LEZERSSERVICE “LE PROVENCAL”.
EDITIE : 01-04
VOORAF.
Deze schrijfsels zijn de neerslag van het lezen van drie franse bladen, franse kranten (om
Figaro), vele nederlandse weekbladen (jaja!), kastjekijken naar franse, duitse, engelse en …
(alle)nederlandse radio/TV-zenders (hier per satelliet te zien) en dagelijkse gesprekken (met
diverse emigrés uit heel europa en fransen natuurlijk) en onze belevenissen alhier. Mijn
hobby voor geschiedenis levert ook input. Het is heerlijk hiervoor de tijd te hebben en dit dan
ook nog met een persoonlijk sausje voor U te mogen opdienen. Bon appetit, dus.
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I.
L’EXCEPTION FRANCAISE (The french exception).
KORT FRANS.
Een citaat uit een speech van Sjaak (Chirac) bij een banquet.
“A nos femmes, a nos chevaux et a ceux qui les montent”. Als verzachtende omstandigheid
voeg ik er (voor de “ollanders” ) aan toe, dat het gezelschap uit de paardenbusiness kwam.
(Vertaalhulpje: op onze vrouwen, op onze paarden en op hen die ze bestijgen.).
Pierre, de chauffeur van Mitterand schreef in zijn boekje, verschenen na de dood van
Francois, over : nachtelijke bezoeken van de patron “aan een zweedse schone” en “aan een
koningin uit het Midden-Oosten”. In Parijs natuurlijk, in Den Haag komt dit met JPB wat
minder voor.

EDF, VAKBONDSPARADIJS MET (politieke) OORLOGSKAS.
Wat is er nou voor spannends aan het franse nationale electriciteitsbedrijf ? Dat ga ik U
uitleggen.
De laatste bestseller in Frankrijk, (- EDF, UN SCANDAL FRANCAIS-), gaat over dit
gigantische, monopolistische overheidsbedrijf met 110.000 (!) ambtelijke werknemers, die
van zeer “speciale” arbeidsvoorwaarden genieten. Om het begrijpelijk te maken moet U
weten dat twee radicaal linkse vakbonden (CGT en FO), bij EDF een aanhang van 75%
hebben. En zij deden hun werk voortreffelijk! En, nu het ook in Frankrijk “privatiseringstijd” is
geworden, moet de ietwat vuile was uiteindelijk ook publiek worden opgehangen.
Een blik op de arbeidsvoorwaarden maakt in een klap duidelijk hoe dom wij allen zijn/waren
bij de keuze van onze werkgevers!
- pensioen vanaf 55, voor sommigen 60!
- baan voor het leven; zelfs werk!
- werkweek ca 32 uur; voor buitenzwoegers 22 uur.
- een bovengemiddeld salaris
- een korting van 90% (!) op de stroomfactuur
- gratis lid van de personeelsvereniging
Het overige moois bespaar ik u, op één pretje na. Dat is het “Comité d’entreprise” , een
soort mix van OR en personeelsvereniging. Uiteraard gerund door vakbondsbobo’s. De
directeur van deze “staat in de staat” wordt door een chauffeur in een grote Peugeot
rondgereden en heeft zijn Michelingids binnen handbereik. Dat kan ook wel als je per jaar
400 miljoen eurotjes vangt van, jawel, de werkgever. Of eigenlijk van de stroomverbruiker,
immers die betaalt deze 1% van de som van alle stroomfactuurtjes in Frankrijk.
De bezittingen van deze mega-personeelsclub zijn vooral on(t)roerend goed:
vakantieparken, ski-oorden, pretparken, restaurants. Dus alles voor “la bonne vie et la bonne
bouffe”. En natuurlijk gratis voor de geliefde aanhang.
Het kon niet uitblijven, helaas; er kwamen diverse onderzoeken naar het beheer van deze
club. Nu pas, omdat de politiek (links en rechts) wat stokken nodig heeft om de radicale
vakbonden in hun hok te houden bij de gestarte privatiseringsoperaties. Maar het blijft
superlink. Want wat te doen met onthullingen over: het doneren (door dit fonds!) aan een
archeologisch project in Mongolië omdat Jacques (Chirac) aldaar een bevriend politicus een
cadeautje moest doen? Of met de “ontdekking” dat er stevig gesubsidieerd werd tbv het
grootste communistische dagblad (L’humanité=lijfblad van de Parti Communiste)? Of met
het gegeven, dat voor de stakende “toneelknechten” (in 2003) maandenlang elke dag een
voedzaam en goedsmakend dejeuner werd betaald? De staking duurde ook erg lang.

Nu vond de rekenkamer uit dat de beheerskosten van deze PV 40% van de jaarlijkse
“subsidie” vormen en dat de uitgavenpost “restauratieve uitgaven” een score laat zien van
150.000 euro voor vakbond CGT,en zelfs van180.000 euro voor (de kleinere) vakbond FO.
Vakbondswerk is relatiewerk, dat blijkt nog eens, en dat moet goed gesmeerd worden. Het
rapport verscheen en werd snel in het “coffre fort” (de brandkast ) van het ministerie van
Economische Zaken opgeborgen. Hoge ambtenaren van EZ mompelden nog net dat het
controleren van duizenden facturen (van restaurants en….) met “quelques fonctionaires”
echt niet te doen was, temeer omdat de medewerking van “het fonds” niet enorm was. Geen
tijd zei men daar. Alors, chers lecteurs Ollandais, zij getroost als u zich opwind over
bouwfraudes, graaien op het ministerie van Maria V. of over de Betuwelijn.
En nu is EDF onlangs “geprivatiseerd”. Hier heet dat eufemistisch “le capital est ouvert” .
Maar dat durfde de regering alleen nadat de belofte was gedaan dat alle personeelsleden
hun “ speciale statuut ” zouden behouden! En dat terwijl de staat nog wat gaten moest
vullen zoals:
- 50 miljard in de pensioenpot storten, want er was “un petit trou “ ontdekt.
- Ook nog ca 50 miljard voor het vervangen van de kerncentrales (van EDF,ja!) want
die worden te oud. De reservering was wat “sousestimé (onderschat”).
Dat is geen kattepis als je een staatsschuld meetorst van 65% van het nationaal inkomen
niet? Overigens MINDER dan dat van Sjors van de rebellenclub uit Texas: wereldkampioen!
Iedereen voelde de oplossing al aankomen: men ruziet nu over een stroomtariefsverhoging
van 3% per 1 dec. a.s. , en niet over …..subsidievermindering aan het EDF-fonds!
La vache citoyenne (de burgermelkkoe), wij dus, wordt aan de kassa ontboden in deze
moeilijke tijden voor ons aller “arme” stroomboer.
Zagen “ze” dat dan allemaal niet aankomen hoor ik U denken? Tja, dat hangt van de definitie
van “ze”. Brussel besloot al jaren geleden tot liberalisering van de europese stroommarkt,
met (muisstille) instemming van ….. de franse afgevaardigden aldaar. Maar de politiek vond
het uitventen van dit besluit erg riskant voor de sociale vrede. Want u moet beseffen dat La
Douce France een fantastische traditie hooghoudt op het gebied van: “actie” en “alles moet
plat”. Voor uw orientatie: in 2003, 374 stakingen rijp en groen samen; ruim een per dag! En
ook U herinnert zich het plat gaan van heel Frankrijk door vrachtwagenchauffeurs,
spoorpersoneel, EDF-ers (jaja!) en “what have you”. En het ging vaak echt plat; wekenlang.
Niks meer in de winkel en als je er een wist die nog wat had, dan kon je er niet heen want er
was geen benzine. Dez acties lieten hier diepe trauma’s achter en politiek kun je je spullen
pakken als je zoiets gebeurt. Dus “doucement” en dat betekent dat je pas PUBLIEK over
privatisering van EDF spreekt vlak voor de fatale datum. Dan kun je Brussel duidelijker als
boeman en als boeteoplegger opvoeren….!
Iedereen hield dus in juni 2003 zijn hart vast (1 juli was de fatale datum). Want de dreigingen
waren niet mis: wij allen zouden het bezuren. En als zo vaak , zuchtten de fransen , en:
- baden veel en kochten kaarsjes (en allumettes natuurlijk)
- kochten een stroomagregaat (de rijkeren dan) om hun zwembad, diepvries,
verwarming en of airconditioning in de lucht te houden.
- hoopten dat de ellende niet zou samen gaan samenvallen met (eerst) een hittegolf en
daarna met hartje winter!
Het werkgelegenheidseffect (in positieve zin) kenden we al van deze gebeurtenissen. In
2003 stierven duizenden oudjes in de hitte en onze zwembaden werden groen vanwege
stroomproblemen. Een hele drukte voor begrafenisondernemers en zwembadbedrijven.
Maar dat alles bleef ons bespaard; het werd zelfs een beetje ludiek! Plotseling had de
premier (thuis!) geen electriciteitsmeter meer . Symphatiek denkt U? Helaas nee, want meter
weg = stroom weg! Ook de burgemeester van Avignon, een politieke hartsvriendin van
Sjaak, verloor alle electrische energie. Om het politieke evenwicht te herstellen ging ook
alles op zwart bij de burgemeester van Lille (PS=socialiste) en…. voor de duizenden
bezoekers van deze “cultuurstad 2003 van Europa”. De hotels waren leeg binnen enkele

uren! Overigens vond de burgermoeder dat het stakingsrecht (voor EDF dan) dit alles
rechtvaardigde. Maar de parijzenaars (500.000) die enkele malen metro’s en treinen niet in
konden, omdat EDF ook de stroom van het vervoersnet afkneep, hadden veel minder begrip.
De “merde’s’, “putain de merde’s” en ander fraais waren luid te horen, begeleid met
vakkundig “vingerwerk”.
Kortom het was weer als vanouds, maar dan lolliger. Ja, Ollanders, lachen jullie maar met je
recente stakingkje, na de vorige, van …… 1982! Maar hou die Lodewijk goed in de smiezen.
Het viel dus eigenlijk erg mee. Maar elke verstandige fransman weet dat de zware tijden voor
EDF nog gaan komen. Het is een nachtmerrie voor vele politici ,dat zeer binnenkort (na de
grote bedrijven in 2003) ook de kleine bedrijven hun stroom van meerder leveranciers
kunnen betrekken. En in 2006 kan elke particulier dat hier ook! De vraag is of dan het
natuurlijk verloop bij EDF groot genoeg zal zijn, om ontslagen te voorkomen. Want iedereen
hier weet dat we erg veel “mannetjes met blauwe franse autotjes” hebben en …. dat ze
zelden tijd hebben om je tijdig te helpen.
Alors enfants de la patrie aux defenses. La bataille finale va commencer!
Onze bataille, bedoel ik dan, die van de arme zielen achter hun stopcontact en meterkast.
Wij kopen batterijtjes en kaarsjes, hebben onze voorraad diesel in de schuur aangevuld en
zelfs (zoals mijn moeder deed bij de Cubacrisis), stevig gehamsterd in vast en vloeibaar
voedsel.
Het boek over EDF is natuurlijk uitverkocht. De auteur, een ex-EDF-er woont nu in
Guadeloupe. Boze tongen beweren dat het zo snel ging omdat men dacht dat de EDF-ers zo
boos zouden worden over deze publicatie, dat wij meteen op zwart zouden gaan. En lezen
bij een flakkerend kaarsje in de kou is zelfs bij zo’n boek niet echt een plezier.
Lieve Marianne sta ons dus bij, Sarko (koosnaam voor de sterkste politieke man in Franrijk)
wees wijs en voorzichtig en, chers amis francais “on se debrouille” (we zoeken het wel zelf
uit).
Trouwens wat stelt dit eigenlijk helemaal voor onder de azuren hemel in de blikkerende zon
met de geuren van thym en lavendel en een goeie rooie in je glas? NIKS TOCH!
Vertaalhulpjes.
- EDF = Electricité de France
- CGT= Comité General des Travailleurs (vakbond)
- FO = Force Ouvrière (idem)
- Dejeuner = lunch.
- Marianne= niet de maitresse van Sjaak maar het symbool van Frankrijk. Vele
francaises stonden al model waaronder: Brigitte B.
- ….aux defenses. La bataille finale va commencer = ….ten strijde. De einstrijd gaat
beginnen.
- Sarko = Nicolas Sarkozy, beroepspoliticus nu minister van Economische zaken en
Financien. Krachtpatser,getipt als opvolger van president Sjaak C.

II.
THEMA:

GESCHIEDENIS VAN MORGEN.
DE VS, LAND VAN SJORS?

De actualiteit beheerst weer ons leven. Bepaalde elementen lijken wereldwijd een rol te
spelen. Neem normen en waarden. JPB stelt commissies in, Job C. probeert te besturen in
een chaos van (te?) diverse normen en waarden , in de VS staan twee volkshelften
tegenover elkaar als zelden te voren en in een groot aantal arabische landen woedt een
innerlijke strijd (fitna genoemd) die de fundamentalisten scheidt van de “gematigden. Dat
laatste ligt in het religieuse vlak, hoor ik U zeggen. De tegenstelling in de VS liggen ook
steeds scherper in het religieuse vlak nl conservatief christelijk contra liberaal
gelovig/ongelovig. En in Nederland? Is islam contra “onze waarden” iets religieus of iets
anders?
We zijn wereldwijd weer eens flink op zoek naar DE normen en waarden, omdat de “oude”
het niet meer lijken te doen. De historieliefhebber in mij verwijst me naar vele eerdere
episoden in de menselijke geschiedenis waarin dit ook HET item was. En vervolgens besef ik
dan weer hoe vaak dat “zoeken” gepaard ging met (landurige) strijd en met maatschappelijke
“experimenten”, die lang niet altijd goed eindigden. Het is zeker : ooit zullen we het weer over
“onze” normen en waarden eens worden. Hopelijk niet na te veel bloed en tranen. Zo kan je
de (afschuwelijke) dood van Theo van Gogh ook een plaats geven en ook minstens EEN nut:
vele mensen van verschillende politieke komaf en ook velen met zeer verschillende religie
stonden samen op de dam ter demonstreren voor (minstens) EENZELFDE norm en waarde:
die van de vrijheid van meningsuiting en …. die van de eerbied voor het leven/het afwijzen
van politiek/religieuse moord. Daaruit moeten we onze hoop putten voor het moment; over
“iets” zijn we het dus nog eens; voor de rest wordt het zoeken, debatteren en strijden. Laten
we hopen dat we het vooral “eens” blijven over de keuze van de middelen in deze strijd.
Moeten we niet een soort “conventie van Geneve” afspreken die zal gelden in de strijd om
“de (nieuwe) rechten (en plichten) van de mens”? Laten we beginnen met elkaar sterkte toe
te wensen voor de komende jaren.
En als je dan hoort wie de (vermoedelijke) dader van de moord is: een in nederland geboren
Marokkaan(?), 2e generatie, 26 jaar. Al enkele jaren geestelijk verdwaald ?
Dit keer dus geen allochtoon jongmens , ook verdwaald, maar dan vol in de drugs die een
zwerver doodschopt. Maar een 2e generatie allochtoon, cultureel verdwaald , gevangen door
“zijn radicale geloofsgenoten” om zijn bijdrage aan de djihad te leveren.
Met een radicale islamversie als “drug” tegen alle frustratie, in een maatschappij die hij nooit
begrepen heeft? Want U bent het toch met me eens dat deze jongeman maatschappelijk
ernstig gestoord is.
Jawel, het is hoog tijd voor “maatschappelijk groot onderhoud”. Het dagelijkse onderhoud,
het bijschaven, helpt niet meer. Nederland (en …..?) moet(en) in het dok!
MARIANNE CONTRA BUSH.
Het onbegrip tussen deze beiden is groot en groeiende. Wat zeggen “kenners”, op de grens
van beide culturen, hierover? Verschilt dit van de zienswijze in Nederland?
“Veel fransen denken dat de amerikanen Europa bewonderen. Dat is helaas erg onjuist.
Slechts een handjevol aan de oostkust doet dat. Elders weet men niets van “Europa” en
erger, ze willen er ook niets van weten”.
“Het gewelds-imago van de amerikanen bij de fransen is ook nogal misplaatst. De meeste
amerikanen wonen ver weg van de enkele gebieden waar het geweld in de VS

geconcentreerd is. Dit geweld is dan ook voor veruit de meeste amerikanen helemaal niet
beeldbepalend”.
“De fransen denken dat Kerry het na Bush mbt Irak radicaal anders gaat doen. Dat is echter
een ernstig misverstand. Gezien de uitslag zal het bewijs hiervan nooit worden geleverd.
Maar let dus nu goed op de oppositie tegen Bush”!
Wij zagen hier amerikanen op TV, die rond Aix en Avignon wonen, samenzitten na
verkiezingsdag in een bekend restaurant. In tranen (echt waar!) vertelden ze hoe erg ze zich
schamen dat “die Bush” nu weer verder mag. Ze smeken om begrip en vergiffenis bij de
fransen en verzekeren dat “more than half of us americans like France and Europe” en dat
het wel weer goed zal komen. Frankrijk is nu meer hun “homeground” geworden dan hun
geboorteland. Triest.
Tot slot:
“Veel fransen doen veel meer hun best de amerikanen te begrijpen dan omgekeerd”!
WAT KORT AMERIKAANS.
Statement:
“Op “grote momenten” bevangt het amerikaanse volk inclusief de pers een patriottische
koorts. Zo “gehoorzaamde” de hele VS-pers door geen enkel beeld te publiceren van een
begrafenis van in Irak gesneuvelde soldaten”. Een “andere norm/waarde” dan die van U?
Een “goeie” of een “slechte”?
Een prognose:
“Amerika is (volgens de rechtse VS ideoloog Huntington) op weg naar TWEEtaligheid. In
1960 was 90% blank en 10% zwart. In 2003 was 50%(!) van de immigranten mexicaans en
in 2050 is 25% van de bevolking mexicaans. Al in 2018 zijn de mexicanen de meerderheid in
Californië.
In 2050 zullen de (dan 450 milj.) blanken dus een MINDERHEID vormen en lijkt de VS qua
bevolkingsamenstelling op een “derde wereldland”! Deze mexicanen hebben nu al een
stevige plek en hun emancipatie en aanwas gaat snel. Dit proces, ook op stoom gehouden
door import van goedkope arbeid, is onomkeerbaar geworden”.
Dat is nog eens andere koek! Dus, stort U op chinees en SPAANS ( want engels spreekt u
toch al).
INTERNETTEN OP Z’N AMERIKAANS.
- er bestaat een bloeiende website waar U uw (geestelijk) testament, met alles erop en
eraan (foto’s, films, uw muziek, etc) kwijt kan. U kunt er ook een elrctronisch paaltje
bestellen voor op Uw graf/ urnplek. Kost maar 500 dollar en u bent voor het
nageslacht onvergetelijk geworden. Overigens doet u dat nu eigenlijk ook door U PC
met mijn schrijfsels vol te laten mailen!
- Stuur uw schietgebedjes tbv Sint Antonius per mail naar Arizona. Daar is een website
; een kerk met een beeld van deze heilige. Uw gebedje wordt gegarandeerd aan de
voet van dit beeld gehecht. Niet bekend is of Antonius ook terug mailt.
- Wilt U een ongecompliceerde relatie? Neem een (amerikaanse) internetvriend(in). U
kunt schrijven, foto’s sturen , bellen etc. en zij schrijft en belt terug (dat laatste op uw
antwoordapparaat) en stuurt haar foto ’s. Geweldig toch? Uitmaken kan dag en
nacht, elke dag en zonder ge…… Wel moet U de resterende contracttijd betalen:
dus toch een beetje alimentatie at the end.
- In de financiele puree? Bedel op internet. Voor alles mogelijk. Voor een laatste
wereldreis voordat uw kanker U velt; voor de hoogstnoodzakelijke
schoonheidsoperatie die zo duur is , wat U maar zou willen. Dus U dicht Uw
bedelboodschap en geeft uw banknr. Het schijnt in de VS een succes te zijn.
Websitenaam kunt U bij mij krijgen na storting van Euro 100 op rek.nr. 210.48.223.

PRESTWOOD: SUPERMARKT VAN DE HEER.
Stel , U gaat s’zondags met uw amerikaanse vrienden aldaar mee ter kerke. Ze zijn
evangelisch protestant zeggen ze, net zo als Sjors B. En u bent natuurlijk best benieuwd.
U arriveert bij een enorm complex, het lijkt een beetje op een sportcentrum o.i.d. Men vertelt
U trots dat het geheel 56 hectaren groot is, dat er 500 mensen werken, dat er 15
sporterreinen zijn en fitnesses en vechtsportzalen. Maar ook een groot cafetaria, een cafe,
een scholencomplex, twee bibliotheken en zelfs een visvijver. Maar , merkt U op, we gaan
toch naar de kerk? U wordt gerustgesteld en even later betreedt U een enorme zaal in een
aluminium gebouw van 80.000 m2 via loketten. Er kunnen 7.000 mensen tegelijk in voor de
zondagse dienst. U ziet grote electronische infoschermen en twee hoge kruizen. U kunt
plaatsnemen en de kerk stroomt vol, want om 11.00 uur begint de “service”.
Dan begint een enorme show, met licht en geluidseffecten, met 500 rock and rol-lende
koorzangers en de menigte applaudiseert uitzinnig voor de zoemende TV-camera’s want
alles wordt opgenomen en uitgezonden voor “thuisblijvers”.
Boven het koor ziet U een groot “glazen” doorkijkzwembad waar mensen in witte gewaden
worden ondergedompeld: want de nieuwe aanhang moet publiek gedoopt worden. De dienst
word energiek geleid door een bruingebrande 50-er, een van de 33 dominees die op
Prestwood werken ten dienste van de 22.000 gelovigen (en nog ongelovigen!). De preek
gaat vandaag niet over hel en verdoemenis, maar over: Hoe maak ik van mijn kinderen
adelaars? U bent getuige van onvervalste peptalk à la Emile R., maar dan zonder tsjakka.
Het valt U na, van de eerste verbijstering te zijn bekomen, moeilijk om niet mee te juichen en
te applaudisseren. U voelt zich goed, opgenomen in een prettige, veilige familie en “life is
beautiful”.
De dienst loopt ten einde en u gaat lunchen. Tijd genoeg, want Prestwood sluit dagelijks om
22.00 uur pas. Onder de lunch vertelt de gastheer glunderend, dat de investering in
Prestwood 150 miljoen dollar is, de weekomzet 370.000 dollar oftewel een jaarbudget van 22
miljoen groene ruggen. Ook weet hij dat er in de VS nu ongeveer 850 van deze
“megachurches”zijn met gemiddeld 3000 leden. So you see, Prestwood is a big one!
U snapt tijdens de rondrit over het enorme complex dat het eigenlijk een compleet dorp is
met alles erop en eraan. Alles aanwezig voor een hele ontspannen en stichtelijke zondag. En
dat heeft u goed gezien dus!
Maar er is meer, want Prestwood er is elke dag open. Er zijn 150 bijbelstudiegroepen die zijn
gesegmenteerd: gehuwd, ongehuwd en naar leeftijdsklassen. Als in een marketingplan is de
markt (de gelovigen) in kaart gebracht. Elke is lid van een cel van 12 personen die een keer
per maand samenkomt: the family. Allemaal gelijkgestemd en enthousiast, geen dissidenten.
Dan zijn er natuurlijk de hulpgroepen voor echtscheiders, werkelozen , verslaafden en “what
have you”. Niemand valt uit de Prestwoodboot.
“You meet with people that share the same values” , een schaduwmaatschappij dus waar
“every one shares the same values”.
Doel is: aanhang verwerven, groei. Formule: een charismatische domineesgroep, een
spectaculaire zondagsdienst en een uitgebreid servicespakket. Een schaduwmaatschappij
van het betere soort.
Men mikt natuurlijk via veel (gratis) sportevenementen op jongeren: 60% van de 6000
jongeren die op Prestwick sporten is nog geen kerklid! En, when (son) Jack comes to us, his
family will follow.
Een dominee van Prestwood kreeg van iemand ooit de vraag of het allemaal niet “te big”was.
Hij antwoordde: Als U Prestwood te groot vind dan zult U ook niet van de hemel hoeden,
want daar zijn er nog veel meer!
Overigens, in de VS zijn er al 100 miljoen conservatieve christenen, 30% van de bevolking.
Indrukwekkend succes!
NASCHRIFT.

Is dit niet een gouden tip voor Johannes Paulus en zijn kardinalen? Een kerk die vol zit en
gelukkig maakt? Die afschermt van de boze wereld en je alvast het aards paradijs biedt met
een familie met dezelfde normen en waarden. Die je beschermt en helpt. En dit alles EEN
DAK, dat van JOUW kerk, jouw supermarkt van de Heer.
Aan mij schiet in een flits het zure gezicht van Gijssen te binnen, met zijn pijp in de mond en
zijn gezicht “vol boete, hel en verdoemenis”. Daar wil je toch niet bijhoren op je 16-e?
Gelukkig zit hij op IJsland met weinig gelovigen en veel drankmisbruik.
Je kunt het verschijnsel ook zien als een demo van hoe je “de gewenste normen en
waarden“ effectief aan de mensen kunt overdragen. Ja toch?
Ik denk, dat JPB ervoor terug zal schrikken. Maar Sjors en de zijnen doen dat dus echt niet!
En, zoals ik verneem, ook Bin Laden niet. Die heeft een soortgelijke aanpak met zijn
moskeeprojecten in arme landen, aangevuld met scholen en sociale hulp aan de armen (een
van de 5 leefregels van een moslim). Zonder glamour en superglans natuurlijk, maar OOK
mikkend op de behoeften en noden van de (a.s.) gelovigen. Conclusie: in wezen gelijke
marketingconcepten voor geloofsverbreiding/ -verkoop , qua vorm wat lokaal aangepast.
Misschien met een verschil: de “verwende, maar ontaarde westerling die nieuw perspectief
zoekt is heel wat moeilijker te boeien en te behouden, dan de straatarme, werkeloze jongere
arabier , ook zonder perspectief (zei het niet primair in materieel opzicht).
Werkt het eigenlijk ook zo een beetje voor de K-marokkanen in Nederland, die, geheel
ontworteld, nieuwe exciting normen en waarden aangeboden krijgen in hun moskee, maar
dan NAAST de uitkering en bijzondere bijstand van de verzorgingsstaat? Hier zou je ook
kunnen spreken van marketinggericht op een markt met “vooral geestelijke behoeften en
noden”. Voer voor minister Rita V.?
ONDERWIJSVERNIEUWING IN HET LAND VAN SJORS.
Bij Sjors doen ze er meer en meer aan: “Home-schooling”. Dat is niet gewoon “doe hetzelf
onderwijs”; dus de kids krijgen les van Ma of Pa, dus thuis.
Dat is nog eens iets anders dan (weer) die brede discussie over de toekomst van “ons”
(gecentraliseerde) onderwijs, die in Frankrijk furore maakt en ongetwijfeld alweer in
voorbereiding is bij “de boys and girls van Maria V”. Dus tijd voor een beetje “Bush vision”
op dit belangrijke onderwerp!
Sinds de 80-er jaren mag iedereen in de VS ZELF en thuis zijn kids onderwijzen. Er moet
een keer per jaar aan een test worden meegedaan om voortgang en kwaliteit te meten.
Zoals overigens ook de scholen dat moeten: resultaten meten en publiceren is wettelijk
verplicht. Al 2 miljoen (ca 5%) gezinnen doen het, en hun aantal stijgt snel. Dit mede op
grond van de nogal slechte resultaten die scholen (moeten) melden. Ook weer zoiets dat
nogal herkenbaar is en “internationaal” blijkt te zijn?
Wat zeggen deze ouders over hun keuzes?
- Wij weten beter dan de staat wat onze kids moeten leren mn over normen en
waarden en ook “maatschappelijke” zienswijzen.
- Wij kunnen onze aanpak zeer exact toesnijden op de mogelijkheden van onze kids. Is
veel efficienter en geeft een veel beter resultaat
- De kids kunnen niet (ongemerkt) spijbelen !? Aha.
- Veel scholen zijn blokken aan de benen van onze kids; ze hebben meer met zichzelf
te stellen dan met hun “klantjes”. Het zijn vaak ook poelen des verderfs en
broedplaatsen van kleine (?) criminaliteit.
De ouders zijn, merkwaardig genoeg, òf nogal conservatieve christenen (Bushers) òf linksliberale burgers (Kerry-ers). Dus de extremen , de ouders buiten het “grijze midden”.
Het blijkt technisch gezien niet allemaal erg moeilijk: er zijn duidelijke leermiddelen (mn via
internet) en natuurlijk ontstaan er allerlei services. Dat doen nogal eens “werkeloze”
onderwijzers, die nu dus de ouders assisteren bij hun onderwijstaak! En, geloof het of niet,
de wervingsmensen van de top-universiteiten als Yale en Stanford zijn “gek”op de
“producten” van home-schooling. Er zitten relatief veel zeer begaafde, hoogontwikkelde kids

tussen. Degenen die ontsnapten aan de zeis boven het kortgeknipte maaiveld van het
gereguleerde onderwijs?
Dat gaat er bij ons niet in, hoor ik U al zeggen. Wij zijn immers geen “amerikanen”. Dat is
natuurlijk een punt, maar “we” hebben toch wel een onderwijsprobleem niet en we vrezen
allen dat de club van Maria V. nog wel een kwart eeuw nodig heeft om middels circulaires tot
dezelfde ontdekking te komen. Dat is dan goed nieuws voor Uw (achter)kleinkinderen.
Een ander voordeel is dat het gezeur over “witte”, “zwarte” en anders gekleurde scholen is
afgelopen. Elk zijn eigen preferente kleur, basta.
Het opvoeden is weer terug waar het hoort bij ma en pa en de inhoudelijke kant van de
opleiding gaat prima met computer/internet, veel services en een fanatieke ouder. En met
PC’s werken moeten de kids toch hun hele leven later ook, niet?
U voelt het al, ik zoek naar flitsende tegenargumenten en ….. ik vind er niet zo vreselijk veel.
Het leren van “normen en waarden” en het samen delen etc. met andere kids? Nou ja, dat
doet Bush cs via zijn supermarktkerk. Ook al een beetje doehetzelfwerk.
Maria V. moet het ons maar eens uitleggen in “huilands-Maastrichts”, vindt ik. Ik verdenk
haar er van dat hierin grote bezuinigingsmogelijkheden zal zien (bv na het “ AWBZ-budget
voor zelfzorg” nu ook een “OenW-budget voor zelfonderwijs”?). En ook veel minder van die
graaiende ministeriemanagers, dat scheelt ook weer.
De hamvraag is eigenlijk opnieuw: moet het roer om? Moeten we snel af van het “renoveren”
van oude wegen? En is dit niet een resultaatvolle bijdrage aan de opvoeding in “waarden en
normen”?
Helaas, het zou wel eens niet kunnen werken voor onze allochtonen, waar pa en ma uit het
Rif-gebergte komen en nooit enig onderwijs genoten. En zij hebben al hun tijd nodig voor
hun “inburgeringscursus” cq hun nederlandse les. Maar , wacht even, dan kunnen we toch
de “ontlaste” onderwijzers en masse inzetten voor het allochtone onderwijs? Inclusief
bijlessen “ inburgeren” en “ normen en waarden” en ……..godsdienstlessen over de
werkelijke islam!
Nu wordt het me veel duidelijker: home-schooling is HET antwoord op het opleidings/
scholingsprobleem voor onze gespleten maatschappij. Home-schooling voor autochtonen en
…gewoon naar school maar dan wel echt, voor onze allochtonen!
Jan Peter, alsjeblieft, advies voor nop! Vroeger kreeg ik voor deze flitsende gedachten
minstens een maandsalaris van een Directeur-Generaal van O en W. Those days are gone,
man.

III.

ALLEDAAGS UIT DE MIDI.

CURÉ DE VILLAGE. (dorpspastoor).
Vriend René zit vredig in zijn voiture, die hij net heeft stilgezet op het pleintje voor de mairie
van een dorp bij ons in de buurt. Zijn ega is even binnengegaan om er wat te regelen. Het is
erg rustig op dit uur van de dag, maar eigenlijk is dat altijd zo. Helaas, schijn bedriegt!
Een grijze mijnheer verschijnt, die gehaast in zijn autotje stapt en start. “Kleng” doet het plots
aan de voorkant van René’s auto. Wat is dat nou? De mijnheer met de kleine witte auto
heeft het gepresteerd, om op dit stille plein, achteruit te rijden en daarbij de auto van René
een tik te verkopen. Incroyable!
De laatste stapt snel uit zijn auto en wil een kort en duidelijk gesprek beginnen met de
bejaarde brokkenmaker. Maar, voor het eerste woord kan worden uitgesproken springt de
oude heer “tres enervé” uit zijn auto en begint zelf een klaagzang.” Hoe is het nou toch
mogelijk dat monsieur hier kan parkeren? Hij rijdt hier iedere morgen achteruit en mag niet
zo zijn dat iemand zich bevind op zijn dagelijks manoevreertracé! Het is dus duidelijk niet zijn
schuld ; monsieur had maar ergens anders moeten gaan staan!

René is zodanig perplex van deze onorthodoxe attaque, dat hij nog niets kon uitbrengen
toen de oude grijze monsieur al weer in zijn auto zat en …….gewoon wegreed. De diepste
gevoelens van onrechtvaardigheid en verontwaardiging kwamen bij René op en zonder
verder dralen start hij zijn auto om de dader te gaan achtervolgen. Van het pleintje omlaag
over de kleine dorpsweg in het kielzog van de kleine witte aanvaller.
Ha, daar ziet hij de plaatseklijke koddebeier in zijn dienstautotje de berg opkomen: eindelijk
hulp en gerechtigheid. René springt uit de auto, zwaait diverse stoptekens en vertelt
opgewonden aan de agent municipal dat de bestuurder van de kleine witte auto hem net
heeft aangereden. Dat vraagt dus om politionele actie en wel onmiddellijk.
De agent trekt een medelevend gezicht en vertelt dat hij monsieur zonder meer gelooft.
Immers de dader is de dorpspastoor en die doet deze dingen bijna dagelijks. En, met die
man is niets te beginnen: “ je suis desolé monsieur”!
René wordt nu bevangen door een staat van grote geestelijke verbijstering en voordat hij
daaruit ontwaakt, is ook de agent alweer verdwenen. Geheel perplex rijdt hij naar boven om
zijn ega op te halen. Die hoort verbijsterd het verhaal aan, en vraagt zich even af of haar ega
een zonnesteek heeft opgelopen danwel in de tussentijd een paar pastisjes nuttigde. Maar
nee, de forse deuk voor in de auto is echt niet gefantaseerd. Totaal ontredderd wordt er
echtelijk overlegd. Na ampele overwegingen valt het besluit om dit ernstige geval voor te
leggen aan een buurman, die al langer in la douce France woont.
Buurman is thuis en hoort met stijgende verbazing het relaas aan. Hij is niet erg kerkelijk en
kent daarom de dader niet persoonlijk. Hij adviseert om samen naar de pastorie te gaan en
getweeen de dader aan te spreken over deze niet bijster christelijke vorm van zielzorg.
Ze hebben geluk ,( nou ja geluk?), de pastoor is weer thuis. Hij opent de deur en herkent
licht geschokt zijn verkeersslachtoffer. Op dringende vraag van René om hen te woord te
staan mogen ze even binnen komen. Daar spreekt men ferme taal en wordt de zielzorger
duidelijk gemaakt dat hij de schade zal moeten vergoeden.
Dat levert een nogal brede maatschappelijke discussie op. De pastoor heeft spannende
redenen om niet te denken aan vergoeding van de deuk. Alleerst: René hoorde daar
natuurlijk NIET te staan: er stond nl NOOIT iemand op die plek! Helemaal fout dus. Verder is
zijn mening dat de rijke buitenlanders met tweede huizen over voldoende reserves
beschikten om zulke pietluttigheden zelf te kunnen bekostigen. Ten derde: hij is een
straatarme dorpspastoor die zijn geld wel aan iets anders kan besteden dan het betalen van
reparatierekeningen van uitdeukers! Ontegenzeggelijk allemaal originele en (voor sommigen)
zelfs krachtige argumenten!
Als tegenwerpingen van René en buurman komt het volgende te berde: René heeft nergens
een wachtverbod bespeurd en mag zich dus daar best bevinden! Voor dit soort ongelukjes
bestaan er toch verzekeringen niet?, en ook nog: de auto is een lease-auto “van de baas” !
Dat laatste had hij beter niet kunnen zeggen, want de geestelijk verzorger ziet nu nieuwe
mogelijkheden: een baas die mensen auto’s kan geven kan zo’n klein deukje toch wel zelf
betalen? , en, waarom niet tegen de baas gezegd dat René de auto na parkeren met een
deuk had aangetroffen en dus niets heeft gezien van de dader? Eenvoudig toch?
Kortom, het gesprek vlot niet echt en er is geen andere keuze dan het maken van een
vervolgafspraak waarbij René duidelijk maakt dat hij een offerte van een locale garage ter
tafel zal brengen. Dit alles wordt echter weggewuifd door onze pastoor!
Enkele dagen later: het vervolg met op tafel de offerte. De pastoor wil eerst niks horen van
offerte en zo. Trouwens, die dingen zijn ook altijd te hoog! Maar René c.s. houden voet bij
stuk: er moet nu toch eindelijk boter bij de vis. De pastoor jammert verder en dus wordt het
tijd zwaardere argumenten te berde te brengen. De buurman betoogd fijntjes dat de pastoor
toch behoort tot de rijkste kerk ter wereld en dat hij dan maar ergens in Rome moet
verzoeken om een paar euroflappen te verstrekken om dit incident vreedzaam en correct te
kunnen beeindigen.
Die komt aan, maar de pastoor probeert nog de complexe relatie “dorpspastoor--ministerie
van Financien Vaticaan” in de strijd te werpen. Vergeefs, beide “etrangers” blijven
onverbiddelijk.

Onder enkele diepe zuchten, afgewisseld met onverstaanbare teksten (die toch niet uit de
liturgie leken te stammen), staat de pastoor op en grabbelt wat biljetten uit de kast. Die
worden nonchalant voor Roger op tafel gedeponeerd.
Een stilte volgt, die duidelijk maakt dat het recht zijn loop heeft gehad. Buitengelaten kijken
René en buurman elkaar aan: wie zou dit verhaal nu ooit van hen willen geloven? Zoiets
bestaat toch niet echt?
Beste lezer, met dit dilemma laat ik U nu dus achter. Ik heb, na wat nadere informatie bij
enkele dorpsbewoners, geconcludeerd dat dit verhaal authentiek is en…..heel gewoon.
Dus kijk ik nu steeds schichtig om me heen als ik door dit dorp rij. En parkeren voor het
gemeentehuis aldaar: mij dus niet gezien!

