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Brief aan Monsieur le Président de la République
Monsieur François Hollande
Paris , France
Januari 2016
Onderwerp: Waar vindt men de eerbaarheid van de Republiek terug in het onderhouden van de
tijdsindeling , geintroduceerd door Hitler?
Wat zou er natuurlijker zijn dan in ons land in de winter, de tijd van het tijdstip van Greenwich te gebruiken? Ons
zeshoekig land kadert volledig in dit gebied ! Toch ging Frankrijk sinds 1940 gebukt onder de tijd van Berlijn, opgelegd door
de nazi-bezetters. Alleen Spanje en Frankrijk ervaren deze situatie, waarbij het verschil tussen de zonnetijd en standaardtijd
een uur bedraagt in de winter in een deel van Frankrijk en bijna heel Spanje (met twee uur in de zomer). Portugal heeft al
lang deze praktijk verlaten en Spanje stemde in de herfst 2014 voor de afschaffing.
In Frankrijk stemde de Senaat vrijwel unaniem in 1990 om terug te keren naar wintertijd "in overeenstemming met de
geografische ligging van het land" (UTC systeem / UTC + 1). Sterker nog, alle EU-landen zijn meester over hun winter tijd,
maar de Franse regering heeft niet willen gebruik maken van die vrijheid. Het gaf de voorkeur aan een flagrante
ongelijkheid in vergelijking met andere landen van de EU. Het vooruit zetten van de tijd tijdens de "winter" wordt
gehandhaafd tijdens de "zomer", zodat het vooruit zetten van de tijd in de periode van "zomer" deze verbergt.
Waar vindt men broederschap wanneer de positie van een elite (veel binnen media gebied) resulteert in moeilijkheden (of
minder efficiëntie) voor werknemers, en degenen die buiten in open lucht werken en vele anderen, alsook voor hun
dagelijks transport?
Is het een Republikeinse waarde om het respect voor de gezondheid van de burgers te minimaliseren? Het vooruit zetten
van de tijd heeft invloed op de ontwikkeling van de hersenen van de schoolgaande kinderen (klassen die beginnen op 6
h30, Greenwich tijd) , leiden tot vermoeidheid bij de volwassenen en leiden tot misbruik van medicatie bij de ouderen, in
het bijzonder in bejaardentehuizen!
Is het een Republikeinse waarde om een slechte energiebalans door het systeem van zomeruur te ontkennen ? Feiten terug
te vinden in andere landen dan het onze (zie tabel hieronder) .Is het een Republikeinse waarde om het voor de hand
liggende effect van een zuinigere verlichting in de zomertijd door het massale gebruik van hoog rendement lampen , te
minimaliseren? Als de energiebalans van zomertijd negatief is geworden, is dit vergelijkbaar met die van het vooruitgezette
uur in de "wintertijd", tijdens de zomermaanden. Mevrouw Ségolène Royal heeft in haar parlementaire verslag van 1990
de moed gehad om het effect te tonen betreft "energiebesparing" als "minimaal en niet gebouwd op zekerheid” . Deze
uitspraak had plaats kort voor de Europese Commissie . Maar men had er geen oren naar op dit moment. Het zelfde
gebeurde na haar wens,einde maart 2015 om opnieuw de balansen van DST te evalueren .
Als Europa terughoudend is, als het gaat om het systeem van "zomeruur" te verlaten, dan is de reden het gebrek aan ernst
of de onterechte vooroordelen van de Europese Commissie in de aanpak van dit probleem. De Commissie laat rapporten
uitvoeren door consultanten, die niets van het onderwerp weten en houdt geen rekening met (of nauwelijks) met de
gefundeerde mening van kenners. In het verleden heeft de Commissie haar eigen rapporten door deze consultanten en
andere organisaties laten maken. Helaas is het nu niet meer zo. Des te meer laat dit toe om de rapporten van de
consultanten te beïnvloeden.
Tot slot, Mijnheer de President, we kunnen niet wachten. Wij vragen u om in Frankrijk het herstel voor te bereiden van de
tijd van de Greenwich meridiaan tijdens de “winterperiode” om alzo in overeenstemming te komen met Spanje. Met een
wettelijk uur, dat niet vooruitgezet werd zou ons land beter handel kunnen drijven in energie met Duitsland, Zwitserland
en andere buurlanden. Als we uiteindelijk verbleven in onze eigen tijdszone gedurende het ganse jaar, zou het uitstekend
zijn. Indien nodig, kunnen aanpassingen van werkuren, die ijkpunten in de schaal van de tijd zijn, worden aangenomen, met
name in het oosten, en dit zonder de uurschaal te wijzigen, dewelke onaangetast moet blijven .
In de hoop uw aandacht getrokken te hebben, Meneer de President, bied ik mijn zeer bijzondere hoogachting.

