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Mijn allereerste ontmoeting met Léon-Eli Troclet dateert van 1958. Hij was in de 
eerste plaats mijn professor aan het Institut du Travail van de ULB, dat hij pas had 
opgericht, samen met Madeleine Gevers, Michel Magrez en Louis Duchatelet. Als 
Minister van Arbeid wilde hij de universitaire kennis en het universitaire onderricht 
aangaande de vele aspecten van het sociaal recht en de sociale zekerheid uitbreiden: 
internationaal sociaal recht, vergelijkend sociaal recht en intern recht.

In dat opzicht was hij een baanbreker, want de programma’s van de vakken die des-
tijds verplicht waren om een wettelijk diploma van doctor in de rechten te behalen, 
omvatten slechts een schrale cursus sociale wetgeving van vijftien uur, gegeven in het 
kader van het burgerlijk recht onder de rubriek met de enigszins geringschattende 
naam “Kleine overeenkomsten”. Dat of niets ...

Léon-Eli Troclet gaf een cursus internationaal sociaal recht die voor mij een hele 
wereld, een terra incognita, opende. Vol enthousiasme volgde ik zijn lessen als hij 
het had over de omstandigheden waarin op het einde van de Eerste Wereldoorlog 
de IAO werd opgericht, het “buitengewone” karakter van de vertegenwoordiging 
van de lidstaten door een tripartiete afvaardiging, de sociale moeilijkheden die een 
rem zetten op de goedkeuring van de eerste Conventies en Aanbevelingen, waarover 
met zo veel moeite was onderhandeld door de vakbondsorganisaties van landen in 
oorlog, de nieuwe verdragen die de lidstaten verplichtten om de basisregels van de 
sociale bescherming van werknemers goed te keuren, ... Hij opende voor mij een 
schatkamer en tijdens mijn loopbaan als advocaat, onderzoeker en professor aan de 
ULB kon ik dankzij hem de mogelijkheden analyseren, in vraag stellen en interpre-
teren om door het internationaal sociaal recht erkende principes en grondrechten te 
integreren en om ze ten uitvoer te leggen.

Léon-Eli Troclet maakte ook op intellectueel vlak indruk op mij, want je kon on-
middellijk de omvang van zijn filosofische, sociologische en juridische kennis waar-
nemen, alsook zijn “scherpzinnige geest” (die Pascal zo op prijs stelde). Zijn eruditie 

(*)  Dit artikel werd voorheen reeds gepubliceerd in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2/2010.
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was zo groot als die van de grote staatslieden uit de 19e eeuw en slechts weinig 
politici van nu kunnen eraan tippen. Ik bewonderde, met reden, het feit dat hij 
eind 1944 bewerkstelligde dat een algemeen socialezekerheidsstelsel werd opgericht, 
geïnspireerd door het Beveridge-plan en het Ontwerp van Overeenkomst tot Sociale 
Solidariteit, waarover in Ohain clandestien werd onderhandeld met de vertegen-
woordigers van de vakbonden. Hij had er actief aan deelgenomen. Als verzetsstrijder 
werd hij gevangengezet in de citadel van Hoei. Twee jaar nadat hij in België de 
sociale zekerheid had ingevoerd, schreef hij een boeiend werk over de moeilijkheden 
en de oplossingen die men had moeten verzinnen om met de specifieke omstandig-
heden van de sociale verhoudingen in België rekening te houden.

Léon-Eli Troclet werd mijn “baas” toen we in 1960 begonnen samen te werken 
aan de universiteit, in het Centre National de Sociologie du Droit Social (Natio-
naal Centrum voor de Sociologie van het Sociaal Recht), dat hij had opgericht om 
deze tak van de juridische sociologie, destijds nog slechts beperkt gekend, verder 
te ontwikkelen. Hij was een buitengewone baas. Hij vertrouwde de onderzoeker, 
respecteerde diens werk, las nauwgezet de teksten door die hem werden voorgelegd, 
en maakte daarbij, in zijn sierlijke handschrift, aantekeningen of hij stelde nieuwe 
en steeds relevante denkpistes voor. Tijdens mijn beginjaren als onderzoeker in de 
juridische sociologie, werd hij volledig in beslag genomen door zijn vele politieke 
verantwoordelijkheden, vaak op regeringsniveau. Over het algemeen spraken we 
met elkaar af in het Centraal Station, als hij aankwam uit zijn geboortestad Luik. 
Ik bracht hem dan met de wagen ofwel naar de Senaat, ofwel naar de universiteit. 
Hij gunde me één of twee uur van zijn tijd, afhankelijk van zijn beschikbaarheid, 
en we praatten over de vorderingen van de werkzaamheden en het beheer van het 
Centrum, waarvan ik al snel directeur werd. Soms kreeg ik het gezelschap van zijn 
trouwe secretaresse Elza Vandenberghen, want hij vertrouwde haar zijn manuscrip-
ten van artikels, boeken en verslagen toe. In die tijd begon hij zich ook te interesse-
ren, en tegelijk ook mijn belangstelling te wekken, voor het sociale Europa, toen de 
Europese Gemeenschap (de eenheidsmarkt) werd opgericht, en voor de mogelijkhe-
den om een Europees sociaal recht uit te werken. En ook op dat gebied was hij een 
baanbreker. Hij was lid van het eerste Europees Parlement en zat de Commissie voor 
Sociale Zaken voor; in die hoedanigheid legde hij gedurfde verslagen voor, die zijn 
autoriteit en prestige in de sfeer van het internationaal sociaal recht nog versterkten. 
Dankzij hem kon ik mijn kennis over het EGKS-Verdrag en het Verdrag van Rome 
uitbreiden en leerde ik ze te interpreteren. Hij was de inspiratiebron voor een groot 
deel van mijn onderzoek, onderricht en activisme ten gunste van een sociaal Europa.
Maar wie was de man die schuilging achter de minister, de parlementariër, het boeg-
beeld van het Luikse socialisme, de advocaat, de universiteitsprofessor, de vrijmet-
selaar, de arbeiderspedagoog, de fervent pleitbezorger van de volksbibliotheek? Hij 
was altijd dezelfde uiteraard, want hij was dit allemaal, maar hij gaf zichzelf niet zo 
snel prijs, ondanks zijn joviale voorkomen en zijn gemakkelijke omgang. Hij was in 
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ieder geval een bon vivant, die verfijnde gastronomie en lekkere wijn wist te waarde-
ren. Maar deze opmerkingen onthullen weinig over wie hij eigenlijk was.

De vele facetten van zijn persoonlijkheid onder woorden brengen is onbegonnen 
werk. Daarom verwijs ik liever naar enkele periodes uit zijn leven, periodes die mij 
hebben getroffen en die veel meer zullen zeggen dan een lange uiteenzetting. Hij had 
de gewoonte om zich tijdens de middagpauze van de zittingen van de Senaat, waar-
aan hij met de regelmaat van een klok deelnam, in de bibliotheek (met mevrouw 
Bovy aan het hoofd), af te zonderen. Hij had altijd zijn grote zwarte boekentas bij 
zich, met daarin een flinke stapel documenten en zijn pakje boterhammen, zoals 
elke eenvoudige Waalse arbeider. Hij was verzot op werken, studeren, lezen en hij 
beschouwde deze twee uren van absolute eenzaamheid in een woud van boeken als 
een beloning, als tijdwinst.

Hij had een heel bijzondere manie, die heel ver ging: zijn respect voor papier. Dat 
had hij te danken aan de voorgeschiedenis van zijn familie en aan de grote armoede 
waarin zijn vader en zijn grootvader hadden geleefd. Voor hem was het absoluut 
ondenkbaar dat je papier zou weggooien. Hij had een hekel aan witte, onbeschre-
ven bladen. Hij bewaarde alle post die ooit in zijn steeds overvolle brievenbus te-
rechtkwam: reclame, allerhande oproepingsbrieven, uitnodigingen, formulieren, 
brochures, ... De kleur had geen belang, als er op de keerzijde maar niets stond. 
Hij gebruikte ze als klad voor zijn post, zijn manuscripten van boeken en artikels, 
voor alles wat hij in zijn compacte, regelmatige en zuinige geschrift neerpende. De 
marges schreef hij vol met aantekeningen en opmerkingen. Op een dag vertelde hij 
mij over de invloed die de geschiedenis op zijn vader had gehad. Toen hij elf was, 
kwam zijn vader om bij een arbeidsongeval en de jonge wees moest uitwijken naar 
de Franse grenszone, om daar voor zijn moeder en zijn broers de kost te verdienen. 
Hij werd in dienst genomen als leerling-leidekker en kon in die tijd zo goed als niet 
lezen of schrijven. Een verrassend toeval maakte dat zijn wegen die van Jean-Baptiste 
Clément kruisten. Clément – communard, schrijver van “Le chant des cerises”, uit 
Parijs verbannen en met huisarrest in Charleville-Mezières – nam de jonge knaap 
onder zijn hoede, gaf hem onderricht en bracht hem politieke kennis bij. Heel wat 
later kende Léon Troclet een opmerkelijke lotsbestemming. Zijn vrouw Elise en hij-
zelf waren van volkse afkomst en waren hun hele leven lang actief in de Socialistische 
Partij. Ze wijdden zich aan de sociale strijd, ze kregen op de verschillende niveaus 
van de partij alsmaar meer verantwoordelijkheden toevertrouwd en uiteindelijk ver-
vulde Léon Troclet het mandaat van volksvertegenwoordiger en zetelde hij in de 
Senaat, vóór zijn zoon. Mijn baas vertelde me niet zonder trots: “Mijn vader was een 
man met een enorm grote cultuur. Hij was een buitengewoon tribuun en hij hield 
ook nooit op met studeren en bleef zich voor sociale en economische problemen 
interesseren. Hij had een passie voor geschiedenis. Weet je wat hij las net vóór hij 
stierf? Een verhaal over Turkije!”.
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Mijn baas beschouwde Jean-Baptiste Clément als zijn geestelijke vader. Zijn lieve-
lingslied was “Le chant des cerises”. Toen hij met pensioen ging – toen hij 65 werd, 
daartoe gedwongen door de afdeling van de Luikse PS waartoe hij behoorde ook 
al liep hij nog steeds over van intellectuele energie – verzonk hij niet in zelfbeklag, 
ondanks het feit dat het een stoot onder de gordel was. Hij besliste, heel filosofisch, 
om zich te wijden aan die taken waar hij vroeger geen tijd voor had. Van al die 
projecten was er één dat hem bijzonder na aan het hart lag: de biografie schrijven 
van Jean-Baptiste Clément. Hij stak er veel tijd en energie in, maar hield zich ook 
met andere werkzaamheden bezig. We spraken hierover ook regelmatig met elkaar. 
De Commune werd gevolgd door een periode van repressie en de politie hield de 
bannelingen zeer nauwgezet in de gaten. Daarom ging hij ervan uit dat de archieven 
van de Parijse politie hem enkele inlichtingen zouden kunnen verschaffen over het 
leven en de activiteiten van Clément toen deze in ballingschap in Londen was. Bij 
de historici van toen was over deze periode immers niets gekend. Léon-Eli Troclet 
bekwam alle nodige vergunningen en kon het dossier van communard Clément 
raadplegen. Een geheim agent of spion – noem het zoals u wilt – wiens verslagen 
werden opgenomen onder de rubriek “agent 22” (what’s in a name?), controleerde 
dagelijks het doen en laten, de relaties en de conferenties van Clément in Londen. 
Mijn baas had heel scherpzinnig de psychologie van deze anonieme snuiter door-
grond. Tijdens de eerste jaren van Cléments ballingschap, deed agent 22 nauwelijks 
meer dan zeer oppervlakkig noteren wat hij tijdens het schaduwen had opgemerkt: 
vaststellingen van feiten en activiteiten. Naarmate de jaren voorbijgingen, geraakte 
hij echter steeds meer gehecht aan degene die hij bespioneerde. Hij schreef zelfs: 
“Deze ochtend was Clément bleek en zwak, ik vrees dat hij honger lijdt. Steun krijgt 
hij hoe langer, hoe minder.” Niet lang daarna werd het dossier afgesloten. Ofwel 
had Clément Londen verlaten, ofwel werd agent 22 niet langer als betrouwbaar 
beschouwd. Mijn baas probeerde dit uit te zoeken, maar moest zijn werk staken. En 
dat is wel heel jammer!

Het is algemeen geweten dat Léon-Eli Troclet enorm veel belang hechtte aan de 
schadeloosstelling voor arbeidsongevallen en beroepsziekten, aan de preventie daar-
van en aan hygiëne en gezondheid op het werk. Ook op dat vlak heeft zijn gezinsver-
leden een doorslaggevende rol gespeeld. Op dit vlak heeft zijn werk tot opmerkelijke 
juridische ontwikkelingen geleid. De sociale bescherming van personen met een 
handicap en hun recht op werk baarden hem echt veel zorgen. Tijdens internati-
onale arbeidsconferenties in Genève was ik getuige van zijn onvermoeibare strijd.

In België legde hij aan de overheids- en privébedrijven de wettelijke verplichting op 
om een minimum aantal personen met een handicap in dienst te nemen, in verhou-
ding tot het personeelsbestand. Jammer genoeg was dit een mislukking. Hij zocht 
naar de oorzaken daarvan en we hebben er ook over gepraat. Op een dag zei hij 
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tegen mij: “Ik heb zitten denken aan een fenomeen waaraan wij meer aandacht zou-
den moeten besteden. Wist je dat het bekend is dat telefoonmaatschappijen liever 
blinden tewerkstellen? De reden daarvoor is dat zij veel geconcentreerder met hun 
werk bezig zijn en een hoger rendement dan het gemiddelde halen. Zouden we dan 
niet voor elk type van handicap moeten nagaan welk positief aspect het biedt op het 
vlak van tewerkstelling? Ik antwoordde hem dat ik die idee niet zag zitten, dat ik ze 
vrij gevaarlijk vond, zowel voor de gewone werknemers als voor de werknemers met 
een handicap. Hij antwoordde al lachend. “Jij beoordeelt de economische wereld 
met je gevoel voor ethiek en je naïeve geloof in de goedheid van de mensen. Het ka-
pitalisme kan bloeddorstig zijn, de werkgevers zullen geen werknemers met een han-
dicap in dienst nemen, tenzij ze er winst uit kunnen halen. We moeten niet in naam 
van principes weigeren om uit te zoeken hoe we op de mentaliteit van de werkgevers 
de gepaste repliek kunnen vinden. Zie je de regels van het vrije onderzoek niet over 
het hoofd?” Ik werd terecht berispt. Toch denk ik niet dat Léon-Eli Troclet in deze 
tijd dezelfde onderzoekspiste zou voorstellen, gezien de huidige ontwikkeling en de 
kwalijke gevolgen van het spectrum van de inzetbaarheid.

Deze briljante man had ook zijn kleine kantjes. Hij durfde wel eens argeloos op te 
scheppen over een van zijn wapenfeiten. Dat was onder meer het geval voor het feit dat 
1 mei een wettelijke feestdag werd toen hij Minister van Tewerkstelling en Arbeid was. 
Hij was bijzonder trots op die sociale overwinning. Vaak vertelde hij me over de bloedi-
ge dagen toen op 1 mei bij ons, in Frankrijk, in Amerika werd gemanifesteerd. Ik vraag 
me af hoeveel de jonge werknemers van nu afweten van onze verschrikkelijke sociale 
geschiedenis, van de beginperiode van de industrialisering, het banenverlies bij de ar-
beiders ten gevolge van de mechanisering en later door het bandwerk, het taylorisme, ... 

Hij zei vaak tegen zijn studenten: “Jullie moeten je verleden kennen. Jullie moeten 
de overwinningen van de arbeidersklasse verdedigen, want zij hebben ons land een 
uitzonderlijk rechtskader gegeven, zowel voor het arbeidsrecht als voor het socialeze-
kerheidsrecht.” Hij legde zeer sterk de nadruk op de kennis van het solidariteitsbe-
ginsel, dat de basis van de sociale bescherming vormt, en op het belang van de mu-
tualisering van risico’s. Hij was een federalist, maar zou verontwaardigd zijn geweest 
over het feit dat alles waar hij op het vlak van sociale zaken aan had meegebouwd, 
wel eens op de helling zou kunnen komen te staan.

De nagedachtenis van mijn baas is mij zeer dierbaar. Hij heeft mijn leven ingrijpend 
beïnvloed. Ik heb van hem waarden en diepe overtuigingen geërfd die mij in staat 
hebben gesteld om op vele vlakken een sociale strijd te voeren. Hij was een echte 
vriend, een verlicht raadgever en een persoonlijkheid en ik zal voor hem altijd bij-
zonder veel respect voelen en hem eeuwig dankbaar zijn.

(Vertaling)




