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ZINLOOS GEWELD
Antwerpse (75) wordt achtervolgd na bezoek aan Delhaize, slachtoffer loopt complexe bekkenbreuk op

Elisabeth in ziekenhuis geslagen
na opmerking over sociale afstand
Elisabeth Staes-De Rycker
Slachtoffer

Elisabeth ‘Betty’ Staes-De Rycker
(75) is zondag het slachtoffer geworden van zinloos geweld in het
centrum van Antwerpen. In supermarkt Delhaize sprak ze een man
aan omdat hij aan de kassa nogal
dicht tegen haar aanleunde. De
man begon meteen te roepen en
te schelden. Betty betaalde snel,
de man achtervolgde haar. Daarna
werd ze door de man tegen de
grond gesmakt. Ze ligt in het
ziekenhuis met een complexe
bekkenbreuk.
De regering hamert in de strijd
tegen het coronavirus op burgerzin en sociaal aanmoedigend gedrag. Sinds zondag heeft dit een
andere invulling gekregen voor
Betty De Rycker (75). “Uw mondneusmasker correct dragen, zelf
het goede voorbeeld geven en ook
manieren vinden om elkaar daarop aan te spreken. Het is in het belang van ons allemaal”, zei de
Antwerpse gouverneur Cathy
Berx een paar dagen geleden nog
op nationale televisie. “Ik ben er
vet mee”, zegt Betty. Toen ze in de
Delhaize aan de Antwerpse Lange
Koepoortstraat aan de kassa iemand in haar rug voelde duwen,
draaide ze zich om en zei ze: oei,
mijnheer. Afstand houden. De
man – hij had wel een mondmasker op – begon meteen te tieren in
het Frans. Betty besloot snel te betalen en zich uit de voeten te maken, maar de agressieveling ach-

Frank Vandenbroucke wil
ook inzetten op geestelijke
gezondheidszorg

“Extra geld
voor zorg
én minder
papierwerk”
Minister van Volksgezondheid
Frank Vandenbroucke (sp.a)
heeft gisteren in Terzake
bekendgemaakt dat er meer
financiële middelen komen
voor ziekenhuizen.
“Het zorgpersoneelsfonds moet
ervoor zorgen dat
ziekenhuizen onmiddellijk mensen FOTO BELGA_HANDOUT
kunnen beginnen
aannemen. Het zal niet makkelijk zijn om die mensen te vinden, maar het geld is er.”
Ook voor de huisartsen komen
er extra middelen, en de papiermolen die elke patiënt
meebrengt wordt versoepeld.
Vandenbroucke wil ook inzetten op psychologische ondersteuning van de burgers met
“een forse investering” in geestelijke gezondheidszorg. “We
mikken op 1.500 extra psychologen.” (nba)

“Ik voelde iemand
in mijn rug en zei
gewoon: oei
meneer, afstand
houden. Als je op
zondag geen
pistolets meer
kunt halen, waar
zijn we dan mee
bezig?”
gezelschap van een kompaan op
de fiets. “Voila sè”, dat had hij nog
te zeggen.

Elisabeth ‘Betty’ Staes-De Rycker. FOTO

tervolgde haar naar buiten. Hij
bleef haar naroepen en beledigen. “Op een gegeven moment
hoorde ik zijn pas versnellen en
ben ik ook beginnen te lopen. Ik
woon achter de hoek in de Zwartzusterstraat, maar daar is een
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soort van sas waar hij me zo hard
bijeen kon slaan zonder dat iemand het kon zien, dus schoot ik
de Stoelstraat in.” Maar Betty was
niet snel genoeg. De kerel haalde
haar in en smakte haar hard tegen
de grond. Intussen kreeg hij het

Geen gsm
Betty had geen gsm bij. “Alleen
mijn bankkaart, mijn pistolets en
twee witlofstronkjes. Dus ik denk
ook niet dat hij me wilde overvallen”, lacht ze een beetje groen.
Ondanks haar verwondingen is
Betty nog op eigen kracht thuisgeraakt, heeft ze haar zoon en de
ambulancedienst gebeld. Verdict:
een whiplash aan de schouder en
de meest complexe bekkenbreuk
die er mogelijk is. “Gelukkig is
een operatie niet nodig en groeit
die in twee weken aan elkaar,
maar dan wacht me nog vier weken revalidatie. Ik voel me rot en
heb verschrikkelijk veel pijn. Het

is een van de meest pijnlijke fracturen die je kunt hebben. Een
whiplash is ook niet van de poes.”
“Mevrouw kon een persoonsbeschrijving geven”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.
“Maar de verdachte kon niet gevonden worden. Camerabeelden
bevestigen het verhaal van het
slachtoffer. De politie spoort de
agressor op. Dit zijn feiten die niet
door de beugel kunnen. Het naleven van de opgelegde maatregelen is de verantwoordelijkheid
van iedereen. Als dan iemand in
het belang van de volksgezondheid daar iemand over aanspreekt, is het verwerpelijk dat ze
daar op die manier op afgerekend
wordt.”

Pepperspray
Uiteraard is Betty ferm onder de
indruk van het incident. “Maar
angst? Nee. Er zijn ergere dingen
in het leven, zoals het verlies van
mijn kleindochter.”
Ze zal opnieuw hetzelfde doen.
“Ik heb wel tegen de politie gezegd dat ik me meteen een pepperspray aanschaf. Als je om half
negen op een zondag al geen pistolets meer kunt gaan halen, waar
zijn we dan mee bezig? Ik ga wat
meer opletten als ik helemaal alleen op straat ben. Want dat was
echt mijn grote pech. Er was niemand te bespeuren die me kon
helpen.”
SASKIA CASTELYNS
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