd door het 
regime. Zij die vanuit bezette landen mee-
werkten aan deze praktijken noemen we?

4. De Vlaamse seniorenwerking focuste 
dit jaar al heel wat op pensioenen. Het 
kan dan ook niet moeilijk meer zijn om 
de voornaam en naam van onze huidige 
minister van pensioenen te kennen, toch?

5. Beeldschermen zijn alomtegenwoordig. 
Reclameborden, TV’s, smartphones,… 
noem maar op. Zo’n smartphone heeft 
nog zelden een fysiek toetsenbord. Hoe 
heet een beeldscherm dat je kan aanra-
ken om o.a. te typen?

6. In een grote organisatie als het ABVV 
werken heel wat mensen. Iedereen 
kennen is onbegonnen werk. Vaak wel 
bekend zijn de federaal secretarissen. 
Welke Luikse werd onlangs aangesteld 
als nieuwe federaal secretaris. Kleine tip, 
het is niet carbonara.

7. De Radeis sluit steevast af met een inter-
view met een enthousiaste syndicalist. 
Nog niet zoveel mensen uit de Horval 
centrale werden geïnterviewd. Welke sec-
tor vertegenwoordigen zij niet: Horeca, 
schoonmaak, toerisme of toeristische 
attracties.

8. De Nekkerduivel gaf niet alleen zijn naam 
aan een natuurgebied rond Mechelen. 
Ook in de naam van een bekend Mechels 
station herken je hem. Over welk station 
– kort bij het Speelgoedmuseum – heb-
ben we het hier?

ROOD KRUISWOORD

STUUR JE OPLOSSING NAAR: info@abvvsenioren.be 
of ABVV Senioren, Hoogstraat 42, 1000 Brussel en 
win een exemplaar van het boek EXTREEMRECHTS 
van Vincent Scheltiens en Bruno Verlaeckt. De win
naar wordt met een onschuldige hand getrokken uit 
de inzendingen en wordt persoonlijk verwittigd. Deel
nemen kan t/m 27/08/2021 tot 23 uur 59. ABVV Seni
oren streeft ernaar om op een wettelijke en correcte 
manier om te gaan met jouw persoonsgegevens.

WILLY uit Gavere is 
de winnaar van de 
wedstrijd in Radeis 
nummer 1 van 2021, 
hij vond het juiste 
antwoord verplant, 
een onschuldige hand 
trok deze naam uit 
de pot. Hij wint een 
exemplaar van het 
boek VERPLANT 
van Ann Peuteman. 
Proficiat!

Red de Boelwerfkraan in Temse. Binnenkort een halte in een 
Linx+ Anders Bekeken wandeling. Benieuwd naar het Anders 
Bekeken wandelaanbod van Linx+? Ontdek het op  
www.linxplus.be
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rood roest niet

Jos Bertrand 
Belg en Europeaan met een rood hart

Uit welk nest kom je?
Ik ben geen stamboomsocialist, 

in mijn jeugd erg actief geweest 
in scoutsleiding, in de lokale paro-
chieraad, later ook in de provinciale 
jeugdraad voor CVA jeugdwerking. 
Mijn contacten met de socialisti-
sche beweging kwamen er via de 
vakbond en de mutualiteit, de so-
lidariteitsacties met de Chilenen 
na de staatsgreep van Pinochet in 
1973, ook de anti-apartheidsbewe-
ging. Er waren ook de solidariteits-
acties i.v.m. de sluiting van Prestige 
in Tessenderlo (met een eerste pro-
ject van zelfbeheer), de textielcrisis 
en de de-lokalisatie van bedrijven 
in Limburg (Hamotex, Canda) en de 
mijnwerkersacties tegen de sluiting 
van de mijnen. Mijn engagement in 
Wereldscholen en CVA bracht mij 
ook in contact met de SP.

In Limburg werd ik actief in het 
ABVV, eerst bij BBTK. Bij de oprich-
ting van ACOD Cultuur waren wij 
bij de eersten om van BBTK naar 
ACOD over te stappen. Vermits ik 
altijd in de socio-culturele of in de 
politieke sector gewerkt had, heb 
ik nooit een mandaat binnen het 

ABVV of in de centrales opgeno-
men. Vanuit mijn werk voor de SP.A 
(nu Vooruit) in het Europees Parle-
ment was ik een vaste deelnemer 
aan het Europees overleg binnen 
het interprofessionele ABVV waar 
de Europese dossiers werden geco-
ordineerd. Ook nu blijf ik Europese 
dossiers opvolgen en doorspelen 
vanuit mijn functie als voorzitter 
van ESO – PES-seniors.

Mijn keuze voor SP, later SP.A en 
nu Vooruit, is een collectieve be-
slissing vanuit een groep mensen 
uit Wereldscholen. Wereldscho-
len was een politieke basis- en vor-
mingsbeweging in de jaren ’70. We-
reldscholen organiseerde mensen 
in de Limburgse mijncités, patiën-
ten rond een aantal groepspraktij-
ken, voerde acties rond de rechten 
van de derde wereld, en lag in Lim-
burg aan de basis van de eerste we-
reldwinkels. Geïnspireerd door de 
Braziliaanse pedagoog Paolo Freire, 
was het politiserend vormingswerk 
het speerpunt van onze inzet: men-
sen moesten hun lot zelf mee be-
palen via zelfbeheer, leren van-
uit je eigen ervaring, werken aan 

ontvoogding en weerbaarheid wa-
ren de centrale assen van de wer-
king. Eind de jaren ’70 gingen wij 
op zoek naar een politieke uitdruk-
king om onze projecten ook waar te 
maken. Even werd er gedacht aan 
een eigen partij, maar uiteindelijk 
besloot een belangrijke groep in te 
gaan op de operatie Doorbraak van 
de “jonge turken” uit de SP van Ka-
rel Van Miert, waaronder Louis Tob-
back, Louis Van Velthoven, Freddy 
Willockx, Norbert De Batselier. Het 
was Willy Claes die ons in Limburg, 
overtuigde om “onze handen vuil te 
maken in de politiek” en niet vanaf 
de zijlijn te blijven roepen om ons 
gelijk.

Vanwaar komt je sociaal 
engagement?
Mijn sociaal engagement is gebo-

ren vanuit verontwaardiging. Mijn 
anti-nationalisme kwam er in 1968, 
waar ik geconfronteerd werd met 
de slogan “Walen buiten”. Het kon 
er bij mij niet in dat ik de helft van 
mijn identiteit moest afzweren en 
mijn vader moest buiten zetten… Ik 
heb dan ook een grondige afkeer 

GEBOREN op 8 oktober 1953 en 
afkomstig uit het Limburgse Klei
neBrogel. Ik ben een echte Belg: een 
Limburgse moeder en een Luikse 
vader. In 1970 trok ik naar de KUL 
voor de studie agogische wetenschap
pen (sociaal pedagoog). Tijdens en 
door mijn studies kwam ik in contact 
met de basisbeweging Wereldscholen 
CVA, met Jef Ulburghs,... een erva
ring die mijn latere beroepscarrière 
bepaalde.
BEROEPSLOOPBAAN Na mijn studies 
wachtte de burgerdienst in het kinder
tehuis van Gellik (Lanaken). Vervol
gens ging ik werken in het Tussenhuis 
van SOPEH in Hasselt, daarna binnen 
de CVA jongerenbeweging van Wereld
scholen. In 1986 ging ik werken voor 
Jef Ulburghs als medewerker in het 
Europees Parlement en verhuisde ik 
naar Brussel. Van 1989 tot eind 1993 
werkte ik voor Lode Van Outrive (EP 
lid voor SP nu Vooruit). Na een korte 
periode in het Verbindingsbureau 

Brussel  Europa van het Brussels 
Gewest, ben ik op 1 januari 1994 
terug gaan werken voor de SP in het 
Europees Parlement voor Freddy Wil
lockx, Anne Van Lancker en Philippe 
Decoene) en ben daar blijven werken 
tot 2004. Van 2004 tot 2009 werkte 
ik voor Mia De Vits in haar functie als 
quaestor van het Europees Parlement 
en tot slot van 2009 tot 2015 voor 
het Informatiebureau van het Euro
pees Parlement in Brussel. 
SYNDICALE FUNCTIES EN MANDA
TEN Syndicaal heb ik geen mandaten 
gehad, hoewel ik zeer actief was in 
BBTK en daarna in ACODcultuur in 
Limburg, maar ook in de ABVV werk
lozenwerking  en bij de Culturele Cen
trale van het ABVV (nu Linx+) via de 
Arbeidersfotografen Hasselt. Ik ben 
nog altijd lid van ACOD cultuur (Brus
sel), maar als gepensioneerde hoor ik 
nooit iets van “mijn” vakbond.
Na mijn pensioen werd ik in 2016 
Voorzitter van ESO – Europese 

Senior Organisation – PESseni
ors, de Europese koepelorganisa
tie van socialistisch geïnspireerde 
ouderenorganisaties.
POLITIEK ENGAGEMENT Gemeen
teraadslid PS – Vooruit in Water
maalBosvoorde (Brussel) sedert 
2006. Lid van het Bureau van Brulo
calis  Vereniging van de stad en de 
gemeenten van Brussel – Lid federaal 
gewestbestuur van Vooruit  Brussel. 
Van 2009 tot 2014 was ik ook lid van 
het partijbureau van SP.A.
HOBBY’S Voorzitter van de August 
Vermeylenkring – Curieus Water
maalBosvoorde en lid van de Louis 
Paul Boonkring van Brussel. Lid raad 
van beheer van SPlus, nationaal 
en BrabantBrussel en van de vzw 
Zonienzorg, een lokaal dienstencen
trum voor senioren. Ik tuinier, wandel 
en ga graag op reis om van alles te 
ontdekken.
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Lees verder op volgende blz.

van nationalisme. “Nationalisme is 
oorlog” is nu een van mijn lijfspreu-
ken en de afscheidstoespraak van 
Francois Mitterand voor het Euro-
pees Parlement op 17 januari 1995 
met de profetische woorden, “le na-
tionalisme, c’est la guerre” zie ik als 
een van mijn meest emotionele mo-
menten in het Europees Parlement.

Mijn werk in de sociale beweging, 
die Wereldscholen CVA ook was, 
maakte van mij een beroepsactivist. 
Ik was actief in de milieubeweging 
in de strijd tegen de aanleg van de 
A24 in Limburg, waar ik ook kennis 
maakte met de SP. Ik was ook ac-
tief in de vredesbeweging: de strijd 
tegen de aankoop van nieuwe ge-
vechtsvliegtuigen, de plannen voor 
een beroepsleger, de plaatsing van 
de kernraketten. Ik deed dit via 
VAKA Limburg en vooral via een 
grensoverschrijdende actiegroep 
met Nederlands en Belgisch Lim-
burgse, Duitse en Luikse vredes-
groepen tegen de militarisering van 
de grensstreek. 

Later, in mijn werk voor de Eu-
roparlementsleden van de Neder-
landstalige socialisten stond altijd 
het contact met het middenveld 
voorop. Je doet niet aan politiek 
zonder je te laten voeden door de 
georganiseerde burgers, het mid-
denveld. Politiek is voor mij geen 
doel op zich, maar een middel om 
je idealen en waarden te realiseren, 
een betere wereld te bouwen. Mijn 
wereldbeeld stoelt op solidariteit 
en gelijkheid, daarom ben ik socia-
list, ik doe dit samen met anderen 
en daarom ben ik democraat. 

Vertel eens wat meer over je 
ervaringen als syndicalist.
Een syndicale loopbaan heb ik 

niet gehad. Wel was ik in de jaren 
80 actief in de werklozenwerking 
van het ABVV en in de culturele 
centrale in Limburg. Wij waren aan-
wezig bij syndicale acties, op beto-
gingen, die wij via foto’s vastlegden. 
Wij maakten tentoonstellingen over 
het leven in de wijken, het leven als 
mijnwerker. 

Nochtans heb ik door mijn inzet, 
heel wat ervaring opgedaan bij de 
vakbond. Mijn eerste markante er-
varing was het schrijnend gebrek 
bij het ABVV voor de organisatie 
van de werklozen. Met de ABVV 

werklozen uit Hasselt 
bezetten we begin de 
jaren 80, de stempel-
lokalen van Hasselt te-
gen maatregelen van 
de regering. Het was 
een symbolische be-
zetting die lange tijd 
werd aangehouden. 
Deze bezetting gebeurde in de-
zelfde periode als de betogingen 
tegen de mijnsluitingen… Een rode 
betoging liep langs de bezette loka-
len, maar onze bezetting verdiende 
niet de minste aandacht. Wij zijn op 
de betoging moeten toetreden. Het 
gesprek met toenmalig voorzitter 
Andre Vandenbroucke getuigde wel 
van betrokkenheid en inzet… wij 
werden uitgenodigd op een uitge-
breide bureauvergadering van het 
ABVV in Groenendaal. Maar ook 
toen was de aandacht voor de orga-
nisatie van werklozen via het inter-
professionele ABVV. Voor mij is dit 
de achilleshiel van het ABVV. Het 
gebrek aan een sterk ondersteunde 
interprofessionele aanpak van de 
organisatie van vrouwen, werklo-
zen, jongeren, ouderen. Het is jam-
mer want ik heb daar zeer geënga-
geerde mensen leren kennen… en 
men richt zich tot een publiek dat 
nood heeft aan organisatie en so-
ciale actie. 

Ook nu blijft dit een probleem. 
Toen ik in 2015 in prepensioen ging 
moest ik regelmatig langs bij de 
werkloosheidsdienst voor de no-
dige stempels en bewijzen. Dat 
was telkens een hele onderneming, 
want de wachtrijen waren indruk-

wekkend. Eenmaal stonden voor mij 
in de rij twee jonge vrouwen, ik was 
verdiept in een boek en moest net 
als hen meer dan 45 minuten aan-
schuiven voordat we aan het loket 
waren. “Wij willen lid worden van de 
vakbond”, was hun vraag, “kunnen 
wij ons inschrijven.” “Dat gaat hier 
niet!” was het antwoord. En boven-
dien, “bij welke centrale, wil je aan-
sluiten” “Zij moesten een antwoord 
schuldig blijven, want ze waren pas 
aan het werk en wisten begot niet 
hoe het ABVV in elkaar zat.” In ie-

der geval de inschrij-
ving bij het ABVV was 
niet voor deze keer, 
ondanks de 45 minu-
ten wachten. 

Ik wil hierbij niet 
zeggen dat het ABVV 
geen aandacht heeft 
voor de problemen 
van de verschillende 
groepen, integendeel. 
Maar even belangrijk 
als de syndicale eisen 
en prioriteiten is wel 

de organisatie van de betrokkenen, 
de vorming van de basismilitanten, 
het betrekken van de basis in de be-
sluitvorming… daar wordt een dam 
gebouwd tegen verrechtsing en po-
pulisme. Dit is niet alleen het pro-
bleem van het ABVV, maar de achil-
leshiel van progressief links in ons 
land.

Een tweede markante ervaring 
was de mijnwerkersstrijd in Lim-
burg. Om deze strijd te ondersteu-
nen had Jef Ulburghs het initiatief 
genomen voor de motie van het Eu-
ropees parlement over de sluiting 
van de mijnen. Een groep mijnwer-
kers vergezelde ons naar Straats-
burg en was tijdens de debatten 
en de stemming aanwezig in de pu-
blieke tribune. Bij de aanneming 
van de resolutie weerklonk ineens 
de internationale door de plenaire 
zaal… De enige keer dat er – met 
uitzondering van de Europese hy-
mne – gezongen werd in deze eer-
biedwaardige vergadering. De sa-
menwerking tussen vakbond en 
politiek is voor mij essentieel, wil 
men de syndicale eisen en de ver-
ankering van de sociaaleconomi-
sche democratie, de sociale dialoog, 
als essentieel onderdeel van de de-
mocratie, veilig stellen.

“Politiek is voor 
mij geen doel op 
zich, maar een 
middel om je ide
alen en waarden 
te realiseren, een 
betere wereld te 
bouwen..” 

Jos Bertrand
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De sociale strijd tegen de sluiting 
van Renault in Vilvoorde was in 
mijn ogen de eerste pan-Europese 
sociale actie. Ik was daar sterk bij 
betrokken vanuit mijn werk in het 
Europees parlement. Deze staking 
was de aanzet tot de doorbraak van 
de onderhandelingen over de Euro-
pese Ondernemingsraden die al ja-
ren aansleepten. Een Europese de-
mocratie is onmogelijk zonder een 
sterke Europese sociale dialoog. Dit 
is via de Europese Ondernemings-
raad gerealiseerd voor de grote be-
drijven, maar interprofessioneel 
blijft het een werk- en strijdpunt 
voor progressief Europa.

Tot slot was het werk van Mia 
De Vits op vlak van werknemers-
rechten ook een belangrijk mo-
ment voor mij. Zij werkte destijds 
als quaestor in het Europees Parle-
ment en werkte aan een volwaardig 
statuut voor de parlementaire me-
dewerkers. Aan die opdracht heb ik 
ook mijn eigen bescheiden mede-
werking kunnen geven.

Welke veranderingen heb je de 
laatste 20 jaar gezien op syndi-
caal vlak? 
De dualisering van de samenle-

ving, de steeds maar groter gewor-
den kloof tussen arm en rijk, tussen 
zij die mee zijn en zij die moeten af-
haken, is de meest verontrustende 
ontwikkeling de laatste 30 jaar… 

Deze dualisering wordt volgens 
mij veroorzaakt door de globalise-
ring van de economie en het feit 

dat de overheden, de politiek dus 
(en dat zijn wij allemaal – midden-
veld, vakbond, linkse partijen) daar 
hun greep op verliezen. De winsten 
van de economie rechtvaardig her-
verdelen om sociale doelstellingen 
te realiseren zoals sociale bescher-
ming, onderwijs, gezondheidszor-
gen, zorg en openbare diensten, dat 
was de inzet van syndicale en poli-
tieke strijd. Als socialistische bewe-
ging hebben we dit na de tweede 
wereldoorlog kunnen realiseren, in 
West-Europa, binnen de nationale 
landsgrenzen… Door de globalise-
ring, snelle communicatie, digitali-
sering zijn die grenzen weggeval-
len. Bedrijven, banken kijken nu 
naar de laagste sociale kost, spelen 
onze systemen tegen elkaar uit.

Daartegenover staat dat onze sa-
menlevingen steeds meer op zich-
zelf terugplooien. Wij willen meer 
Vlaanderen, meer Brussel, meer 
Wallonië omdat we denken dat we 
het zelf beter kunnen doen. Dit is 
een gevaarlijke cocktail: een econo-
mie die steeds globaler wordt, ter-
wijl de democratie steeds meer lo-
kaal wordt.

De grootste uitdaging van deze 
tijd voor vakbond en socialisten, is 
om samen te werken over de gren-
zen heen: van centrales binnen de 
vakbond, van vakbonden en par-
tijen binnen Europa. Om terug 
greep te krijgen op de economie en 
om de herverdeling van de enorme 
winsten naar sociale doelen te reali-
seren, moeten we discussiëren over 
Europa, over hoe Europa eerlijke 
herverdeling kan helpen realise-
ren. De problemen met het klimaat, 
met de pandemie kunnen ons daar-
bij helpen, want deze problemen 
kennen ook geen grenzen. Daarom 
mag het klimaat, geen exclusieve 
groene prioriteit blijven, het moet 
een rode prioriteit worden. Als we 
er niet in slagen om de herverde-
ling (de rode prioriteit bij uitstek) 
op de politieke agenda te krijgen, 
zullen de spanningen tussen regio’s, 
“volkeren”, tussen groepen in de 
bevolking alleen maar groeien. Dat 
proces is volop bezig. 

De overheersing van de econo-
mie op het sociale speelt ook op 
persoonlijk vlak… 8 uur werken, 

8 uur voor jezelf, 8 uur rust… dat 
is een syndicale verworvenheid. Die 
billijke verdeling dreigen we te ver-
liezen door de discussie over flexi-
biliteit en werk. Onderwijs, vorming, 
cultuur staan niet langer ten dien-
ste van de ontplooiing van men-
sen maar zijn geëconomiseerd. Het 
onderwijs moet niet meer “men-
sen” vormen, maar “toe leiden 
naar een beroep”; vorming is niet 
langer “emanciperend” maar “em-
powerend”, permanente persoon-
lijkheidsvorming is “professionele 
vorming” geworden. 

Wij, vakbonden, middenveld, 
linkse partijen moeten terug onze 
mensen vormen: vanuit je eigen er-
varingen leren hoe de samenleving 
in elkaar zit… dit doe je niet met 
tweets en facebook, maar met per-
soonlijke contacten in afdelingen.

Mijn boodschap aan de vakbond, 
maar ook aan de partij: zet in op je 
militanten en op het organiseren 
van je afdelingen, niet alleen in de 
centrales maar vooral interprofes-
sioneel; vrouwen, jongeren, senio-
ren, werklozen,… en keer terug naar 
onze bronnen: herverdeling van de 
opbrengsten van de economie ten 
dienste van de mens.

Welke boodschap zou je geven 
aan jongeren (syndicalisten)
Mijn boodschap aan de jongeren: 

kom uit je bubbel, werk samen met 
anderen, en laat je verontwaardi-
gen door de situatie van hen die het 
minder goed hebben… Luister naar 
hun problemen en laat je inspireren 
door hun noden.

Bedankt Jos voor het interview, 
we wensen jou alvast een prach-
tige zomer!
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