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Conqueror
In this sign you shall conquer

politiek

Greet De Keyser, jarenlang hét 
gezicht en dé VRT stem uit de 
Verenigde Staten, was onlangs 
in Brasschaat voor een heel 
bijzondere avond. Bij Lucullus, 
omlijst door klassieke muziek 
en jazz liet zij ons mee kijken 
naar de meest in het oog sprin-
gende gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar in Amerika. On-
der de titel ‘Great Eyes’ on Ame-
rica gaf zij haar visie op enkele 
grote thema’s die het politieke 
beeld in de Verenigde Staten 
bepalen: de oorlog tegen het 
terrorisme, de verslechterende 
economie en de presidentsver-
kiezingen.
 
Na haar presentatie en nog na genie-
tend van de prachtige muziek van het 
Fidelio Strijkkwartet en pianist Marc 
Matthys en onder het toeziend canvas 
oog van Toots Thielemans konden we 
nog even met haar napraten.

Eén van de onderwerpen die ook het 
grote publiek in Europa bezig houdt 
is natuurlijk de opvolging van presi-

dent George W. Bush. Hoewel we 
nog volop in de voorverkiezingen 
zitten, worden we dagelijks via de 
media op de hoogte gehouden van 
het wel en wee van de democrati-
sche en republikeinse kandidaten 
in hun strijd om de gunsten van hun 
partij.

Bijzonder aan deze verkiezingen is, 
dat het bij de Democraten lijkt uit 
te draaien op de keuze tussen een 
vrouwelijke kandidaat en een “afro-
american”. Bij de Republikeinen 
heeft de gedoodverfde kroonprins 
Rudolph Giulliani (gewezen burge-
meester van New York) afgehaakt en 
ging de strijd nog tussen de aartscon-
servatieven Mike Huckabee en een 
bejaarde kandidaat John McCain. 
Inmiddels heeft John McCain de no-
minatie op zak. Bij de Democraten 
is de strijd tussen Hillary Clinton en 
Barack Obama nog in volle hevig-
heid en begint de toon zelfs harder 
te worden.

Oorlog
Greet De Keyser schetst de financi-
ële impact van de oorlog in Irak als 
volgt: sinds 2000, met name 11-09 
is Amerika in oorlog tegen het ter-
rorisme. De president heeft dan 
meer macht dan in gewone tijden. In 
2007 heeft Amerika 30.000 troepen 
en 160.000 soldaten in Irak. Deze 
oorlog kost 200 miljard dollar per 
maand. Men denkt niet dat de oor-
log voor 2012 gestreden is. Totaal 
worden de kosten van deze oorlog 
begroot op 2,4 triljard dollar, terwijl 
het economisch slecht gaat. 

De dreiging is ook hier in Europa te 
voelen, denk alleen maar aan het 
verbod om vuurwerk af te steken 

in Brussel in de nacht van oud en 
nieuw. CIA, Pentagon en Witte Huis 
ontkennen het bestaan van geheime 
gevangenissen waar verdachte ter-
roristen vastzitten en waar gevange-
nen gefolterd worden. Zij moeten op 
de grond liggen, op hun rug en zij 
worden vastgebonden. Zij krijgen 
een doek over mond en neus en ver-
volgens stromend water erover. Dat 
maakt het heel zwaar. Soldaten zijn 
bang, want dit kan hun ook overko-
men in andere landen. Presidents-
kandidaat John McCain is tegen 
deze vorm van foltering. Hij is zelf 
5 jaar lang in Vietnam vastgehouden 
en zwaar gemarteld.

Economie
Vergeleken met een jaar geleden 
gaat de economie slecht in Amerika 
vertelt Greet De Keyser. We zitten in 
tijden van recessie en dat was on-
ontkoombaar. Greenspan verlaagde 
de rente naar 1% zodat men zou 
gaan investeren in vastgoed na 11-
09. Vanaf 2002 is men centraal gaan 
investeren in huizen. 

Men kocht en verkocht ze weer een 
paar maanden later. Eerst opknap-
pen en dan doorverkopen. Leningen 
werden makkelijker verkregen. Ech-
ter de kwaliteit van de leningen was 
niet betrouwbaar. Ook grote bedrij-
ven en banken gingen lenen. 

De Amerikanen zelf zijn big spen-
ders met hun credit cards. Ze verge-
ten echter dat ze 30% of meer rente 
moeten betalen in de VS. Je kan dus 
persoonlijk failliet gaan. Daardoor 
krijgen ze geen credit cards meer en 
gaan dan vervolgens maar verhuizen 
naar een andere staat om opnieuw 
te beginnen. Eind 2005 stegen de 
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Als een jongere wel voldoende talent heeft voor sport 
of voor studie, maar daar om een of andere reden geen 
gebruik van maakt, door een motivatieprobleem, con-
centratietekort of een ander, technisch probleem, dan 
dringen maatregelen zich op. 

Deze moeilijkheid overwinnen is moeilijk. Hij of zij dient 
begeleid te worden. In de hockey door een trainer. In de 
studies evenzeer. Welnu, in de begeleiding van deze jon-
geren heeft Leerwijzer zich al jaren een stevige reputatie 
opgebouwd. 

In kleine groepen en met een gespecialiseerd leraren-
corps trainen we hen om een opgelopen leerachterstand 
weer goed te maken door een geïndividualiseerde voor-
bereiding. We hebben specialisten op het niveau lager én 
secundair onderwijs. Dit laatste wordt bereikt door een 

voorbereiding op de examens van de middenjury. Op die 
wijze leert hij of zij niet alleen te werken, maar wordt 
ook het broodnodige zelfvertrouwen teruggevonden, zo 
nodig om voor eender welke studie te slagen, om eender 
welke sportprestatie neer te zetten.

Sinds enkele jaren vinden verscheidene topsporters de 
weg naar onze school. Zij combineren op een unieke wij-
ze studie met hun sport en behalen het diploma secun-
dair onderwijs via onze specialisatie in de middenjury.

Welkom voor een vrijblijvend gesprek.

Leerwijzer Brasschaat (externaat)
Bredabaan 1243

Brasschaat
Tel 03 270 03 60

Leerwijzer Oostduinkerke (internaat)
Noordzeedreef 3
Oostduinkerke 

Tel 058 23 06 53

www.leerwijzer.be

prijzen van de huizen niet meer en 
in begin 2006 knapte de ballon. Alle 
mensen die geleend hadden werden 
geconfronteerd met een stijging van 
de rente van 2 à 3%. 

Meer dan 1 miljoen huizen zullen 
extra op de markt aangeboden wor-
den, omdat de mensen ze niet meer 
kunnen betalen. Nu gaan ze op zoek 
naar vreemd geld in het buitenland, 
dollar doet het slecht, Europeanen 
kopen voor een prikkie een huis in 
Manhattan. 

Men wil de olieprijs niet meer in 
dollar, maar in een korf van munten. 
Volgens Greet De Keyser is de eco-
nomie in Amerika nog niet op haar 
dieptepunt. Dit maakt het ook zo 
moeilijk voor de toekomstige presi-
dent en politici om het tij te keren. 
Mission Impossible?

Verkiezingen
Greet vertelt dat Hillary Clinton zeer 
vroeg bekend heeft gemaakt dat zij 
president van Amerika wil worden. 
Dat Giulliani af moest haken, ver-
baast Greet De Keyser niet. De con-
servatieve Amerikanen accepteren 

wel bedriegen maar geen scheidin-
gen en Giulliani is al met zijn derde 
huwelijk bezig. De zingende priester 
Mike Huckabee is afgehaakt. Hij was 
aartsconservatief, tegen homohuwe-
lijk en tegen abortus. 

John McCain, al 72 jaar, heeft kan-
ker overleefd, oorlogsveteraan en 
hij durft af te wijken van de menin-
gen in het Witte Huis. Toch volgens 
Greet niet zo’n heel sterke kandi-
daat. Greet denkt dat Hillary Clinton 

een grote kans maakt de volgende 
president van de VS te worden. Hil-
lary Clinton kent het reilen en zeilen 
van campagne voeren, het leven in 
het Witte Huis en zij staat niet los 
van de machtsblokken in de VS, in 
tegenstelling tot Barack Obama. 

Duidelijk is in ieder geval dat Bush 
heeft afgedaan. De Amerikanen wil-
len verandering. Obama ook maar 
misschien iets te veel. De vakbon-
den steunen Hillary Clinton. Clinton 
heeft een goed netwerk, door haar 
ervaring als First Lady. 

Verkiezingen, campagne voeren is 
een politieke en financiële strijd. Het 
kost onnoemelijk veel geld. De kans 
op Obama als nieuwe president is 
volgens Greet kleiner. Ten eerste 

▲ Caramuse impresariaat haalde Greet De Keyser naar België voor een reeks 
Amerika-jaaroverzichten. Strijkkwartet Fidelio en Jazztrio Marc Matthys ventileer-
den Greet’s onderwerpen met stemmige jazz waarbij muziek van Toots Thielemans, 
wiens geschilderd portret vanop het podium toekeek, uitgebreid aan bod kwam. 

vonden de zwarten in Amerika Oba-
ma bij het begin van zijn campagne 
iets te slank en ten tweede is hij mis-
schien net iets te liberaal. De Ameri-
kanen zijn conservatief, zij willen nu 
wel veranderingen, maar geen grote 
veranderingen zoals Obama. 

Zal de conventie eind augustus uit-
wijzen wie de democratische kan-
didaat wordt? Sluiten Obama en 
Clinton nog een pact of blijft het een 
keiharde strijd tot het bittere eind? 
Na de verkiezingen in november 
krijgen we het definitieve antwoord.

Persoonlijkheid
Greet De Keyser heeft zware onder-
werpen behandeld die zij als geen 
ander op een prettige manier voor 
het voetlicht brengt. Een charmante, 
aangename persoonlijkheid, die het 
belangrijk vindt om na haar lezing 
met het publiek in contact te komen 
en verder te praten. 

Zij wil horen hoe men erover denkt, 
zij wil graag verduidelijken hoe ze 
aan haar standpunten komt en zij 

wil vertellen hoe de Amerikanen het 
leven beleven. Een vrouw die haar 
vak als journalist heel goed verstaat, 
grondig werkt en zeer intensief. Zo 
intensief dat een loopbaanonderbre-
king na vijf jaar correspondent in VS 
ook voor haar gezondheid noodza-
kelijk bleek te zijn. 

Zij staat vooraan zonder opdringe-
rig te zijn. Een vrouw die opvalt in 
Amerika. Volgens Bush: Great Eyes 
en iemand die haar België niet ver-
geet. Zij leeft gelukkig met haar part-
ner topkok Bart Vandaele, die zijn 
restaurant Belga Café in Washington 
op de kaart heeft gezet. Zij blijft het 
nieuws op de voet volgen en wij zul-
len ongetwijfeld haar verslaggeving 
in de toekomst weer kunnen horen 
vanuit de oostkust van Amerika. 

Informatie:
Caramuse Impresariaat
0475 39 79 81
info@caramuse.com
www.caramuse.com


