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Beste Vriend,

In het voorbije jaar namen wii verschillende initiatieven om onze oud-leerlingen
bijeen te brengen o'f o,m hen te helpen bii het zoeken naar een betrekking. Ook

hebben wii actief meegewerkt om een oplossing te vinden voor de zo nodige

sport-accomodatie in het Klein Seminarie van nu.

Met ons oud-leerlingenblad " Eertijds " bereikten wij U in de huiskamer. Hierin

mocht U heel wat interessante artikels lezen over de voorbile collegetijd met

ziln plezante en vervelende dagen van weleer, over de ervaringen en het werk
van oud-leerlingen in het buitenland of in de missies, of kon U zich ve'rdiepen

in meer wetenschappelijke, bijdragen, waardoor U klaarder inzicht kreeg in een

of ander probleem, dank zij de bevoegdheid van vroegere klasvrienden of leraars.

Maar misschien wachten wij op Uw medewerking om ons oud-leerlingenblad nog

beter te verzorgen.

Wij hebben enkele oud-leerlingen, die op ons beroep hebben gedaan, kunnen

helpen aan een passende betrekking. A,nderen spijtig genoeg niet. Daarom vra-
gen wij aan al de oud-leerllngen die in hun beroep, hun firma of relatiewereld
plaatsingsmogelijkheden zien, ons deze te willen signaleren. Aan hen die moei-
lijkheden ondervinden bij het zoeken naar een betrekking zeggen wij : doe be-
roep op het bestuur van Uw oud{eerlingenbond, want wij beschouwen deze

" service " als uiterst belangrijk.

Naast de geslaagde muzikale' avond met het n Westvlaams Orkest " in de St.-
Michielskerk te Roeselare, hadden wij op 11 november een grote ontmoetingsdag
voor verschillende klasgroepen. De tevredenheid van alle aanwezigen moedigt
ons aan om in deze richting te volharden.

Daarom is er dit jaar opnieuw een grole ontmoetingsdag op 11 november 1971.

De klasgroepen die dit jaar uitgenodigd worden, zijn :

de uitgangsjaren 1966 en 1961.

de uitgangsjare'n in groep: 1V26-27-8-29-30.
1946474&49-50.

de uitgangsjaren van 1920 en vroeger.

Wij verzoeken de verschillende klasverantwoordelijken nu reeds hun klasvrienden
hiervan te willen op de hoogte brengen. Laat dit jaar Uw klasbijeenkomst plaats
grijpen op 11 november samen met de andere klassen uit Uw studententijd.
Het loont beslist de moeite.



Aan de klassen die sinds geruime tijd niet meer bijeenkwamen vragen wij dat
enkelen hiertoe opnieuw het initiatief zouden nemen.

In september eerstkomend plannen wij dan een bijeenkomst met de secretaris-
sen uit de verschillende klasgroe.pen ten einde dit ontmoetingsfeest goed voor te
bereiden.

Het welslagen van deze ontmoe'tingsdag hangt immers af van de deelname van
elke klas afzonderlijk.

ln elk geval : wij spreken af voor 11-11-71.

Komt er een sporthalle en, ee,n zwembad in het Klein Seminarie ?

Die vraag wordt door velen, maar in het bijzonder door het bestuur van Urw

oud-leerlingenbond gesteld.

Het vernieuwd secundair onderwijs bepaalt tvvee uur lichamelijke opvoeding voor
alle klassen en zelfs drie uur in het eerste jaar. Dit zal het instituut nog in een
benarder positie brengen dan dit nu reeds is, door de dringende nood aan ge-
schikte lokalen.

Het Klein Seminarie, dat weleens de naam krijgt rijk te zijn, leeft onde.r e,en

zware schuldenlast vanwege het nieuwe en ruime gebouwencomplex, dat opge-
trokken werd voor de beide humaniora's.

Van overheidswege blijkt geen steun te verwachten, tenzij met de herziening van
het schoolpakt.

Enkele scholen waagden zich aan een financieringsplan in samenwerking mert

hun oud-leerlingenbond, hun oudervereniging en kredietinstellingen. Ze zijn daar-
in geslaagd. Velen suggereren iets dergelijks te ondernemen, daar de mogelijk-
heden van het instituut op zichzelf ontoereikend zijn.

Op initiatief van de oud-leerlingenbond werd hierover reeds verschillende malen
van gedachten gewisseld met de directie en de leden van het oudercomit6.

Fiet is zeker dat iets moet gebeuren.

Wie van onze oud-leerlingen concrete en haalbare mogelijkheden ziet, gelieve
contact op te nemen met onze, voorzitter A. Vermeersch, H. Verriestlaan 99, 8630
Gullegem.

Wij wachten op Uw suggesties.

De beheerraad



Toon Vander Plaetse nam afscheid

van het Klein Seminarie.

Op de jubelgouwdag van het Algemeen Westvlaams Toneel (mei 1971) te Roese-

lare ontmoette ik Tone voor de zoveelste keer in mijn leven. Het eigenaardige is

dat je telkens van een toevallig treffen met die man er een echte ontmoeting bij

krijgt. Dat wil zeggen, dat je hem telkens en opnieuw weer ontmoet als iemand

die wat te zeggen heeft of wat zeggen wil. Los van alle plichtplegingen (hoeveel

recepties heeft hij al meegemaakt !) met een roemer stadhuis-schuimwijn in de

hand, riep hij me toe:. "Zet je hier naast mij, we gaan een beetje klappen "'
En we " klapten D een beetie. Precies dit glas jubileumwijn was de gelegenheid

om Toon te laten loskomen. Wat een glas toch vermag !

" lk herinner mij nog zo goed, zogt hij, als ik de eerste keer hier te Roeselare

een glas in de hand kreeg ". Verwonderd vraag ik : " Hier op het stadhuis ? ".
"Verd... neen, zegt de Toon, op de kamer van Supke Quagebeur". Toon

werd inde'rdaad in 1936 door de toenmalige Superior Quaegebeur van het Klein

Seminarie aangezocht om les te geven in de humaniora's 6n in de afdeling
Wijsbegeerte : les in dictie.

Wij allen weten wel, dat Toon in zijn haar kon krabben (in die tijd kon dat bij
hem gebeuren " cum fundamento in 1s "). Wel, Tone krabde in zijn haar en vroeg

beleefd aan de Superior : " Hoe zal dat geschieden ? Les gwen in dictie ? ".
De goede, superior moet dan gezegd hebben : " Kom e kee mee naar myn

kaamre, Antoon, we gaan e glaasje drinken en tracht gij maar goe lesse te
geven,. Dat heeft Toon dan ook gedaan, de beide !

In 1936 trad ik binnon (een grote dondervlaag was getuige' van mijn eerste af'
scheid van thuis) in dit onbekende mysterieuze grote gebo'uw in de Zuidstraat
te Roeselare. ln de zesde Latijnse hadden wij allerhande leraren, en ik herinner



mij nog zo goed ais die onbe,kende leraar (een leek dan) binnen kwam in de
klas. We hadden als zesdelingskens al zoveel " rare D dingen moeten zien en
zeggen, moeten opschrijven (en zo snel ?), moeten leren en verteren... maat det
scheen hier iets heel bijzonders te zijn : De heer Vander Plaetse, leraar dictie,
trad binnen. " Ge moet brave zijn, zei leraar Fritz Vuylsteke, ik blijf achteraan in
de klas ".

Die eerste indrukken zijn nog zo klaat in mijn geheugen. lk zie hem nog binnen-
komen, met zijn typische houterige stap op de (toen al) versleten plankenvloer
tussen de vastgevezen banken (op een ijzeren stel): karakteristieke kop met
veel haar; bruinachtig pak; diepe ogen in de snedige kop... lk durfde in zijn
ogen niet kijken, bang van direct onder zijn invloed te geraken. En dan plots die
forse snedige draai met heel zijn lichaam naar het kruisbeeld toe boven het
bord (niemand anders had dat ooit gedaan : zich naar het kruisbeeld keren om
te bidden ; al onze andere leraren waren priesters); en dan zijn ultra-snel kruis-
teken en dan hoorden wij voor het eerst de zo ingehouden maar toch imposante
stem, die een weesgegroetje bad (niemand anders deed dit; al onze andere
leraren baden v66r de les : " Kom, Heilige Geest >, en na de les : " Onder Uw
bescherming ".)

Tone bekeek dan zijn klanten en begon zijn les...

Vanzelf denk ik nu terug aan wat Hugo Verriest geschreven heeft over Gezelle,
toen deze de klas binnenkwam. lk kan het letterlijk citere,n en bijna helemaal
toepassen op Tone Vander Plaetse. " lk zie hem nog... als hij binnenkwam in
de school. Met den eersten oogopslag waren wij dat gewaar, en wij zwegen
tusschen de banken. Hij klom op het gestoelte en stond recht. Een marmeren
bezielde beeld ! Fiij was bleek en zinderde. Wij, wij kropen, zwijgend, over den
bank, en zaten neer, verwachtend. Hij zeit het gebed, en zijn stemme ruischte
innig en trillend... Een ure lang in licht en donker, in muziek, in overweldigend
gedachtenspel, in jubelend en pijnend gevoel, overhong ons het oneindige. Het
spel der zeebare, de oneindige zee overplaschte ons... ".

Wie van ons herinnert zich niet die schone momenten als Tone inging op onze
wensen - of vanzelf begon - en declameerde: u Waar men geen schoonheid kan
ontwaren... ". Het gebeurde menigmaal dat heel de klas spontaan toejuichte.
Tone had er dan deugd van... en wij ook.

" Toon, vraag ik hem, en welke waren je uiteindelijke bedoelingen als je zoveel
jaren lang les hebt gegeven in ons college ? ". En dan stormt het eruit : " In de
heel eerste plaats was het voor mij het (voor die tijd haast onmogelijke) begrip
bijbrengen van de waarde van het A,.B.N. : taalzuivering, goede zegging, correcte
uitspraak... Welja, zegt hij dan, wat " ze " nu in de T.V. doen met het program-
ma : " Hier spreekt men Nederlands ", of op de radio bij de uitzending (als er
geen staking is natuurlijk): " Voor wie haar soms geweld aandoet". Maar daarbij,
zegt hij dan, vooral het bijbre'ngen van de algemene culturele vorming en het
laten aanvoelen dat onze eigen Vlaamse cultuur groot is en zoveel waarde
heeft...

Inderdaad, hij kon steeds van uit zijn ervaring spreken. Wij studeerden over
Gezelle, Streuvels, Timmermans, Claes... maar hij had steeds ofwel deze mensen
gekend, of de familie gesproken of was met hen bevriend... Als declamator, als
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Een kamper onversaagd ben ik gebleven.
Drage,nd door alles, ongeschokt en ongeschonden
Een trotsch geloof in zonnig recht
Waarvoor ik vecht.
Ren6 De Clerco



toneelspeler, als regisseur had hij enorm veel contacten met de kunstwereld en

deze levende schat van eigen ervaringen en relaties deed bij zijn Studenten iets

losslaan, waarvoor velen nu nog altijd zeer dankbaar zijn, omdat het ook een

stuk leven werd. wat hij in en tussen zijn lessen door aan zijn leerlingen gaf,

was onvervalste eerbied en eerlijke inzet voor alles wat schoon was, wat eerlijk

was, wat vlaams was.

lk kan weer niet nalaten even een parallel te trekken met de onderwiismethode

van Gezelle. In " Twintig Vlaamse Koppen " schrijft Hugo Verriest over zijn lee'r'

meester Gezelle : * Een heele wereld van leugen, valschheid, conventie en geba-

ren wierd buitengezet en vergeten ". ln Vander Plaetse sprak de zo gevoelige

kunstenaarsziel. Ook bij hem verdwenen alle etiketten. Bii hem was het niet

schoon of goed omdat anderen het gezegd of geschreven hadden, maar omdat

hijzelf het zag, het wist, het zeker was. Zijn onderwijs was gericht van binnen

naar buiten... en niet van het schrift van de professor naar het schrift

van de leerling. Neen, hij wist waarover hij sprak : Streuve'ls kende hij en hij

sprak erover als over zijn vriend ; Elrnest Claes had hij weer ontmoet ; Ver-

schaeve... ja, daar dweepte hij mee en Paul Van Ostayen was hem zo bekend...

och, en zovelen meer. Bij hem was dat alles een stuk leven'

Wat Vander Plaetse deed, dat kon alleen een begenadigde doen (of be,staat dit

woord nu niet meer ?) Spre,ken van ziel tot ziel. En ik geloof dat het precies dit
is dat ingeslagen heeft bij zovele van zijn leerlingen... bij een hele, generatie

studenten. Daarover zegt Tone' nu (intussen had de Burgemeester een tweede

glas laten brengen) : " Wel, monseigneurs en vicarissen, ministers, advocaten'

dekens, dokters en pasters van te lande... ik heb ze allemaal leren spreken ".

Natuurlijk waren er de studentikoze inlermezzo's tijdens deze veertiendaagse

lessen. Op onze klasvergaderingen worden ze telkens weer bovengehaald en

herverteld. Soms groeien ze en worden ze een beetje aangedikt. Geestige anek-

doten, die tot ons klas-patrimonium be'horen... en waarover Tone nu echt ook

kan meelachen. Maar nooit wordt er over Tone 66n woord gezegd dat niet eer-

lijk getuigt van eerbied en genegenheid voor alles wat hij ons heeft bijgebracht.
We moesten examen alleggen in voordragen. Vier van onze klas waren al voor-

aan gekomen met het formidabel originele gedicht : " De Tuinman en de Dood "
door F.N. Van Eyck : Een Peaich edelman vertelt : " Van morgen illt mijn tuin-

man wit van schrik... enzovoort". Toen de vijfde leerling ook vooraan kwam en

even origineel begon met De Tuinman en de Dood... werd het onze leraar dictie

toch te machtig ; hij onderbrak en zei : " Er moet wat afwisseling komen' dat

moet nu gedaan zijn met die Tuinman en de Dood ". De zesde aan de beurt -
ik denk dat het Norbert Le,fere moet geweest zijn - kwam ook vooraan. wij allen

kenden Norbert als iemand met een goed orgaan... maar ook met de nodige

dosis durf om iets te doen waarop niemand ooit zou denken en we wachtten af.

Hij stelde, zich op het podium, haalde diep adem en zei : " De Dood en de Tuin-

man "! Wij lachten. Tone niet. Hoeveel punten onze vriend heeft gekregen weet

de geschiedenis niet te zeggen.

Tussen twee stilten in, in onze Roeselaarse sacristie op Sint-Michiels, gebe,urt het

dat wij een woordeke wisselen. O'nze koster Depondt die ook oud-leerling is

van 't college vertelde onlangs nog dat Tone (in zijn klas dan) wedstrijd in
voordragen gaf. R.V. was aan de beurt, ging op de trede staan en droeg het
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gedicht voor: < De gehangene D. Heel het gedicht bestond uit niets anders dan
een lange zucht... zo iets als Tone kan doen, als hij de zoo'n van Boer Vermeu-
len laat sterven. Heel de klas viel in duigen van het lachen. Tone niet. Hij gaf les
over < het zuchten "... wo,nderschoon.

Het waren niet altijd geprogrammeerde lessen die Tone gaf. Er werden veel,
heel veel vragen gesteld : de actualiteit was aan de orde en telkens was het
boeiend en verrijkend. We konden er ons in verkneukelen als de leraar (die
vaak achteraan in de klas bleef) toch eens de klas verliet ; och dan waren wij
allemaal, Tone ook, op ons gemak. We hoorden dan soms de schoonste verzen.
En weer kwamen wij o,nder de indruk van Tone, die zulke treffende < voorbeel-
den " gaf van Vlaamse Podzie en voordrachtkunst : onvergetelijk waren de mo,
menten als hij voordroeg uit "Judas" van Verschaeve, uit Vondels < Lucife,r,, uit
het werk van Van Ostaye,n, Gezelle, Timmermans, Van de Woestijne, Streuvels,
en Claes... en vele, vele Vlaamse dichters. Zou het waarlijk te veel gezegd zijn,
als ik beweer : hij hee'ft ons soms in een roes van schoonheid laten leven.
Jaren nadien wekt de herinnering aan zijn lessen nog het gevoel van " eeuwige
schoonheid > en van " de dingen die niet overgaan ". En dat was niet alleen bij
het samenzijn in de klas. Dat waren ook de uren daarbuiten doorgebracht, na de
les en voo.ral in de toneelrepetities. Dat was dan de kennismaking met Dante,
met Shakespeare, met Goethe, Keats, met de schilderkunst, met de muziek, met
de beeldhouwkunst.

In een vorig nummer heeft Deken Dewilde van leper geschreven over de toneel-
opvoeringen in het Kle.in Seminarie ; ik mag hier niet in herhaling vallen. Wat
Toon echter als regisseur (onder impuls van Superiors en met de hulp van vele
leraren) heeft verwezenlijkt in het kader van een algemene culturele vorming
(naar buiten toe ook) is gewoonweg groot en het blijft < aere perennius " in de
cultuurgeschiedenis van een onderwijsinrichting.

N'a de oorlog kwam Tone nogal spoedig terug naar het Klein Seminarie als les-
gever. In de trouw van zijn vrienden (Streuvels was een der eersten) vond hij
zijn ideaal terug : leven voor de mens met een onvervalste liefde voor de schoon-
heid, voor zijn volk en voor de verheven waarden die ons aards bestaan subli-
meren... zoals hijzelf ergens geschreven heeft. Het was weer die oude trouwe
Tone, die met Ren6 De Clercq kan zeggen :

Een kamper onversaagd ben ik gebleven.
Dragend door alles, ongeschokt en ongeschonden
Een trotsch geloof in zonnig recht
Waarvoor ik vecht.

Die trouw en die rechtgeaardheid hebben zo aanstekelijk gewerkt. Tone is nu
op rust als leraar van het Klein seminarie. De superior bracht hem verleden
jaar bij het einde van het schooljaar een treffende hulde'. Zijn er niet velen die
mogen zeggen ; ik ben blij, ik blijf gelukkig dat ik rone als leraar heb gekend.
Ze wonen niet allemaal in vlaanderen. Er zijn er over de hele wereld verspreid.
Tone ge zijt bedankt.

Wat een glas wijn toch kan doen !

Godfried Oosl



Enkele sociale en menselijke aspecten

van de reconversie

Dit artikel beperkt zich tot 66n van de dimensies van het probleem van de recon-

versie : deze van de mensen, meer in het bijzonder de arbeidskrachten die door

de sluiting van een bedrijf o{ door de heroridntering van een bestaande econo-

mische activiteit naar een andere bedrijvigheid worden getroffen. Voor hen bete'

kent reconversie een breuk in' hun carridre die zii zelt niet hebben gewild'

meestal een aanzienlijk verlies van inkomen, voor velen een harde periode' van

aanpassing aan een nieuw werk- en leefklimaat. De opmerkingen die hieronder

volgen zijn de vrucht van enkele jaren observatie en praktiik van iemand die

deze " sociale o dimensie benadert vanuit de weliswaar overkoepelende

maar in zijn actiemiddelen zeer beperkte werkkring van de Europese Commissie.

De term ( reconversie " de,kt meer dan de blote constatatie van het afvlOeien van

personeel ingevolge sluitingen of teruggang van activiteit. Er ligt in beslote'n het

omschakelen-naar-iets-toe ; men doelt dus tevens op vormen van beleid om de

overgang naar een andere bedrijvig'heid, naar een nieuwe beroepssituatie in de

hand te nemen, te begeleiden. Deze precisering voert ons naar een fundamenteel

onderscheid tussen twee'types van reconversie: de georganiseerde en de spon-

tane reconversie. Georganiseerde reconversie is gekenmerkt door het " begelei-

dende o optreden van diverse instanties. Het bedrijf b.v., dat de timing van de

sluiting afspreekt of de groepen arbeidskrachten die achtereenvolgens worden

ontslagen selecteert, rekening houdend met hun leeftijd, hun kans op herplaat-
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Een sleutelmoment in de reconversie is het omslaan van de < mentaliteit ".
(Foto Pers- en Informatiedienst Europese Gemeenschappen)

Opleiding van ex-mijnwerkers bij Helio-Repro-Service, Kerkrade. De taak van retoucheur-
duplikaatfotograaf bestaat in het bewerken van de originele film met retoucheverf, het ver-
vaardigen van een lay-out of het inplakken van teksten. Naast grote handvaardigheid is artis-
tieke begaaldheid vereist. (Foto De Mijnwerker)



sing, e.d. De nationale of region.ale overheid, die premies betaalt ter bevordering
van het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen. De diensten van de arbeidsvoor-
ziening, die voor bemiddeling zorgen of scholingsvergoedingen uitbetalen. Spon-
tane reconversie is veel meer een one-man-show. Wie vrijwillig zijn ontslag neemt,
passe,ert veelal niet meer langs een controle-instantie waar hij hulp kan van ver-
wachten, hij wordt statistisch onvindbaar. Toch is er 66n voordelige kant : ar-
beidskrachten die spontaan afvloeien zijn sterker gemotiveerd om ander werk op
te nemen en ondervinden dienvolgens ook meer satisfactie in hun nieuw beroep.
('f ) Maar de nadelen van hun situatie zijn evident. Zij aanvaarden een job zonder
een overzicht te he,bben van de ( vraag " die op de arbeidsmarkt bestaat. Zij
gaan, onwetend, voorbij aan de mogelijkheden tot herscho,ling, die hen een
kans bieden om zich in een hogere beroepskwalificatie te classeren. Zij blijven
uitgesloten van de pecuniaire steun die van overheidswege wordt verleend om
de overbrugging n,aar het nieuwe beroep te vergemakkelijken. (Er zij terloops ge-
zegd, dat ook de werkgever op dit stuk tekort kan schieten. Het is vaker ge'beurd,
dat de aankondiging van een sluiting tot op het nippertje wordt uitgesteld, zoge-
zegd om daardoor het goede psychologische klimaat in het bedrijf hoog te hou-
den. Ten onrechte worden werknemers die op grond van de slechte toekomst-
perspectieven het bedrijf voortijdig verlaten, gepenaliseerd : zij komen niet op de
ontslaglijsten en om die rerden kan hun het recht op de zgn. wederaanpassings-
vergoedingen worden geweigerd).
De verhouding spontane/georganiseerde reconversie ligt zeer verschillend vol-
gens de activiteitssector. Van de 100.0O0 personen die jaarlijks de, Franse land-
bouw verlaten komen slechts 6 d 7o/o voor een min of meer georganiseerde
reconversie in aanmerking. (2) Dit is een verbijsterend klein percentage, dat
schril afsteekt tegen de gang van zaken bijvoorbeeld in de kolen- en staalindu-
strie waar het percentage, mede als een gunstig gevolg van de EGKS-reglemen-
tering, vermoedelijk juist andersom ligt. Een verklaring hiervoor is vooral te
zoeken in het gebrek aan structuren die voldoende op de taken van de recon-
versie zijn ingespeeld.

Een opmerking nog in verband met de landbouw. Men heeft vastgesteld, dat zich
ook in de spontane afvloei van een deel van de landbouwbevolking, met name
in Frankrijk, een zeker patroon aftekent : de zogenaamde " natuurlijke filidres ".
Filidres zijn de moeilijk te defini€ren contacten, informatie- en vertrouwensbron-
nen die tussen streekgenoten bestaan en die deze personen in beweging bren-
gen naar eenzelfde aantrekkingspool, bijvoorbeeld de Parijse agglomeratie of
een bepaalde woonwijk ervan, en zelfs naar eenzelfde branche waarin ze dan
arbeiden (bouwvak, schoonmaakbedrijven, hotelnijverheid, metro, enz.). Men kan
dus van een min of meer ( georganiseerde " vorm van reconversie spreken, voor
zover hier inderdaad onthaalstructuren als vriendenclubs of on;tmoetingstehuizen
aanwezig zijn. Het zal de moeite lonen na te gaan o,f zich op deze natuurlijke
filidres aangepaste formules van begeleiding laten griffen.

1. Zie: Onderzook naar de omschakeling van ex-miinwerkers in Limburg. Publ.
Instituut voor Arbeidsvraagstukken van de Katholieke Hogeschool, Tilburg.
1970, p. XlX.

2. Aldus in : La reconvelsion des travailleurs qui quittent I'agriculture, La situa-
tion et le's problimes en France. Uitg. Commissie van de Europese Gemeen-
schappen, Brussel 1969, p.50.

10



Helio-Repro-Service, Kerkrade.
Scannerbedieners bewerken kleuruittreksels van kleurendia's met
appararu u r.

behulp van electronische
(Foto De Mijnwerker)



MAATREGELEN VAN BEGELEIDING

Wie ooit in een fabrieksbuurt het geblokletterd protest heeft gezien dat op 66n
van nevenstaande foto's is vastgelegd (reconversion = trahison), zal gemakke-
lijker begrijpen dat een sleutelmoment van de reconversie het omslaan van de

" mentaliteit " is. Dit laatste is een pover woord om een complexe werkelijkheid
aan te duiden waarin factoren spelen als biologische conditionering, cultureel
niveau, tradities, de specifieke psycho-sociologische context van het beroe,p,
die determinere,nd zijn voor de wijze waarop op het reconversieproces wordt
gereageerd. Het is bekend dat het verlaten van de landbouw dikwijls ervaren
wordt als een ontworteling uit een milieu, als een verraad ten aanzien van
< waarden " als zelfstandig bestaan, tro'uw aan familie en bodem. (3) Dergelijke

" Hemmungen " zijn ook merkbaar bij de fabrieksarbeider. Zij kunnen verband
houden met zijn status van lid van een door hem als bevoorrecht beschouwde
professionele groep - voorrec.hten die hun neerslag vinden in stevige loonbare-
ma's, progressief personeelsbeleid, een zeker prestige... Van de mijnwerker, ee'n
in zekere mate all-round gesc.hoold ambachtelijk vakman, heeft men gezegd, dat
wanneer hij in een moderne grootindustrie tewerkgesteld wordt, hij te vergelijken
is met een kleermaker die als ondergeschikte in de routine.arbeid van een
confectie-atelier geplaatst wordt. (4)

Dit zijn belastende factore'n, die zwaar doorwegen in alle fasen van de recon-
versie. zij kunnen zelfs de viabiliteit van een reconversiebedrijf in gevaar bren-
gen, zoals dit het geval was met een smederij in Rijnland-palts, die na amper
twee jaar aan de rand van het failissement stond, ondanks het feit - maar waar-
schijnlijk ook juist omwille van het feit - dat zij het gezamelijke personeel van cle
ijzermijn in wier gebouwen zij zich had gevestigd, had overgenomen.

Een eerste vorm van begeleiding - dat is de informatie - zal dus gericht moeten
zijn op het belnvloe'den en bewerken van deze negatieve " mentaliteit > om ze
zo mogelijk om te keren in een positiefve motivatie voor een ander beroep, voor
een nieuwe levensweg. Dat er met " informatie " iets te be,reiken valt, moge het
veel geciteerde voorbeeld van N'ederlands Zuid-Limburg (reconversie van 45.000
personen in een tijdspanne'van 10 jaar) op overtuigende wijze hebben gedemon-
streerd. De reconversie van het kolenmijn,bekken werd in 1965 ingeluid met een
beleidsdocument van 40 dichtbedrukte bladzijden waarin de redenen van de
sluiting, de aanzet van de herstructurering (vestiging van DAF), het grootscheepse

3. " Waarden " die tot in de meest serieuze programma-verklaringen waren te-
rug te vinden - getuige volgend uittreksel uit een verklaring van het Deutscher
Bauern-Verband (DBV) daterend van 1949: "Wenn der Bauer auch im
Schweisse seines Angesichts sein Brot isst,... Er lebt in der tiefen Weisheit
und dem ruhigen Takt einer in Jahrhunderten bewahrten Tradition, und sein
Lebensraum ist ihm noch Heimat. Hier gibt es noch die gltickliche Mitte
zwischen personlicher Eigenwiichsigkeit... und der sozialen Eingliederung in
Nachbarschaftsverband und Dorf... Abendlendische Kultur reicht in Zukunft
nur soweit, wie Bauern europdischer Prdgung und Herkunft sicher auf ihren
Hdfen sitzen ". Geciteerd in : Die berufliche Neueingliederung von Arbeits-
kreften aus der Landtffirtschaft. Die situation und die probleme in Deutsch-
fand. Uitg. Commissie der Europese Gemeerrschappen, Brussel, j970, p. 52.

4. De tinanciering van de investeringen en de sociale aspecten van dE omscha-
kefing. Uitg. Hoge Autoriteit, E.G.K.S,., Luxemburg 198, p. 267 e.v.
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infrastructuurprogramma van de volgende jaren, het stimuleringsregime voor aan-

trekking van nieuwe industrie, de maatregelen ten behoeve van de wederaanpas-

sing van de arbeidskrachten werden uiteengezet. Aan deze nota was langdurig
paritair overleg voorafgegaan in de schoot van de " Mijnindustrieraad ". In een

minimum van tijd verschijnen dan diverse " blauwdrukken ", gewijd aan de te
voorziene consequenties van de sluitingen voor de arbeidsmarkt, het gezin, de

woningbouw, de medische en sanitaire verzorging, de collectieve uitrustingen op
gebied van cultuur en recreatie. Voor elk van die vragen worden door een

gespecialiseerde werkgroep beleidsalternatieven uitgestippeld. Van haar kant
.ficht de, vakvereniging voorlichtingsvergaderingen in voor arbeiders en beambten,
nihar ook voor de huisvrouwen. De mijnbedrijven, eerst de Staatsmijnen (DSM)'

daarna ook de particuliere mijnen, ontwerpen een afvloeiingsbeleid dat wordt
doorgesproken met de vakbondsvertegenwoordigers, terwijl het arbeidsbureau
consultatie- en bemiddelingsdiensten inricht direct bij de mijn. Het verbluffende
resultaat van deze uitvoerige informatieactie op alle niveaus was, dat in minder
dan een jaar tijds alle verantwoordelijken als 66n man achter het herstructure-
ringswerk stonden en dat ook de publieke opinie voor de reconversie was ge-

wonnen.

Blijft dan nog altijd de moeilijke vraag : wie de informatie zal overbrengen - en

eigenlijk gaat het om meer dan loutere, informatie, omdat op een gegeven ogen-
blik de informator tegelijk animator moet kunnen worden, namelijk in de mate
waarin zijn overtuigingskracht en zijn invloed nauwer op de uitvoe'ring gaan

doorslaan.
Theoretisch althans kunnen deze informatie- en/of animatiefuncties het best wor-
den ingebouwd in de groep die als regionale "pushing powerD van de reconversie
functioneert. De formule van de Britse " Regional Planning Board ", waarin de
vertegenwoordigers zeterlen van alle ministeriele departementen die afdelingen
hebben in de regio, zou hier tot voorbeeld kunnen strekken. Men kan zich echter
voorstellen dat dergelijke planning- of ontwikkelingsgroepen vooral in agrarische
gebieden niet zomaar uit de grond kunnen worden gestampt, onder meer omdat
hef bewustwordingsproces er nog niet voldoende is voortgeschreden om in een

ook politiek bezegelde structuur zijn neerslag te vinden. Minder ambitieus, maar
waarschijnlijk des te efficidnter is de formule van de sociaal-econo'mische con-
sulenten die in het Nederlandse landelijke milieu actief zijn en o.m. door middel
van methoden van groerpsanimatie (debatavonden, tentoonstellingen, studiedagen)
de landelijke openbare opinie pogen te beinvloeden. Sedert 1963 zijn speciale
consulenten aangesteld, die met de voorlichting ten aanzien van de individuele
bedrijfssituatie en de persoonlijke beroepsproblemen van de landbouwers zijn
belast. (5) Het is de vraag of, met betrekking tot de Franse situatie, op de be-
kende n filidres " een beroep kan worden gedaan voor informatiedoeleinden, ter
aanvulling van de activiteit die op lokaal en regionaal vlak wordt ontplooid.

5. Voor meer details : zie De omschakeling van de werknemers die de landhouw
verlaten, De stand van zaken en de problemen in de Beneluxlanden. Uitg.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Brussel 1970, p. 15.
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SCHOLING

Een tweede taak, en een tweede winstpunt, van de georganiseerde reconversie
ligt in de mogelijkheid door scholing de overgang naar een nieuwe beroepssector
te versoepelen en aantrekkelijker te maken. Scholing viseert uiteraard een aan-
passing en aanvulling van de kennis en vaardigheid die arbeidskrachten nodig
hebben voor hun nieuwe specialiteit, maar zii biedt tevens een unieke kans om
door het verwerven van een hogere kwalificatie op een hoger loonniveau te
komen en de carridreperspectieven te verbeteren.

Bijzondere scholingsvoorzieningen zijn niet altijd vereist, bijvoorbeeld niet als de
overschakeling eigenlijk meer een overglijden is naar nieuwe machines of naar
een nieuw departement binnen dezelfde branche. Van de 900 arbeidskrachten die
een staalcomplex uit het Ruhrgebied dit jaar aanwerft voor zijn nieuw koudwal-
serijproject, zullen slechts 50 (top-)technici op scholingsstage worden gestuurd.
De verhoudingen liggen anders, wanneer het een overschakeling naar een totaal
andere bedrijfssector betreft. Factoren van belang voor de aanpassingscapaciteit
van de betrokken arbeiders zijn hier : leeftijd, onderwijsniveau, de technologische

" ligging D van het nieuwe bedrijf.

De invloed van het onderwijsniveau is onderstreept geworden door een Franse
enquete, doorgevoerd bij loontrekkenden die tussen 1959 en 1964 van fabrie,k ot
van dienst zijn veranderd. l-lierin wordt vastgesteld, dat 22n/o van de (geschoolde)
arbeiders zonder diploma bij hun omschakeling op een lagere rang terecht kwa-
men, terwijl van de houders van een diploma slechts 80/o achte,ruit kwamen. (6)

Een ander onderzoek, doorgevoerd bij kinderen van landbouwers (15 tot 25 jaar)
in een Bretoens departement, heeft de invloed van het opleidingsniveau bij de
omschakeling uit de landbouw nader gepreciseerd. Uitgegaan werd van het

" proletariseringseffect " dat zich algemeen voordoet bij de herplaatsing van
landbouwers in andere sectoren : men stelt inderdaad vast, dat zij veelal terecht
komen in de ondergeschikte, minder goed betaalde functies van ongeschoold
handarbeider, hulpkracht of huispersoneel. Volgens de enquCte moet de verkla-
ring van dit verschijnsel juist in het lage scolarisatieniveau van deze personen
gezocht worden. Aan hun reconversie is immers een dubbele selectie voorafge-
gaan : ten eerste, bij de keuze van een beroep na het verlaten van de school,
behoort een grote meerderheid (= 7oo/o) van de kinderen die naar de landbouw
toevloeien tot de categorie met de laagste vormingsgraad ; ten tweede, zijn het
ook bij het weer verlaten van de landbouw in zeer grote meerderheid (: 90%)
diegenen met de laagste opleiding die vertrekken. (7)

Dergelijke vaststellingen roepen meer fundamentele vragen op : schort er niet iets
aan het basisonderwijs, als dit er niet in slaagt een groter procent van de school-

6. FRISCH, Jacqueline : " L'importance des dipl6mes pour la promotion ", Eco-
nomie et statislique, INSEE, maart 1971, p. 33 e.v.

7. P. DAUCE, G. JEGOUZO et Y. LAMBERT, La formalion des enfants d'agricul-
teurs et leur orientation hors de l'agriculture. R6sultats d'une enquete explo-
ratoire en llle-et-Vilaine. Publ. van het Institut Niational de la Recherche Agro-
nomique. Station d'Economie Rurale de Rennes. S6rie : Travaux de Recher-
ches no 9, janv. 1971.
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In een atelier van de gesloten
tot electro-lassers omgeschoold
dustriefacharbeiterbriel ".

mijn " Graf Bismarck ", Gelsenkirchen, worden mijnwerkers
Leergang van twee iaar, die wordt atgesloten met een " ln-

(Foto Pers- en Informatiedienst Europese Gemeenschappen)



ieugd op te trekken naar het voortgezette onderwijs ? ls dit onderwijs onvoldoen-

de georienteerd op een ruimere dan de typisch agrarische arbeidsmarkt ?

De vraag rijst of er dan niet min of me,er " ideale " berOepen bestaan waarnaar

kan worden overgeschakeld. Steeds weer valt de neiging te constateren om b.v'

landbouwarbeiders zoveel mogelijk naar de sector van de landbouwmachines of

van de voedingsnijverheid ove,r te brengen, gelijk men ook getracht heeft mijn-

werkers bij voorrang in het bouwvak over te' nemen. Op dit punt ontbreekt voor-

alsnog afdoend onderzoek. Nadere research zou m.i. in twee richtingen gedaan

moeten wordon. Men zou zich, in de eerste plaats, een precieser beeld moeten

kunnen vormen van de capaciteit tot aanpassing aan een nieuw produktieproces

of werkkring, waarbij men het onderzoek dan niet mag beperken tot een analyse

van de formele beroepskwalificatie van de arbeider, maar waarbij noties als zijn

mogelijke motivatie ten aanzien van de nieuwe taak moeten worden betrokken'

Van m,ijnwerkers is gebleken, dat zij hun nieuwe baan vaak kiezen op negatieve

gronden en weinig vanuit bepaalde duidelijke voorkeuren voor een of ander werk.

(8) Het zou de moeite lonen na te gaan of dergelijke preferenties tijdig kunnen

worden ontwikkeld of belnvloed. Het onderzoek in de tweede richting zou kunnen

proberen aan de hand van een cost-be'nefit-analyse een inzicht te verkrijgen in

de rentabiliteit van verschillende vormpn van scholing, en wel in functie van het

later ontvangen loon, promotiemogelijl(heden'' enz.

Intussen hoe'tt men zich niet op stereotype opleidings- ol herscholingsschema's

vast te leggen. Een volgens de modernste wetenschappelijke normen opgezet

reproduktiebedrijf voor de vervaardiging van films- en cylinders voor de diepdruk-

industrie (Helio Repro Service) heeft het in Nederlands Zuid-Limburg aangedurfd

met personeel dat voorheen in de mijn werkzaam was te starten. Met

de medewerking van specialisten van de grafische industrie werd ee'n spe-

cifieke instructiestof samengesteld die in 1 jaar full-time door volwassenen kon

worden verwerkt. In het normaal technisch onderwijs duurt de o'pleiding 4 jaar.

Het bedrijf is intussen gedemarreerd. opmerkenswaard is nog, dat 280/o van de

milnwerkers die zich voor de opleiding aanmeldden een lee{tijd hadden van' boven

de 40 jaar. Deze uitzonderlijke ervaring ligt dus wel miilen af van de verhaalties

over bonkige mijnwerkers, die slechts voor ruw handenwerk in aanmerking zou-

den komen. Integendeel, zij hebben bewezen dat er ook voor hen een plaats is

in de speerpunt-industriedn.

Een ande,r inte,ressant discussiepunt is of de scholing n on the job ", direct op de

plaats waar men later wordt tewerkgesteld, plaats moet vinden, dan wel in een

opleidingscentrum, dat volgens normen werkt die toelaten het scholingsprogram-

ma met een vakdiplo,ma af te sluiten. Bedrijfsleiders zijn meestal voorstander van

de eerste oplossing. Zij voeren aan, dat de opleiding het best in de onmiddellijke

nabijheid van het werk, zo mogelijk in de eigen fabrieksgebouwen, wordt voor-

zien, zodat de cursisten zich van meetaf aan naar he't ritme van het bedrijf

kunnen plooien. Zij achten het een ve,rspilling, dat volwassenen 2 tot 3 jaar studie

en praktijk moeten volgen, omwille van het diploma, terwijl ze na 6 maanden, of

hooguit een jaar, perfect in het bedrijf kunnen worden ingeschakeld. Volgens

hen zou men overigens met een gespecialiseerde praktische kennis ook buiten

het bedrijf meer kansen hebben dan met de algemene basiskennis die corres-
pondeert aan een diploma. De diensten van de arbeidsbemiddeling, die in de

8. Zie onder noot 1 aangehaald rapport' p' XXVII-XXIX'
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Montagehal van DAF in Born, Limburg, het grote project (tot 6000 man) waarmee het recon-
versietijdperk van Nederlands Zuid-Limburg werd geopend. (Foto De Mijnwerker)

Vervallen fabrieksgebouwen van een kolenmljn in de Borinage,
(Foto Pers- en lnformatiedienst Europese Gemeenschappen)



meeste landen de verantwoordelijkheid hebben voor de officidle scholingscentra,
hechten daarentegen algemeen het grootste belang aan het afleveren van een

volwaardig diploma. Eensdeels wensen zij de stagiaires voldoende bagage mee

te geven waaraan deze zich later via vormen v4n " job enlargment u of pro'motie

naar een boeiender of beter betaalde betrekking kunnen ophijsen, anderdeels

hen tegen risico's ingeval van een tweede reconversie af te schermen. In de
praktijk komt het dikwijls tot ee,n compromis tussen deze twee standpunten. De

bedrijven zijn algauw te vinden voor controle op hun scholingsprogramma's, als

dit hun toelaat de op de rendementscijfers zwaar drukkende kosten van de scho-
ling af te wentelen op de overheid. De directies van de arbeidsvoorziening van

hun kant he'bben het moeilijk genoeg om gelden en manschappen voor hun cen-
tra te mobiliseren, zodat een relayeren naar de bedrijve'n hun uiterst welkom is.

De vraag is dan, of hierdoor voor de arbeidsvoorziening ruimte vrij komt om

zich meer bijzonder toe te leggen op cursussen ten behoove van die catego-
rie6n van arbeidskrachten die gevaar lopen in de bijscholingsprogramma's van

de bedrijven niet geheel aan hun trekken te komen (wat meestal het gwal is

voor de laagste ople,idingsgraden, maar ook voorkomt voor sommige spitsoplei-
dingen).

NIEUWE WERKGELEGENHEID

Naast het voorzien van informatie en scholingsmogelijkheden, dient de georga-

niseerde reconversie zich te bemoeien om nieuwe arbeidsplaatsen. Een eis die
bij sluitingen algemeen burgerrecht heeft verkregen en in Belgi6 bekend staat
als de n wet van Zwartberg ", luidt dat voor elke arbeidsplaats die wegvalt een

nieuwe moet worden voorzien. Nliet elke ontslagen arbe'ider behosft nochtans

herplaatsing : buitenlandse arbeidskrachten verkiezen dikwijls naar hun land van

herkomst terug te keren, ook de pensioengerechtigden moeten niet meegeteld

worden en evenmin' cle moeiliik te integreren arbeidskrachten als b.v. de minder-
validen die via regelingen ad hoc worden herplaatst. De "wet van Zwartberg "
wordt dan evenwel geadstrueerd met de verwijzing naar de secundaire gevolgen

van de, sluiting voor de regionale econo'mie : afremming van de toeleveringsin-
dustrie, van de dienstensector, en meer in het algemeen, drukking van het wel-
vaartsniveau.

Flet gebeurt nieit zelden, dat geen vrede wordt genomen met industrievestigingen
in de, streek, maar dat een localisatie in de gemeente zelf van de sluiting of in

de onmiddellijke omgeving wordt geclaimd. Het is de strekking bijvoorbeeld van

het A,ctiecomite van de streek van Eisden, dat zich inderdaad kan steunen op

de relatieve geisoleerdheid van de bevolkingsagglomeratie die ron'd de mijn is

ontstaan. Economische motieven (afzetmarkt, grondstoffenaanvoer, watervooeie-
ning, enz.) en overwegingen met betrekking tot de ruimteliike ordening (b.v.

Zentrale-O,rte-systeem) kunnen daarontegen pleiten voor een grotere mo'bielma-

king van de bevolking. Men is daarbij altijd op grote moeilijkheden gestote'n.

" Man is of all kind of luggage the, most difficult to, transport " heeft Adam S,mith

al gezegd. Woningbezit, familiale situatie (studies van kinderen), gehechtheid aan

de streek, spelen hier een grote rol. Toen de Charbonnages de France in 1953-

55 het plan opvatten, 5o0o mijnwerke'rs van het Centre-Midi naar de mijnen van
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Opleiding fijnmekaniek bij Twistdrill Cteveland, Roermond. (Foto De Mijnwerker)



Lotharingen om te leggen, was men na anderhalf jaar propaganda niet verder
geraakt dan een transfert van 205 man, nagenoeg allen vreemdelingen. (9)

Goede oplossingen vergen dus een combinatie, die zowel de leefbaarheid van

de nieuwe industrie in het oog houdt als het behoud van het sociale e,n culturele
patrimonium dat de plaatselijke bevolking in het verleden heeft opgebouwd. Een

mooi voorbeeld hiervan vindt men in Zuid-Wales, dat in de laatste tien jaar een

drastische teruggang heeft gekend van zijn basisindustrie en dat met een grote

reserve van vrouwelijke arbeidskrachten worstelt. De fysische structuur van de

nauwe mijnvalleien maakt het onmogelijk ter plaatse de nodige vervangingsiobs
te cre6ren. Nu is de Welse overheid de volgende strategie aan het toepassen :

1) de weinige nieuwe arbeidsplaatsen die ter plaatse worden geschapen, zijn

bestemd voor een betere aanwending van het vrouwelijk arbeidspotentieel en de

tewerkstelling van fysisch gehandicapten ; 2) de stuwkracht van de economische
ontwikkeling wordt echter verlegd naar e'en grote " development area > aan de

monding van de valleien. Speculerend op de mobiliteit van de jonge bwolking
uit de valleien, heeft de overheid deze ontwikkelingszone geflankeerd door twee
* new towns ", die tege,lijk een barridre moeten vormen tegen uitwijking naar de

Londense agglomeratie.

Regionale organismen die voor nieuwe werkgelegenheid moeten instaan, zullen

geen kans voorbij laten gaan om de balans voor te leggen van de in de wacht
gesleepte " arbeidsplaatsen '. Er moet met dergeliike cijfers omzichtig worden

omgegaan, als men het re6le " employment effect " van industrievestigingen wil

kennen. De vraag is immers niei zozeer hoeveel mensen werk kriigen, maar wie

dit werk krijgt. Men moet b.v. niet alle arbeidsplaatsen die in een industriepark
komen automatisch bijeen tellen. Sommige vestigingen zijn slechts verplaatsin-
gen binnen de regio. Firma's die hun toevlucht zochten in de reconversieparken

aan de rand van de stad Luik, hadden soms enkel het ontkomen aan het ver-

wrongen Luikse binnenstadspatroon op het oog, niet: schepping van nieuwe ar-

beidsplaatsen. Andere bedrijven brengen een deel Stampersoneel mee van hun

vroegere standplaats of van de mo.ederfirma. Als vuistregel wordt wel eens voor-

opgezet, dat een creatie van 10o0 nieuwe arbeidsplaatsen de geregistreerde

werkloosheid slechts met 50O doet afnemen. (10) Dit punt kan nog met een ander

voorbeeld geillustreerd worden. Er bestaat een studie over de vestiging van een

aluminiumfabriek (Kaiser) in ee.n uitgesproken plattelandsgebied met de landbouw

als belangrijkste industrie (Ravenswood, west virginia). onder zijn 3.5o0 perso-

neelsleden had het bedrijf na verloop van 10 jaar slechts 300 a 500 " local boys "
gerecruteerd, ondanks de uitdrukkelijke voorrang - bij geliike opleiding - door het

bedrijf toegekend aan de plaatselijke be,volking. Een verklaring voor deze " mis-

lukking ' blijkt gezocht te moeten worden vooreerst in de achterstand van de

9. Geciteerd in Obstacles dr la mobilit6 des travailleurs et ploblCmes sociaux de

rdadaptation. Publ. Europese Gemeenschap voor Kolen en S;taal, Luxemburg

1956, (S€rie: Etudes et Documents), p. 83-84.

10. Volgens NlESlNrG, Dr. H., Die Gewerbeparks (< industrial estates D) als Mittel

der staaflichen regionalen Industlialisielungspolitik. Duncker & Humblot, Ber-

lijn, 1970, p. 145.
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plaatselijke bwolking op het gebied van onderwijs en vorming, bovendien in de

forse druk uitgeoefend door de geschoolde arbeidskrachten van de streek die
vroeger waren ge€migreerd en nu, aangetrokken door de hoge lonen, wensten

terug te keren (" return migratiqn "). Ook het indirecte effect op de tewerkstelling
bleef beneden de verwachting, onder meer omdat Kaiser, vanwege zijn lonensy-

steem, eerder afstotend werkte op andere potentidle vestigingen. Men telde aan

indireote arbeidsplaatsen, die door de plaatselijke bwolking werden bezet, niet
meer dan 300, opniouw ongekwalificeerde, jobs, de meeste in benzinepompsta-
tions en detailhandel. (11)

Er is een laatste punt dat aandacht verdient, als wij het hebben over hert type
van werkgelegenheid dat naar reconversiegebieden moet worden aangetrokken.
Het is namelijk niet zeker, dat met het aanmoedigen van alloen industrieprojecten
het probleem van de tewerkstelling aan de goede kant wordt aangepakt.

In een gebie'd als Lotharingen zijn de vooruitzic'hten, dat de industrie'bwolking
tussen'1968 en 1985 met 85.0O0 zal aangroe'ien, terwijl de tertiaire sector in de-
zelfde tijdspanne met 160.000, hetzij tweemaal zoveel, zal worden uitgebreid. Het
hoeft derhalve geon verwondering te wekken, dat juist de (voormalige) Lotharing-
se " commissaire A la reconversion " scherpe kritiek heeft geleverd o'p het klas-

sieke, in hoofdzaak op industrievestiging gerichte, ontwikkelingsbeleid. Quesnel
claimt in zijn Lotharings " testament " integendeel aanmoediging van werkschep-
ping in de tertiaire sector, en dit op twee vlakken : vooreerst, dienen de grote
metropoolsteden (Thionville, Metz, Nancy; aan gewioht te winnen, omdat zij de
dragers moeten worden van een versneld groeiende tertiaire sector ; verder,
moet de " anti-urbanisation " doorbroken worden, waarmee hij doelt op de voor
de streek van de basisindustrie typische aaneenrijging van kleine centra van
5 a 6000 inwoners, waarvan geen enkel de mogelijkheid heeft gehad zich tot een

stedelijke groeipool te ontwikkelen. (12)

Dit standpunt van Quesnel verdient grote opmerkzaamheid. Het is niet alleen
voor Lotharingen van toepassing. Het probleem bijvoorbeeld van het o,mbuigen

van het tewerkstellingspatroon in de landbouwgebieden van de gemeenschap

stelt zich in' vrij gelijkaardige te'rmen. Meer bepaald is de vraag, of men o,ok daar
de te scheppen vervangingsplaatsen kan vastankeren rond (kleine) stedelijke
ontwikkelingspolen wior dimensie ruimte biedt voor een levensambiance volgens
moderne standaarden. Wat ook weer een doelbewust bevorderen van arbeids-
plaatsen in de tertiaire sector onderstelt. Wat het voorbereiden van een dergelijk
verstedelijkingsproces betreft, zou de jarenlange ervaring waar de' Britse ( new
towns > op kunnen bogen, een groot hulpmiddel kunnen zijn.

Bij wijze van besluit lijkt het passend, enig ruimer perspectief aan te geven
waarin bovenstaande opmerkingen zijn onder te brengen,

1) Te oordelen naar de frequentie waarmee sluitingen en omstructureringen zich
voordoen, is de reconversie een vaste leefregel geworden van de moderne eco-

11. l. GRAY,《 Em,ployment effect of a new industry in a rural area》 , Monthly
Labor Review, US. Department of Labor, iuni 1969, p 26-30.

12 QUESNEIL, 」, Les nouveaux irnp6ratifs de la politique de l'emplol., luli 1969



nomie. Dit heeft te maken met technologische invloeden. Bovendien is de recon-
versie meer en meer het gevolg van een voluntaristische druk op de structuren,
(zie bijvoorbeeld de voorstellen van de Co'mmissie inzake de hervorming van de
landbouw).

2) In het verleden was het reconversiebeleid in eerste instantie op het kwantita-
tieve compenseren van uitgevallen arbeidsplaatsen gericht. Gaandeweg is meer
nadruk gelegd op kwalitatieve benaderingselementen, waarin met name de infor-
matie, de scholingsmogelijkheden, het voorzien van de nodige tertiaire uitrusting
een rol soelen. Het reconversiebeleid is daardoor een van de markanste vormen
geworden van het " actief tewerkstellingsbele,id ", dat naar de maximale benutting
van de beschikbare actieve bevolking streeft.

3) Naarmate de middelen ingezet voor georganiseerde vormen van reconversie
aan efficiency winnen, wordt de verleiding groter planmatige oplossingen al te
strak door te drukken. ln een problemencomplex dat zozeer de totale mens aan-
spreekt, is het van belang, op het vlak van de regionale structuren een participa-
tie van de bevolking in te bouwen en, op het vlak van het individu, de nodige
ruimte te scheppen opdat het zijn eigen lot mee in handen zou kunnen nemen.

4) Voor de Europese Gemeenschappen, waarvan de taak is een groeiende solida-
riteit te ontwlkkelen tussen de gebiede,n van de gemeenschap en hun bevolking,
staat er op het sociale en menselijke vlak van de reconversie een, enorm actis-
terrein open. De Commissie heeft naar nieuwe middelen gezocht om zich op dit
braakliggende terrein een definitieve plaats te verzekeren, met name door voor-
stellen te doen met het oog op een grondige hervorming van het Europees
Sociaal Fonds. Op de draagwijdte van deze hervorming, evenals op de overige
actiemiddelen van de Commissie op het gebied van de reconversie, zou in een
ander artikel nader kunnen worden ingegaan.

Antoon Herpels
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ONZE JONGE DICHTERS

Wij ontvingen van twee van onze oud-leerlingen hun eerste diohtbundel, waaruit
we graag een gedicht publiceren.

BLUE CHE,ER

Onder wintertijd getekend :

elke traan een tuin verbrandt
een vorig woord ontwricht.

Lijkt op prentkaarten liefde veel te hard
aan bloemen het oogvlies gescheurd
als wanneer vol brood zijn' hersenen
vol cellofaan zijn bloed ontbindt.

Voorbij een namaakzomer
drijft in peruaans verberge'n
hij de wintergraal tegemoet.

Luk DELEU

(Uit " Daohau-Blues " van Luk Deleu, uitgegeven bij Sonneville Press, Brugge).



DE ARCHEOLOGISCHE VONDST

Dit is de groeve van een oud-germaanse
krijger. De schedelpan' rust als een
zwerfsteen in het poederige zand.
(Kiest iemand zijn eigen graf ?)

Hdt gave sohouderblad, een wervelrij
en hier-bezijden, de rest van zijn hand.

Willekeurig heeft de tijd zijn tekens
gekrast in, de aarden kroes (als
kinderen doen in torens hier en
daar op de wand)
en op het botte mes staat
als starre sohim,mel de roest.

Maar onderaan, de smalle sohenen
zijn en,kel en voeten helemaal
verdwenen.
Alsof ze bij dit tijdeloos verpozen
weg van'hier en andere wegen kozen.

Eric DERLUYN

(Uit < De Gelietden van Altena D van Eric Derluyn, uitgegwen bij Descl6e De
Brouwer, Brugge).
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uOnkruidu bij de pannekoeken...

De donkere weken brachten een algemeen. gevoel van huiselijkheid in het een-
tonig collegeleven. De warme studiezaal gonsde van drukke, maar rustige bezig-
heid, zoals een zwerm bijen in hun strooien korf. Op een van deze ogenblikken
was het dat Flipts er durfde van onder trekken met zijn krant onder de arm
en met in zijn hoofd de pedagogische stelregel dat " un bon surve,illant doit se
faire inutile ".

Het feest van Sinterklaas, zo nijpend dicht bij de proefwerken, kwam als een
zonnige dag vo.or kwaad weer. De weldoende overkomst van de suikernonkel-uit-
de-hemel maakte heel het college als een reusachtige lekkerbek, met malse

" koekestuten " van do Ekonoom en een hele berg snoep van thuis.

" Onkruid " nam het moedig besluit Sinterklaas te vieren met een lekkere koeke-
bak. Plaats van de misdaad : onder het theater ! Hun beroerd geweten was im-
mers na alle vorige wedervaren stilaan weer tot rust en klaarheid gekomen ; de
stemming kwam er algauw weer in en het scheen hun haast dat Hanssens zelf
bij hen aan de dis zou komen aanzitten, had hij het geweten...

Eenieder kreeg zijn taak, alles wat voor de bak nodig was werd klaar voor ogen
gebracht en plannen om dit arsenaal te veroveren volgden ; kortom, zoals altijd,
werd 't werk keurig verdeeld. Mylle en Se'ppen Vincke trokken, - tijdens de studie
wel te verstaan, omdat het toe,n het veiligst was - naar de zolder van de bakkerij
< om wat spullen voor St.-Amanduswerk te wegen... ". Hun eigenlijk objectief ech-
ter hielden ze voor zich: bloem, gist en suiker veroveren. Ook elders op het slag-
veld werd er gestreden : drie emmers van de " domestieken " verdwenen prompt
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in de koffer van Karel. Hansens echter verstond het manoeuver anders : de ont-

hutste knechten moesten bekennen of betalen. Van Beveren ontgoochelde even-

min : tussen licht en donker, kroop hii gezwind door het raamke van het piano-

kamertje. In de beenhouwerij voor het college kocht hij, als de eerste de beste

onschuldige klant, een groot stuk spek met een dik vel.

Zells 's nachts werden de krijgsverrichtingen niet stop gezet. Heel de groep

trok op naar de koestal voor het gevaarlijkste en benijdenswaardigste avontuur:
koeien melken. Ze slopen langs het rustig hoenderhok, onder de " voutevenster "
van de boer, allen op een rij in het zog van de grote aanvoerder, De Zwijger.
Waar de chef voorbij was, gold de baan als verkend en veilig open. Voorzichtig
schopte Berten met kennis van zaken de beste melkkoe op. Zijn trawanten
stonden op de uitkijk. Bij het horen van de emmer hielden de zwijnen in het kot

ernaast spektakel van alle duivels. Twee katten, in hun stropolk opgeschrikt,
vluchtten rakelings door de halve deur over de schouder van Karel en Maurice.
., Stil ! Daar is Decker met zijn stok | ".

Als een slaapvrandelaar, kalm en rustig op ronde, trok hij, rechtover de koestal,

de bakkerij binnen. Hij verwijlde niet lang bij de warme oven en vertrok, zoals
hij gekomen was, ongestoord terug naar zijn kooi.

't Was helder, maneklaar... Op zijn blokstoeltje, onder de koe dicht aangesloten,
was Berten bezig als een melker van beroep. Liza loste licht en gewillig haar
warme melk. De Zwijger leidde de operatie : " Ritmisch pompen, Berten | " Liza
bekeek hen goedig met grote ogen, terwill ze welluidend neuriede : " Doe maar
jongens, 't is met de volheid van een koehart gejeund ". Dan dronken ze elk nog
eerst een goede teug verse melk - het mocht ervan af ! - en gingen dan hun

buit verstoppen boven de scdne, in het " Hol van Pluto,. Het manneke uit de
maan, als wenste het hun goede nacht, verlichtte juist genoeg hun wegen terug
naar boven, voor een korte, weldoende en welverdiende rust.

's Anderendaags kwam toevallig de veearts langs om Liza te onderzoeken. Hii
liep er rond, bezag heur haar en ogen, en betastte zeer nauwkeurig haren groten

uier, zo almeteens zo. schrap in melk. Hij verstond er zich niet aan ; teken dat
hij zelf in zijn collegejaren nooit gemolken had. Ondertussen waren de Vincken
al genaderd, - je kan nooit weten -, om te weten wat er aan de hand was.

" Liza is ziek ", zeurde de boerin, < onze beste melkkoe, zo plots verminderen in

melk en droog staan in 66n nacht, och gottekes toch, och gottekes toch !... ".
Mylle dacht dat hij het wist en stelde ze gerust : < 't Was bij ons thuis juist zo,

onregelmatig geven, maar 't kwam vlug uit, de " poester D vond een everzwijn in
't stro, dikkerond gezogen, zodanig dat het niet meer weg geraakte door 't gote-
gat ".
"Zou je peinzen ", zei de boerin, " als 't maar dat is, boer, long, stop gij maar
's avonds alle gaten. 4116, jongens kom maar binnen en drink 'ne spoelkom
verse melk ? ".

De volgende nacht was het volle bak - in alle betekenissen ! - in hun schuiloord.
Ze waanden zich thuis, op een nieuwjaarsavond. De vensters werden als bij de
hevigste bombardementen met oude vodden en kranten van de buitenwereld af-
geschermd. Het stoveke gloeide als een roodhuid. Seppen sloeg het deeg in een
emmer ; Koenraad, specialist in juist en precies werk, strooide bloem en suiker
tot het hele geval zijn gepaste dikte bereikt had.
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Allen hurkten zwijgend rond de bakkers, juist zoals een week geleden - een

ander avontuur - ronct de pluimers van de hen. Behoedzaam zette Seppen zijn

halve emmer deeg op een stoel, zorgvuldig toegedekt, zoals een kindje in zijn

wieg bij de kachel. Het wachten werd een rustig keuvelen...

op een bed was De Zwijger intussen druk bezig om zijn verloren studietijd in te

halen ; hij leerde halfluid zijn geheugenles : " waar men geen kleinheid kan

ontwaren, maar zij alleen nog blijven lwen... ".
" Hoe lang moet dat opkomen ? " vroeg Karel, die van 's middags niets meer

gegeten had. " De emmer boordevol ? ", antwoordde Koenraad als met de er-

varing van een meester-kok uit de Java.
van Beveren ging aan het smouten, het vet kiste smeltend op het gloeiend-rode

deksel ; heel de, kelder leek op de " berookte smisse " uit een vroegere geheu-

genles... Aandachtig en oplettend, zoals bij het afleggen van een examen, waag-

de Seppen zijn eerste schepping... Geen houden aan ! De helft van zijn eerste

pannekoek liep in de kachel. Berten, met een stuk blik, schept en stekt en

schermt als om een ongeluk af te weren... tot hij opeens wan'hopig heel 't ver-

brande deksel in de stove schaaft. " Pros, m66r smouten en minder stoken,

verdomme !".
Waarachtig, het lukte zienderogen... " In der Beschrankung zeigt sich der Mei-

ster... o Seppen von.d weldra de gepaste maat in het gieten, zegde zijn Sturm-

und-Drang-allures vaarwel en samen met een meer bezadigde aanpak kwamen

de fleurigste pannekoeken uit de pan. Hij schepte kort en goed, keerde raak en

snel en pletsend de koek op de plaat.

Dat was nog maar een voorspel. De eigenlijke doelstelling werd stilaan bereikt.

Het werd een smullen met mondvolle happen en bolle wangen. Verboden vrucht
smaakt niet altijd slecht, integendeel !

" Het zijn lijk padden, zulke dikke klakken ", schoot De Gruyter lachend uit.

" Ze houden des te beter aan de ribben ", verdedigde de bakker zich ongestoord.

" Lap ze op je schoenen, dan moet ie in de eerste jaren niet meer naar de
schoenmaker ! ". De eters konden weldra de bakkers niet meer volgen en de

voorraad groeide zienderogen. "'k H6 genoeg ", zei De Zwijger, " ik kan een

spelle rechten op mijn buik. We kramen op, 't is al twee, als we nog willen een

beetje slapen ". Zij verborgen de buit in klas, onder de trede. Wie had ooit ge-

dacht dat meneer Sobry nog eens zou doceren van boven op een voorraad pan-

nekoeken, zoals dat de volgende dag ge'beurde !

Een week of wat later kwam Van Steenbrugge, pastoor te Stene en oud-ekonoo'm

eens bij meneer Hansens, zijn opvolger, op bezoek. Het gesprek draaide o'p het

eigenaardig geval van de verdwijning van drie emmers. Van Steenbrugge die
alles wist - Berten had het hem eens als " top-secret " toevertrouwd - zat te
lachen dat hij bijna van zijn stoel viel. Hij dreigde er helemaal van te vallen
toen enkele minuten daarn,a de veearts kwam melden dat er niets abnormaals
met Elza aan de hand was, maar dat het toch wel vreemd was dat ze plots zon-
der melk "gevallen" was. Toen deveearts opn,ieuw de deuruit was vroeg meneer
Hansens aan ziin voorganger waarom hij zo een levensvreugde had.

" Zo iets heb ik nooit in mijn loopbaan hier meegemaakt D, was het antwoord,

" maar in elk geval moet men geen groot geleerde zijn om, als je iets hoort over
emmers en melk die er niet mee'r zijn, het besluit te trekken dat men emmers no-
dig heeft om melk in te doen dat het 66n met het andere ervan door is o.

" Gij moet daar meer van afweiten >, was meneer Hansens' droog antwoord...
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Nog zoveel zou er kunnen verteld worden over n Onkruid ". Ja, bijvoorbeeld die
historie van het koekebrood, hoe Seppen Vincke en Berton elk een koekebrood
uit de broodkamer gegapt hadden, die onder hun " schabbe " verstopten en op
de terugweg onder-surveillant Vanbiervliet tegen het lijf liepen, die in al zijn
onschuld en sociaal gevoel een gesprek met ze begon. En dat de strenge huis-
zoeking in de slaapzaal, op bevel van generaal Hansens toch geen resultaat op-
leverde, kwam volledig de eetlustige magen van de helden ten goede.

O,f die andere keer in de groententuin toen ze heimelijk aan de aardbeien
smulden... natuurlijk bij maneschijn - het uitgelezen tijdstip voor onkruidactivi-
teiten - : er was plots 66n die begon te lachen, en nog een, en nog een. In
ieder geval zat Maurice op zijn kniedn te lachen en er was niets aan te doen. Het
lachen was hen overvallen als de slaap der apostelen, en het manneke uit de
maan, de steeds instemmende supervisor van alle onkruidplukkers, lachte mee.
Als ze hun " vulte " gegeten hadden, lachten ze nog altijd. Jef De Gruyter zat op
zijn achterste in de grote wegel naast een rode bessenstruik. Waarmee ze daar
gelachen hebben is tot heden onbekend... Tenslotte bereikten ze zo in het
lachen bijna de gelukzaligheid zelf, het lachen om het lachen zelf, de u po6sie
pure " die met haar creativiteit het saaie, eentonige proza van elke dag tot onbe-
reikte hoogten kon opzwiepen.

Pros Vermander
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Uit het dagboek van een missionaris...

Een missionaris doet soms nogal zottigheden : ze varieren van geld-schooien tot
de belofte een artikel te " plegen ". Wees alvast al gerust : het eerste ga ik niet

doen - daar heb ik nu stilaan genoeg van (niet van het geld, bedoel ik, maar
van dat schooien...) -; het tweede ga ik nu proberen.

" Vertel maar wat ", moedigde men mij aan. O.K. ! Dus wordt het zeker geen

doodernstig artikel over " missionering en/of ontwikkelingshulp ". Daarover zijn
in Europa werkelijk al genoeg echt degelijke studies te lezen, en wat toevallig
soms werkelijkheidsverre holle bla-bla eraan is, nemen we er op de koop toe
maar bil...

Dus gewoon vertellen, doodgewone dingen, zoals van het droog seizoen, dat nu
zijn hittetoppunt be,reikt. Onze koelkast - jaja, dat hebben we | - staat er gewoon
bij te zweten. lk ben aan hetzelfde fysieke verschijnsel toe na het taai verbeteren
van 30 Latijnse versies, door 30 transpirerende leerlingen gisteren aan elkaar ge-
flanst. Vooral de losse ablatieven maken een ilechte tijd ; overigens zijn ze ook
zo los, h6 | Zo krijg je dan iets van < comme il n'avait pas v6cu pendant plu-
sieurs ann6es, le consul ordonna ses troupes de se retirer ".

U hebt het al door : ik sta hier (ik zit hier) in een school, en dan nog wel in een
Klein Seminarie, in Bolongo op 9 km van Lisala. (Kaart bovenhalen a.u.b. !). Het
is een " Ecole secondaire, option latin ". Vanuit 4 soms 5 verschillende bisdom-
men komen er zo wat 200 studenten naar ons toe. Enkelen zelfs ko,men van
700 km ver.

Het is een bende sloebers, deugnieten, jonge mensen, vol dynamisme, opgeladen
met hooggespannen verlangens en vooruitzichten voor de " N'ieuwe Kongo ". Ze
verwachten van ons een integrale opvoeding en vorming tot mannen die zich
kunnen inzetten voor de ontwikkeling van hun land, voor de ontplooiing van hun
eigen cultuur en eigen Afrikaanse waarden, voor de evangelische bevrijding van
hun volk.

Mijn opgave hier is o.a. in de Derde, de Po6sis en de Retorica Latijn en Geschie-
denis te onderrichten. Studeer dan maar filosofie, theologie en kerkelijk recht tot



aan je dertig ! E6n jaar filosofie, plus daarbij 66n jaartje theologie en een bac-
calaureaatje in de klassieke talen en 6 maand stage in een of andere garage
zouden ook wel heel nuttig geweest zijn...

Het studieprogramma dat door de staat opgelegd wordt, is een nagenoeg onmo-
gelijke opgave voor de studenten. Enkele overigens knappe kamergeleerden-

" techniciens " hebben een " ideaal > program'ma opgesteld, dat zowat een mis-
lukte kruising is van het Belgisch en Frans programma. A la sant6 ! Vijftien jaar
geleden hebben we in de dierbare Zuidstraat nooit zoveel stof te slikken gekre-
gen ! Gelukkig maar : waar zouden we anders de tijd gehaald hebben om eens
in klas of studie een nevenactiviteitje te wagen, " stoten " uit te halen... met een
B dagen huisarrest als buitenkansje.

Hier in Kongo is er geen sprake van ( brielen ". We moeten de studenten ma-

terie doen slikken dat ze erbij naar adem snakken als vissen op het droge.

Daarbij leven onze retoricanen voortdurend onder de bedreiging van het zwaard
van Damocles : staatsexamen op het einde van het jaar. O'ngweer de helft van

de leerlingen " sneuvelt > eraan...

Nu zijn we aan het einde van het eerste semester. Nog enkele dagen en we

hebben eindelijk februarivakantie. Kerstdag, Nieuwjaar en Pasen gunnen ons

slechts 66n dagje. Wegens de grote afstanden hebben ze alles gereduceerd tot
66n vakantie. Meestal immers tre'kken de leerlingen te voet of liftend met jeeps

en vrachtwagens naar huis en terug ; busdiensten, treinverkeer en andere regel-

matige verplaatsingsmoge'lijkheden bestaan er gewoon niet.

Zo trek ik er binnen enkele dagen ook eens op uit om eens wat van lucht te
veranderen en de lessen eens uit mijn hoofd te zetten. Bestemming : Carlos

Rom,mel ; je weet wel, die van de rumoerige retoricastudenten in de jaren '55-'56.

Ondertussen is hij pastoor geworden - maar nog even rumoerig - van Bumba in

'70. Ginder in Bumba vertel ik wel wat meer over hem.

Voor we vertrekken gaan we eerst een goeiendag zeggen aan de mensen van

Malembe, een melaatsendorp op een paar kilometers van Bolongo : alles samen

150 melaatsen, mannen, vrouwen en kinderen. Het eerste werk als je daar aan-

komt is handjes geven. Spreek ik hier van handjes geven, dan schrikken er veel

mensen : " ls melaatsheid dan niet besmettelijk ? ". De afkeer voor melaatsen zit
bij de meeste mensen diep ingeworteld. Daar ligt juist het drama: melaatsheid is

in hun ogen iets onmenselijks en zo wordt consequent de melaatse beschouwd

als iemand die er niet meer bij hoort, die er te v66l is. Zo komen ze naar het

melaatsendorp omdat ze in hun eigen dorp gemeden worden, veracht en met de

vrnger gewezen.

Voor de meesten in het dorp is de ziekte ( gestabiliseerd ", zodat de melaats-

heid hen niet verder meer aanvreet zolang ze de nodige medicamenten krijgen.
Spijtig genoeg zijn die er niet altijd in voldoende aantal. De voorraad is vlug

opgebruikt. Gelukkig heb ik voor die medische activiteit de technische hulp van

een zeer ervaren zustbr-verpleegster van Lisala.
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Tom Peeters is leraar aan het regronaar Krein seminarie van Borongo nabij Lisara. wij zien
hem hier in gesprek met zijn directeur abb6 Jerome Makila.
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Als we dan het dorp inriiden, komen de mensen roepend op de ieep af : som-

migen kunnen nog stappen' anderen strompelen met behulp van 66n of twee

stokken : enkelen echter slepen zich voort over de grond en trekken ondertussen

methunstom'pjesVanarmeneenpannekeo|eenoudedoosmetzichmee..'
Zielig schouwspel, dat me altild triestig doet vloeken tegen de huichelachtige

woordenkramerijvanvelewe|vaartmensjesdiestikkenvan|uxe,Weeldeen...
verveling, in welvaartstaten waar een miljoenenhandel floreert van protestsongs'

drugs, sex en waar men zich de handen in onschuld wast met het schuimzeep-

argument " wij kunnen er niets aan verhelpen, de wereldeconomie is het die

mcet veranderen ,. Akkoord ! Maar ik vraag U alleen dit : Wie gaat die wereld-

economie veranderen ; wanneer gaat dat nu eindelilk eens gebeuren ? Gelooft U

nog in Sinterklaas ? Ga zelfs eens na hoeveel van ziin budget Belgie aan ontwik-

kelingssamenwerking uitgeeft, en let daarbij vooral op de cijfers NlA de komma I

Soit ! Laten we terugKeren naar onze melaatsen. Sommigen zijn nog min o{

meer tot werken in staat. Enkeien hebben een klein stukje veld, dat ze dan met

veel te primitieve middelen bewerken. Anderen vlechten matten en manden' Moe-

deloosheidenfata|istischeberustingspee|thena|tijdweerparten.Danmoeten
we ze p'ogen weer war o'p te monteren, hen tonen hoe ze wat meer systeem in

hun werk kunnen steken. Het voornaamste is echter nog altijd het luisteren naar

ze ! Het feit dat je eens kunt luisteren naar alles wat hun kle'in'dageliikse interes-

seuitmaakt,datmaaktzevee|ge|ukkigerdanhonderdjeepsmetmedikamenten'
rijst, olie of zout. D,ie levensmiddelen die ik soms geef aan hen die totaal onbe-

kwaam tot werken zijn maken hen wel voor een ogenblik ge'lukkig, maar o'p het

zelfde ogenblik tevens weer ongelukkig. Dan voelen ze eigenlijk nog hun nood

veel dicper aan : hun onbe'holpenheid, hun afhankelijk-zijn, hun hulp-behoeven.

Luister je echter naar hen, dan veranderen ze helemaal : hun ogen beginnen te

schitteren, hun verwro'ngen gezichten worden veel rustiger, het gevoel dat ze nog

niet volledig uitgestoten ziin maakt he'n weer tot mensen zoals de anderen.

De mooiste momenten beleef ik met hen als we samen Eucharistie vieren. Dan

zingen die miseriemensen hun vertrouwen uit in hun Vader, in Kristus, hun Ver-

losser ; dan weten ze dat hun leven, verminkt, lelilk, zonder handen en voeten'

tochnogzinheeft.EenskomtimmersdedagdatzeeenNieuwLevenmogen
ingaan zonder melaatsheid , vefiezen met de Heer, samen met de andere mensen

- de gewone mensen -, samen met de Vader !

ondertussen zijn we al weer een paar dagen verder en is het d6cor al heel wat

veranderd : Bumba, paroisse N6tre-Dame, bii sango calosschi, alias carlos Rom-

mel. Ziln uiterlilke verschijning varieert van de deftige burgerfiguur tot en met

het paracommandotype. Alles hangt tenslotte maar af van de kontekst' van de

omstandigheden waar 1e hem tegen het lijf loopt ; tussen haakjes' indien het U

zou overkomen hem tegen het liif te lopen, stamp dan niet tegen ziln schenen !

Het is een forse iongen !

Car|os'activiteitenzijnVoora|gerichtopvormingVanovertuigdemannenen
vrouwen die op hun beurt dan elk in hun milieu en bij hun buren, hun evange'

lische overtuiging bgleven, uitstralen en meedelen. Zijn " mama-katechisten " bij-

voorbeeld, hebben de traditionele " voorbereidingslessen " van de pater overge-

nomen:longeVrouwen-moedersbereidene|kinhunbuurteengroepkinderen
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Tom Peeters heeft ook de zorg voor het melaatsendorp Malembe op vier km. van Bolongo:
150 miserie-mensen, gemeden door hun medemensen, onbekwaam tot werken en dus afhanke-
lijk voor voeding en kleding, verlangend naar goedheid...
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en zelfs volwassenen vo,or op het doopsel of op de eerste communie. Ze doen
het gelukkig op hun eigen manier : niet zo geleerd, maar heel " echt ,, heel
rechtstreeks vanuit het gewone leA/en.

In zijn klerikale bezigheden heeft Carlos, bijna twee jaar geleden, in verschillen-
de dorpen van de brousse van Bumba, J.A.C.-groepen gelanceerd. J.A.C. is de

" Jeunesse Agricole, Congolaise ". Die groepen moeten stilaan uitgroeien tot een
reeks corporatieven. Voor het ogenblik is het vooral om de rijstteelt te doen : de
rijst zelf veredelen, de jonge mensen te leren werken met kleine, eenvoudige
rijstmachines, die ze stilaan zelf afbetalen, waardoor deze dan hun eigendom
worden, enz...

Samen met Carlos ben ik enkele van die J.A.C.-groepen gaan bezoeken : een
reuzekans voor een leraar als ik die weinig kans zie om tussen Horatius en
Caesar door wat in de brousse te gaan rondhangen. Ons bezoek moesten we
niet aankondigen. Overal langs de weg immers wordt er " Calosschi D geroepen,
zodat het volgende dorp meteen al verwittigd is. In zo een dorpje stond lustig
een rijstmachientje te draaien. Dit machientje van 3 op 1,5 meter kon 50 d 60
zakken rijst per dag doordraaien, te,rwijl anders, met hun primitieve middelen, de
besten en sterksten er 3 zakken bewerkt krijgen.

Samen met ons was ook een jonge Amerikaan, Ted, meegekomen om de ma-
chines eens na te zien. We boften : geen ernstige defecten. Ondertussen sprak
Carlos met de dorpelingen over de grote en kleine problemen. Naar ze luisteren
en aanmoedigen is ook hier weer het best op zijn plaats.

Tussen haakjes : die, Amerikaan is een jonge man, 23 jaar, heel vaag gelovig-
protestant, afgestudeerd in iets van " Economie en Landbouw ". Op het einde
van zijn studies was hij ervan overtuigd dat hij al genoeg gediscuteerd had in de
versohillende gespreksgroepen van zijn universiteit en dat hij nu maar eens het
woord bij de daad moest voegen. Nu zwoegt hij hier in de streek van Bumba
aan een landbouwproject. Van de Amerikaanse regering krijgt hij steun voor de
technische kant van de zaak; voor zijn eigen levensonde'rhoud is dit maar een
mini-miniloon. ln zijn vrije tijd komt hij bij Carlos een handje toesteken in het
onderhoud van de verschillende machines van de J.A.C.-groepen. Een voorbeeld
voor velen. Wie doet het hem na'?'

Toen we die dag 's avonds, geradbraakt van het schokken in putten en kuilen,
terug in de pastorij waren, hebben we onze Amerikaanse vriend een dubbele
whisky aangeboden. Met de gedachte "'t ls wel geweest voor vandaag ! " schon-
ken we natuurlijk voor ons zelf ook een goeie in.

Ja, 't is ook wel geweest voor vandaag... Met dat artikel, bedoel ik. Carlos laat
me ook geen andere keuze. Hij komt me juist vragen mee te rijden naar een
dorp op 35 km hier vandaan. Hij kreeg immers bericht dat een zieke absoluut
naar het hospitaal zou moeten gevoerd worden en dat de rijstmachine van het
dorp ook niet zo bijster gezond meer was. " lk kom, Carlos !" ... Overigens,
zieke mensen en zieke machines hebben voorrang...

Tom Peeters
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Onze missionarissen schrijven ons

Joris Deleye uit Lima (Peru)...

Het is nu bijna drie maand geleden dat ik weer vertrokken ben. Na enkele weken
heraanpassing ben ik het alweer goed ge,woon en heb ik het gewone werk her-
vat : lesgeven, vormen en bijhouden van kleine equipes, verantwoorde'lijkheid

voor het studentenhuis Yachayhuasi ; en iets nieuws, een moderne vorm van
parochie beginnen op een woonwijk van 500 families.

Op 1 en 2 mei had er op onze parochie en in de rijksmiddelbare jongensschool,

waar ik les geef, een nationaal congres plaats : " Voor een solidaire kerk : chri-
stenen in een wereld van onrecht". De 140O deelnemers waren verdeeld in 70
groepen over de verschillende klaslokalen. De leiding was in handen van een
aantal priesters en le,ken van wie verschillende in Leuven gestudeerd hebben.
Het werd een groot succes; het is de eerste keer dat de meest vooruitstrevende
christelijke eleme'nten uit verschillende standen en groeperingen en provincies
zich ontmoet hebben. De bedoeling is een pressiegroep te vormen, binnen de
kerk en tevens om, buiten de politieke partijen om, de regering in een meer
radicale politiek van hervormingen te stuwen.



Werner Vanhecke uit Bogota (Columbia)...

Wellicht weet U reeds dat ik onlangs slachtoffer geworden ben van een verkeerd
maneuver onder mijn oversten, die me vriendelijk hebben aangemaand een
jaartje te gaan studeren in Bogota, hoofdstad van Columbia. Doel van de negen
maanden cursus is het aanwerven theorie en praktijk inzake groepsdynamiek. Al
met al hebben we reeds twee maanden achter de rug en het belooft een inte-
ressante ervaring te worden.

Aan de cursus nemen 70 gepreselecteerden deel, in hun meerderheid afkomstig
uit alle landen van Zuid-Amerika. De enige Europeaan be.n ik. Het programma
is wel zwaar en vraagt veel concentratie in laboratoria, maar me dunkt dat er
veel kansen insteken voor de toekomst.

Om het leven niet al te ingewikkeld te maken en om daarbij het contact met het
werkelijk leven niet al te vlug te verliezen, aanvaardde ik bij het begin van de
cursus mij te belasten met een van de armste < barrios ) van Bogota. Men zegt
wel eens dat Zuid-Ame,rika oo de rand van de revolutie staat en dat er noodza-
kelijk structuurhervormingen moete,n komen. Voor mijn afreis naar de " derde
wereld " had ik dit altijd met een korreltje zout genomen. Doch in contact met
het volk in Santo Domingo werd ik gedwongen de trieste werkelijkheid onder
ogen te zien. Het schril con;trast met het comfortabel leven in Europa maakt van
ieder weldenkende een Che Guevara of een Camilo Torres in miniatuur.

Het sociaal bewustzijn is bij de meeste Zuid-Amerikaanse studenten tot uitspat-
ting gekomen en het autoritair en brutaal politieapparaat heeft dagelijks de han-
den vol met heit incasseren van allerhande gegooide voorwerpen en met het op-
breken van studentenstakingen, waarmee de studenten hun eisen kracht bij zetten.
Laatst werden in de studentenparochie van Bogota de traditionele palmen in de
processie van Palme,nzondag vervangen door allerhande plakkaten met slogans
als " Abajo la oligarquia ", " Yankee go home ", " Muerta a los opresores ". In de
elegantste en rijkste commerciele zone van de hoofdstad wordt men met de neus
op de Columbiaanse kanker gedrukt. Ganse families, die zich van de nood een
deugd hebben gemaakt, brengen de nacht door in kartonnen dozen of in vuil-
nisbakken. De voorbijgangers schijnen er geen erg in te vinden en ogenschijnlijk
zijn ze aan dit dagelijks tafereel gewoon geraakt.

De barrio waar ik aan het werk ben, is een bestendige aanklacht en een vloek
voor iemand die in deze twintigste eeuw leeft. De grote meerderheid van de
huizen zijn het niet eens waard huizen genoemd te worden. Men moet zich twee-
dubbel bukken om er binnen te gerake,n, en eenmaal er binnen, staat men voor
een familie met kinderen bij de vleet, die nauwelijks een ruimte hebben van twee
bij drie meter. Een vloer moet men er niet zoeken. En de overvloedige regen
van Bogota vormt alles om in een echte modderpoel. De volwassenen zijn het
grondig beu en gaan hun drang naar geluk en een onbezorgd leven stillen met
allerhande, alcoholische dranken. In Santo Domingo heb ik barrios gezien waar
de mensen pas aan on;tbijt kunnen denken bij het vallen van de avond. Aan
onderwijs valt natuurlijk niet te de,nken. Vo,lgens de laatste statistieken in Colum-
bia - het nieuws heb ik vernomen tijdens een studieweek over opvoeding - zijn
er op duizend Columbiaanse kinderen slechts 8 die hun middelbare studies
bedindigen.
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Hommage

Geen revue, geen blad, geen kinderboek zelfs heeft tijdens mijn eerste college-
jaren zulke belangrijke plaats gekregen in miln lectuur als de "Vlaamse Filmkes".

Zondet twijfel was deze voorkeur mede bepaald door de bevoorrechte positie

die ik innam in het onoverzichtelijk distributie-apparaat waarvan ik zelfbewust een

onmisbare schakel vormde.

Steeds vlasten we op het einde van de maand, want dan stormden we elke dag

na klastijd de studiezaal binnen in de hoop er meneer Cattebeke achter zijn
lessenaar te vinden terwijl hij de boekies telde en stapelde. Elke klas had een

afgevaardigde'en voor de 4de A was ik dat. Het vergenoegde mii telkens de

duwende bende te overstijgen e'n op de ho'ogste trede het stapeltie voor de 4de

A in ontvangst te nemen om mij dan niet zonder jeugdige wellust te vermeien in

het besef dat het, van dan af, alleen nog maar van mij afhing...

E6n keer heeft mijn taak het mil erg moeililk gemaakt. Want er was niert alleen

de maandelijkse glorietocht. Om het trimester moest ook het abonnementsgeld
geind worden. Daarvoor kreeg ik thuis een klein beugeltje in bruikleen. Zo was

het geld toch veiliger geborgen dan wanneer het losjes in mijn broekzak stak.

Overigens, van mijn oma wist ik dat geld omhoog kruipt in de kleren. Twintig
frank was voor mij een hele rijkdom en ongerust telde ik dan ook tijdens iede're

speeltijd het geld na, zolang ik het bij me hield. Hoe het precies gebeurd is zal

wel altijd in de mist blijven, maar het moet tiidens 66n van deze controletellingen
geweest zijn. lk stond, ach, midden op de rooster, midden op de speelplaats.

Het geldbeugeltje hield ik kort bii de ogen en tussen enkele biljetten door tastten

mijn vingers de muntstukken af. lk was bijna rond toen een nooit achterhaalde

oarzaak de beugel deed " omkiepen ".

Een verlamme,nde schrik sneed door merg en been, en verstomd ve'rgewiste ik
mij van de ramp. Door de spijlen onderzocht ik het modderig oppervlak onder
mij, maar ik kon niets ontwaren. Pas na vergelijking van inte'kenlijst en beuge'l-

inhoud wist ik dat ik er twee zilveren stukken van twintig frank had bij inge'
schoten.
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Met lome benen ben ik het bij de hogere schakel gaan opbiechten. Wat zat er
anders op ? Wel heb ik er toen aan toegevoegd dat iemand mij een por in de
rug had gegeven en dat ik ook niet wist wie mij deze por in de rug had gegeven,
maar dat het zeker niet kon gebeurd zijn indien die iemand mij deze por in de
rug niet had gegeven. Koel, onberoerd werd ik gehoord. Een licht gefrons van
zijn we,nkbrauwen zo,nder meer was voor mij het sein voor de aftocht en mijzelf
overtuigend dat hij mijn fatalisme deelde, droop ik af. Thuis repte ik vooralsnog
met geen woord over wat mij overkomen was.

In de namiddag zag ik hem met kalme, vastberaden stap mijn richting kiezen.
Mijn bloed stolde. Vast had hij na rijp beraad zijn beslissing getroffen en kwam
hij mij deze n'u meedelen. God ! alles zal goed zijn, als ik het thuis maar niet
hoef te vertellen !

" De knecht heeft 66n stuk kunnen oohalen ".

Hij haalde het muntstuk uit zijn zak, gleed er zijn duim eens over, als boende
hij een laatste restant van het papperige goedje weg, waarin nu dat andere
geldstuk nog modderde, en borg het terug weg. lk zelf kon het immers ook een
tweede keer verliezen.

" Het andere stuk blijft zoek ".
" ...... ? ".

Nog twintig frank dus. Mieters, precies de prijs van 66n abonnement en ik had
zelf ook...

's Anderendaags vermeed ik hem zoveel mogelijk. lk raadde dat de tijd in mijn
voordeel werkte en na schooltijd was ik een van de eersten op straat. Als ik uit
zijn omgeving was voelde ik mij veiliger. Doch de tijd die ik 's avonds in de
studiezaal doorbracht was opnieuw een harde proef. Mijn hart stond stil als hij
tussen de' banken door wandelde. Elk moment kon hij naast me staan en dan...
Maar ook dat ging voorbij en zo ging het verschillende dagen na elkaar. Elke
dag was er toch 66n.

Op het einde van de maand kwamen de Vlaamse Filmkes weer binnen. Toen ik,
bedeesd, het stapeltje voor de 4de A ging halen lag bovenaan, in weerwil van
de gebruikelijke alfabetische orde, een eksemplaar met mijn e'igen naam op. lk
zag wel goed, eerst mijn voo,rnaam en dan voluit mijn lange familienaam. Een
ogenblik was ik wat verslagen, dan kwam ik weer bij, maar ik durfde niets
zeggen.

Lieven Vandekerckhove
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Familieberichten

GEB00RTEN

Eric, zoontje van adv. en mevr. Ludo De Gryse uit Brussel
Kortrijk, 26 oktober 1970.

Veroniek, dochtertje van de hr. en mevr. Willy Ingels-Huyghe uit Roeselare.
Roeselare, 25 novem'ber '1970.

Jan, zoontje van de hr. en m'evr. Frits Wittouck-Vandenbussche uit Roeselare.
Roeselare, 2 december 197O-

Karolien, dochtertje van veearts en mevr. Jacques Vanneste-Baert uit Diksmuide.
Roeselare, 9 december 1970.

Anniek, dochtertje van de hr. en mevr. Marnik Duyck-Declercq uit Heule.
Kortrijk, 21 december 1970.

Filip, zoontje van ir. en mevr. Willy D'emey-Dejonghe uit Roeselare.
Roeselare, 23 december 1970.

Ward, zoontje van de hr. en mevr. Roland Dewulf-Vanneste uit Hooglede.
Roeselare, 29 december 1970.

Pieter, zoontje van de hr. en mevr. Pieter Remaut-Vinckier uit Roeselare.
Roeselare, 15 januari 1971.

Annick, dochtertje van dr. en mevr. Jos Rommel-Depondt uit Roeselare.
Roeselare, 19 januari 1971.

Geertje, zoontje van dr. en mevr. Aim6 Vermeersch-Lagae uit Gullegem.
Kortrijk, 3 fe,bruari '1971.

Lieven, zoontje van adv. en mevr. Werner Denys-Bonte uit Roeselare.
Roeselare, 10 februari 1971.

Frank, zoontje van dr. en msvr. Tillo Dejonckheere-Verstraete uit Rotterdam.
Rotterdam, 14 februari 1971.

Frangoise, dochtertje van tandarts en mevr. paul verstraete-Dombrecht uit Am-
sterdam. Amsterdam, 17 februari 1971.

Katie, dochtertje, van de hr. en mevr. Dani6l Vermeersch-Bouckaert uit Kortrijk.
Kortrijk, 22 tebruari 1971.

Patricia, dochtertje van dr. en me,vr. Joost Delbeke-Mattelaer uit oostende.
Oostende, 24 tebruati 1971.

Karien, dochtertje van de hr. en mevr. A. Beernaert-van Den Auweele uit Lich-
tervelde. Roeselare, 15 maart 1971.
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Katleen, dochtertje van de hr. en mevr. Godfried Ghyselen-Vandeputte uit Rog'

selare. Roeselare, 16 maart 1971.

Frederik, zoontje van hr. en movr. X. Gallon-Dierlamm uit Roeselare.
Roeselare, 20 maaft 1971.

An, dochtertje van dokter en mevr. Jan Derluyn-Depreitere uit Kessel-Lo.
Leuven, 9 april 1971.

Jeroen, zoontje van hr. enmevr. Gabriol Goethals-Rommelaere uit Zarren.
Roeselare, 14 april 1971.

Benedicte, dochtertje van hr. en mevr. Wilfried Huyghe-Vandemeulebroeke uit
Roeselare. R,oeselare, 30 april 1971.

Zeger, zoontie van hr. en mevr. Rudolf Sioen-Huys uit lchtegem.
O,ostende, 3 mei 1971.

Lieve, dochtertje van hr. en mevr. Eugeen Verdonck-Missiaen uit Oekene,

Roeselare, 7 mei 1971.
lsabelle, dochtertje van hr. en mevr. Marc Maddens-Grillet uit Roeselare.

Roeselare, 10 mei 1971.

Tom, zoontje van hr. en mevr. Danidl Provoost-Debacker uit Assebroek.
leper, 17 mei 1Y71.

Liesbeth, dochtertje van hr. en mevr. Lieven Vandekerckhove-Vandendriessche
uit Leuven. Leuven, 28 mei 1971.

Kristof, zoontje van hr. en mevr. Marnix Gokelaers'Soenen uit Leuven.

Leuven,29 mei 1971.

Bieke en Wouter, doohtertje en zoontje van hr. en mevr. Herman Dumont-Vervaeke

uit Heverlee. Leuven, 11 juni 1971.

Christophe, zoontje van hr. en mevr. No€l Keirsbilck-Dierickx Visschers uit Roe-

selare. O'ostende, 16 juni 1971.

HUWELIJKEN

heer en mevrouw Herwig Bertrem-Van Den Brande, Roeselare 4 december 1970

lngenieur en mevrouw Luc Hemeryck-Seurynck, Sint-Eloois-Winkol 24 dec. 1970.

heer en mevrouw Francis Dumont-Verledens, Roeselare 26 februari 1971.

apotheker en mevrouw Freddy Goderis-Naert, Hooglede 27 tebruari 1971'

heer en mevrouw Danidl No6-Rommens, Roeselare 13 maart 1971'

heer en mevrouw Piet De Jonghe-Degraeve, Elverdinge 6 maart 1971.

heer en mevrouw Gilbert Cornette'Maertens, Roeselarc 2 aptil '1971'

heer en mevrouw Rob De Baecke-Simoens, Harelbeke 2 april 1971.

heer en mevrouw Roland Crabbe-Filliaert, Kortrijk 2 april 1W1'

heer en mevrouw Herman Vandenbussche-Vanthuyne, Rumbeke 6 april 1971.

heer en mevrouw Jos6 De Co,kere-Feryn, Roeselare 7 april 1971.

heer en mevrouw Luc Meuleman-Vandommele, lzegem 12 april 1971'

dokter en mevrouw Andr6 De Vlieger-Dumolin, lzegem 16 april 1971.

heer en mevrouw Emmanuel Remaut-Defossez, Rumbeke 24 april 197'l'

Ingenieur en mevrouw Raymond Huyghe-Vandenbulcke, Kortrijk 7 mei 1971.

heer en mevrouw Luc Demuynck-Vanhaelewijn, Rumbeke 8 mei 1971'

heer en mevrouw Wilfried Lauwers-Persoon, Moorslede 22 mei 1971'

heer en mevrouw Jozef Pattyn-Gryson, Westrozebeke 29 mei 1971.
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OVERLiJDENS

mevrouw Alberte wardenier, uit Roeselare, echtgenote van de heer Emiel De-
jonghe, de moeder van Luk, paur, Hugo en Firip Dejonghe, overreden te Roese-
lare, 8 januari 1971, 56 jaar.

heer Edmond Denturck uit oostnieuwkerke, weduwnaar van mevrouw Maria wy-
baillie, de vader van Albert en Jozef Denturck, overleden te oostnieuwkerke
30 januari 1971,79 jaar.

heer Guido Decramer uit Roeselare, bij verkeersongeval overleden op 7 lebruari
1971.

mevrouw Renilde cokelaere uit Moorsele, weduwe van de heer cyrille Meuleman,
de grootmoeder van Jan, Luc, Marc, Theo en paul Meuleman, overreden te
Kortrijk 11 februari 1gZ1, g7 iaar.

heer Marcel Leyn uit Hooglede, echtgenoot van mevrouw paula vallaey, de vader
van Gilbert Leyn, overleden te Roeselare, lT tebruari 1971,54 jaar.

heer Amed6e Thoen, uit Beveren-waas, echtgenoot van mevrouw Maria pintens,
de grootvader van Paul rhoen, overleden te Beveren-waas 1 maart 1g71, g-l jaar.

heer Edmond Filez uit Roeselare, weduwnaar van mevrouw Alice Heydens, de
vader van Adridn Filez, onderwijzer aan de voorbereidende afdeling, overleden
te Roeselare 15 maart 1971,25 jaar.

heer And16 Vandevelde, uit Roeselare, leerling van de Retorica, overleden te
Roeselare 15 maart 1971, 1g jaar.

heer Georges Degroote uit passendale, weduwnaar van mevrouw pharailde
ostyn, de vader van willy en Karel Degroote, overleden te Roese,lare 22 maarr
1971,61 jaar.

heer Jozef Vyncke uit Roeselare, echtgenoot van mevrouw Suzanne van over-
beke, de vader van Peter vyncke, overleden te Roeselare go maart 1971,4g jaar.

mevrouw Emmerence coppenolle, uit rorhout, weduwe van de heer camiel
sesier, de schoonmoeder van Jan Heyman, leraar aan het ruinbouwinstituut.
overleden te Roeselare i0 april 1971, gl jaar.

Ere-Kanunnik Robert Nolf uit rielt, oud-leraar van het Klein seminarie, overleden
als directeur van de zusters van het Geloof te Tielt, 21 april 1971,72 jaar.

heer Maurits Rapol uit Roeselare, echtgenoot van mevrouw paula Rosseel, de
vader van Dirk Rapol, overleden te Roeselare g mei 1971, 65 jaar.

heer Miohel Van Thourhout, uit Roeselare, echtgenoot van mevrouw Jeanne van-
gheluwe, de vader van Rik en Johan Van Thourhout, overreden te Roeserare
14 juni 1971, 58 jaar.


