LE PROVENCAL.
EDITIE 10-05
VOORAF:
Eindelijk worden er door Corsicanen weer, als vanouds, boten gekaapt en eindelijk is er weer
eens een landelijke stakingsgolf in ons mooie Frankrijk. De VS kreeg fysieke stortvloeden
over zich heen, wij hier nu slechts enkele sociale “tsunami’s”. Maar, zoals al eeuwenlang,
liggen de druiven gewoon te fermenteren en vallen de amandelen als regen van onze
bomen. De olijven worden ook al dikker en de laatste vijgen zijn door de vogelen des hemels
opgepeuzeld. Zoals ook onze laatste muscaatdruiven. En, tot grote verbazing , had de Mont
Ventoux heel even een toefje sneeuw op zijn punt. De winter kondigde zijn komst aan.
Tot mijn schrik ontdekte ik dat er nu al 12 edities werden gefabriceerd, terwijl ik me vast had
voorgenomen (als ex-carnavalsgek) de “verjaardag” te vieren bij het ELFDE nummer. Dus
zonder het echt te willen ben ik op het rustige, normale spoor gebleven, en feliciteer mezelf
nu maar met dit eerste burgelijke jaar. Op naar een nog leuker jaar dus.
U trouwe lezers, dank voor de belangstelling, u bent nu ongeveer een-en-zeventig in getal.
Weet u nog meer belangstellenden, dan hoor ik dat gaarne.
INHOUD:
I.L’EXCEPTION FRANCAISE.
-Hup, nog 500 radartjes erbij.
-2005: kurkdroog en kletsnat.
-Spioneren is weer in!
-De reputatie van Jacques Chirac.
-Een vergeten kerkhofje.
-Kom niet aan mijn Danoontje.
-De burger is een klant!
-Afrekenen in de Parti Socialiste.
-De hallal hamburger.
-De CAC is niet patriottisch.
II.GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
-Ruzie over Hans.
EUROPA.
-Dure boeren.
-Nee-stemmers, wat hebben jullie nu echt gewonnen?
CHINA/INDIA en Azië.
-Chinese spierballen.
-Adidas sprint naar “het rijk van het midden”.
-T-shirt crises.
-India verslaat China.
-Yahoo!
VS.
-Bush liberaliseert met de buren.
-Good old Colin.
-Genoeg van Irak?
ISLAMLANDEN.
-Algerije: Bouteflika hield een referendum.
-Revolutie in Mauretanië.
-Lessen van Kemal Attatürk.
-Een bejaarde opvolger.
-Bin Laden raakt “uit”.
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-Weggejaagd van de madrasas.
TRENDS/TECHNOLOGIE.
-Miljonairs.
-Echte valse diamanten.
-Dure USB-keys.
-Plastic stroom.
-MP-3-en onder water.
-Een zak-satellietschoteltje.
III.ALLEDAAGS UIT DE MIDI.
-Terug naar de….Solex.
-Het “Festival du Cinema” van Mormoiron.
IV.JOURNAL MORMOIRONAIS.
-Parkeren à la francaise.
V.COIN DES POËTES.
-(Van) Binnen.
-Onze pijn.
VI.INGEZONDEN.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

I.L’EXCEPTION FRANCAISE.
**HUP, NOG 500 RADARTJES ERBIJ.
De franse overheid kreeg de smaak te pakken mbt snelheidscontroles nu de
indrukwekkende resultaten van de 1000 geplaatste radars bekend zijn. Daarom wilde de
minister er nog vele bij, maar dat schoot in het verkeerde (politieke) keelgat van de
spiksplinternieuwe premier alhier. Dus knokken op ministerieel nivo.
Men zegt dat JC intervenieerde en dat er zo een “voorstel” kwam van: “nog 500 erbij en dan
“basta!”. Intussen zijn de resultaten van deze repressie spectaculair: 30% minder
verkeersdoden, minder ongelukken en zelfs lager drankmisbruik (hogere pakkans). Maar ook
nog minder franse wijnconsumptie midden in de huidige wijncrisis. Wij horen zelfs van
buitenlanders dat op de autoroutes verstandiger wordt gereden, voor zover er geen trage
file-slierten zijn, natuurlijk.
Velen hier erkennen dat nu blijkt dat MEER REPRESSIE helpt en…kennelijk nodig was.
Maar men ziet ook in dat de mentale verandering, waar het de facto om gaat, nog maar moet
beginnen.Dat is nu het taaiere traject voor onze Nicolas, BIZA-minister en sterke man
tegenover JC. En 2007 (presidentsverkiezingen) nadert met rasse schreden….
Dus, pas op uw rechtervoet als u autorijdt in Frankrijk, nu en binnenkort. De boetes kosten
nog meer dan de een leuk terrasbezoekje.
**2005: KURKDROOG EN KLETSNAT.
La douce France heeft dorst en idem: Portugal en Spanje. Kurkdroog. Intussen plenst het
elders: op de Himalaya, in China en elders en dit jaar wordt het “hurricane topjaar” zeggen
deskundigen. De britse schadeverzekeraars rekenen met een toename aan claims van
+60% tot 2080 (in geld gemeten). En “Kyoto” is, zegt men, zelfs geen druppel op de
“weer”plaat. Dus wordt de plek waar u woont (of kunt gaan wonen) steeds belangrijker. Pak
dus de wereldkaart en de meteo-statistics en…..emigreer, immigreer of blijf “thuis”.
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**SPIONNEREN IS WEER IN!
Na de Valeo-affaire (chinees student spioneerde in hun hoofdkantoor in Frankrijk) is er nu
weer een spionage-geval bij SANIFO alhier. Deze farmaciegigant met labs in Parijs en Lyon
kreeg ongewenst bezoek. Ze zijn daar nl dicht bij de “uitvinding” van een medicament tegen
overgewicht dat een potentie zou hebben van….3 miljard euro omzet per jaar…..
Aan de vele beursschandalen, en pretschandalen (om Volkswagen) kunnen nu de aloude
spionage-schandalen worden genoemd als stijgers in de industriële statistiek voor
criminalteit en bedrog. Tja, als het concurrentiespel harder wordt, verandert ook de moraal
en de ethiek. Van alle tijden, weten we. En zeker van spannende tijden.
Dus aandeelhouders: opgelet!
**DE REPUTATIE VAN JACQUES CHIRAC.
JC schreef 10 jaar geleden: “Als de politieke macht taant, slaat de twijfel toe bij het publiek.
De privé-belangen en de waan van de dag nemen de overhand, de clubgeest ontwaakt en
de landen in de wereld hebben voor Frankrijk geen respect meer”. Profetische woorden, die
nu, helaas, ook op zijn eigen regering slaan. Na 10 jaar JC lijkt de balans desastreus, zeker
na de Olympische doodsklap. Zonder verbeteringen kan JC de 2007 verkiezingen natuurlijk
niet ingaan. Ondenkbaar. Zijn zwakke interne politiek en zijn grote arrogantie naar buiten,
m.n. naar de nieuwe landen in Europa, zijn duidelijke oorzaken van de verzwakking van zijn
positie. Er wordt gezegd dat de houding van JC tov de Oost-Europese landen in het
Olympisch Comité meespeelden alsmede het anti-amerikanisme van Frankrijk. Nu gaat Blair
in de aanval in Europa gesteund door de andere pro-anglo-saxen. Zelfs de duitse vrienden
lijken af te haken: Merkel en Chirac, dat loopt niet fluistert men.
JC moet nu na 10 jaar regeren en 40 jaar toppolitieke carrière zijn balans opmaken en dat is
hem aan te zien. En nu moest hij ook nog in het ziekenhuis, wat zijn imago van “old man”
verder versterkte. Zijn kandidaatschap voor 2007 wordt meer en meer twijfelachtig.
Politiek is keihard en persoonlijke drama’s lijken nu nabij. Sterkte dus voor de mens Chirac,
al lijkt het beter voor Frankrijk dat hij pensioen neemt.
**HUMOR IN DE FRANSE POLITIEK.
Wie zei er dat er in de franse politiek geen humor bestaat en dat ze enkel bekend staan om
hun lekker eten en drinken? Uit een bloemlezing van journalisten haalde ik het volgende te
voorschijn voor U:
-Philippe de Villiers (ultra-rechts).
“ik heb Leotard (rechtse mislukte politicus) een boek aangeboden en hij begon meteen erin
te kleuren”.
-Santini (parti socialiste).
“Als ik Raymond Barre (oud-premier, rechts) in de Assemblée zie zitten beweegt ie
nauwelijks. Maar hij draait duimen en ik constateer dan dat hij bezig is aan zijn dagelijkse
jogging”.
-Louele (PS).
“Galazou de Villepin (premier) heeft een naam als een renpaard; maar hij heeft nooit
gelopen!”. (de Villepin deed nooit mee aan een verkiezing).
-Boutih (PS).”Na de lange afwezigheid van de verliezer Jospin, oud-premier.
“Het is altijd leuk om je grootouders weer eens tegen te komen”.
-Dominique Strauss-Kahn. “Besancon (radicaal linkse leider en postbode) en Laguiller (chef
van de Parti Communiste) zijn de alliantie van een postbode en een timbrée (=getekende).
(Timbre= postzegel). Een lastige hè?
-Rafarin, recent ontslagen premier tijdens een recent pensioendebat.
“Weduwen leven normaal gesproken langer dan hun echtgenoten”. De Assemblée schaterde
een kwartier.
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Ik weet niet of dit uw humor is. Maar gelukkig mag geconstateerd worden dat ook in de
franse politiek wordt gelachen. Dat verfrist dat herlaad de geesten, en daaraan is hier veel
behoefte. Bravo dus!
**EEN VERGETEN KERKHOFJE.
Er werden 350 resten van foetussen en doodgeboren kinderen gevonden in een opslaruimte
in een Parijs ziekenhuis. Een grote schok ging gepaard met deze toevallige vondst en er
ontstond grote paniek in politieke kring. Want zoiets ligt uiterst gevoelig hier en waar niet.
Wat was er aan de hand? Een expert ging spoorslags op onderzoek, een hooggeleerde
gynaecoloog. Hij rapporteerde:
- Het was vooral slordigheid en geen kwade zaak.
- Het niet op de hoogte stellen van de ouders was een ernstige omissie.
- Deze vondst besloeg een periode van ca 20 jaar
- Onderzoek aan deze resten, die medisch erg interessant zijn, was beoogd en
geschied. Op zich een normaal verschijnsel, zeker vroeger.
- De gewijzigde houding van het publiek in deze periode en de daarmee
samenhangende gewijzigde regelgeving waren door het management niet opgemerkt
en men vergat interne maatregelen te nemen.
Na de vele “hittegolfdoden” van 2003 ligt dit soort dingen uiterst gevoelig. En de reputatie
van slordigheid en gebrek aan controle in franse overheidsorganisaties is ook hiermee in het
geding. Hierdoor kan in het Frankrijk van het moment gemakkelijk een regering plat gaan. En
daar staat JC echt nu niet op te wachten. En er was….stilte….
**KOM NIET AAN MIJN DANOONTJE!
Ook U kent Danoontje DE franse yoghurt, maar in Olland is dat geen heilig huis. Hier bleek
weer eens de symboolwaarde toen er sterke geruchten opdoken dat ….PEPSI-COLA de
club wilde overnemen. Door de achterdeur ook nog. Oproer in volk en parlement en zelfs de
regering ging op stand “knalrood”. Want na Taitinger, Carrefour en Maronaud, franse
topbedrijven, was het wel zat met die amerikaanse overnames! Echt tekenend voor de
misinfo over Frankrijk “in het buitenland en in het bedrijfsleven” is, dat niemand wees op de
grote franse investerings- (en overname)-golf in de VS. La douce is aldaar een grote
investeerder, al jaren. Recent nam Saint Gobain nog BPB over (gipsplaten), en Schneider
betaalde 470 miljoen voor BEI-Technologies. Pernod-Ricard idem, Allied Domeq werd
eigendom….en France Telecom nam Orange over en loert op Amena in Spanje.In 2005 is al
voor 28 miljard door de fransen in het buitenland gekocht. Dankzei de sterke euro……en de
lage rente.
Van enige publieke kennis over dit alles, laat staan gewenning aan de nieuwe mondiale
zakenwereld is hier nog weinig sprake. Anachronismen en behoudendheid en…zelfs naïviteit
zijn hier nog teveel troef bij het publiek en de politiek; de franse business is daaraan lang
voorbij.
**DE BURGER IS ……..EEN KLANT!
Het hoge woord is eruit: minister van Staatshervorming Copé zei het hard en duidelijk. De
burger is een klant van de overheid en….de klant is natuurlijk koning. Dat is geen kattepis!
Hij kondigde meteen een plan aan om de “omslag te realiseren” en zei zoetekens dat er toch
al veel ten goede geschied was. Niet overal , dat wel. En nu moet er gewerkt worden aan “de
beste dienstverlening tegen de beste prijs” en, dan nog deze zeer wijze uitspraak: “de
ambtenaar moet natuurlijk deze hervorming willen en dragen, daarzonder zal het niet
lukken”. Kortom : revolutie in de franse overheden, vanaf….de herfst. Na de vacanties gaat
het los. Het programma:
- een audit van alle staatsmissies, 20% per jaar en klaar in 5 jaar dus.
- Certificering van diensten m.n. het deel dat direct in contact komt met de klanten.
- Uitroeien van ca 130 oubakken wetten.
En ook nog:
- beter beheer van het enorme OG-bezit der Staat.
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Centrale inkoop, besparing honderden miljoenen per jaar. (Vreemd dat in dit
supercentrale land de staatsinkoop…decentraal gebeurde!).
Invoeren van e-administraties. Internet op elke etage!

En als toetje sprak hij: “Mijn eigen kabinetsdirecteur deed zelf zijn rijbewijsverlenging. Een
ongelofelijke expeditie met hindernissen werd zijn deel”. Tja als je ook eens zelf doet…
Lezers, ik deed u enkele keren verslag van onze worstelingen met de staat, dus wij zijn diep
verheugd. Ik heb de publicatie van Copé opgeborgen en zend nu bij “aanvragen etc.” een
copietje ervan mee aan de te bekeren “functionaire”. Maar vooralsnog wordt het voor ons,
burgers, nog slechter. Immers nu moeten al die ambtenaren op cursus en men moet
reorganiseren. En dat gaat de tent op lage pit, zeker weten. Copé krijgt nog koppijn!
**AFREKENEN IN DE PARTI SOCIALISTE.
In deze partij is het “nouveau style”: de leiders vroegen zelf hardop om te worden
“afgerekend”. Op hun beloften, doelstellingen. Dat gaat nu bij het volgende congres met
Francois Hollande gebeuren: hij gaf twee jaar geleden een lijst van TWINTIG afrekenpunten
op! Dat was een ernstige vergissing nu blijkt dat er van deze twintig…..geen enkele
onbestreden is gehaald. Ai, Francois. En dat als oppositie, die net als de regering geen
doelen haalt. Dit demonstreert nog eens echt helder, waarom de fransen “NEE” riepen naar
hun politieke clubs. Het congres einde oktober nadert: een waar uur der waarheid! Van groot
belang overigens voor de toekomst van de franse politiek.
Elders in Europa is het niet echt beter, lijkt het. Dat illustreert de breedte en ernst van de
crisis in “de politiek”, op vele plaatsen op onze aardkloot. Spannende tijden dus.
**DE HALLAL HAMBURGER.
In Parijs, naast de “echte Macdo, kunt u hallal hamburgers eten. Van ritueel geslachte
beesten. De eigenaar benadrukt dat het gewoon fastfood is voor moslims en anderen, maakt
hem niet uit. De start was zeer voorspoedig zegt hij. Na de Islam-cola nu ook fastfood in
Parijs. Het nieuwe Mekka voor de snelle moslim. Bij een volgend bezoek aldaar ga ik
proeven en ik maak een foto van die moslims en moslimas met hun hamburgertjes. Het
servet kan in noodgevallen als sluier dienen.
Fast food naast de couscous, zo mogen we het zien.
**DE CAC IS NIET PATRIOTTISCH.
De CAC is de Parijse beurs-index en die floreert als “noch nie”. De grote franse
ondernemingen scoren stevig terwijl het vaderland in de prut zakt. Idem in andere landen,
b.v. Duitsland. Ze zijn enkel in Parijs etc. gevestigd en tellen daar de zaak op. De winst die
voornamelijk met buitenlands bezit wordt gemaakt. De oude verbinding Staat en Grootbedrijf
leeft niet meer. Landen werden te klein voor de mondiale ondernemers. Dat is een van de
dingen die fundamenteel zijn veranderd de laatste jaren. Terwijl in China en Zuid-Korea
Staat en bedrijfsleven “samen strategie bedrijven en plannen” is in het Westen de
ontkoppeling compleet. De politiek moet zich eens gaan afvragen hoe dit nou moet, want de
indruk groeit dat economische overheidsstrategie en bedrijfsleven weer iets met elkaar te
maken moeten krijgen. Vooralsnog hebben economische bestuurders, politici en
bedrijfsbonzen elkaar in het westen uit het oog verloren. Veranderen gaat snel en is….echt
moeilijk!
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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II. GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
Als je zo kijkt naar wat “morgen” belangrijk zou kunnen worden, voor “ons, Europeanen”, dan
geloof ik steeds sterker in de betekenis van Afrika. In commercieel-economisch en in politiek
opzicht. Daarin ben ik niet alleen als je ziet hoe Tony Blair ook daarop hamert en ook, zei het
zachter, Jacques Chirac. Dit buurcontinent wordt ook stevig “bewerkt” door ome Sjors, want
het “buffert” tussen het Midden-Oosten en de westerse wereld. Nu is in deze krant het
Islamitische deel van Afrika al opgenomen onder “Islamlanden”. Ik neem mij voor Afrika in
bredere zin toe te voegen in volgende edities naast het onderdeel Islamlanden. Onze wereld
wordt (te?) groot? Ook voor Le Provencal?
ALGEMEEN.
**RUZIE OVER HANS.
Hans is voor mij iets erg bekends vele vrienden/kennissen heten Hans. Maar nu weet ik dat
Hans ook een eilandje is tussen Canada en Denemarken, dwz op de maritieme grens tussen
deze twee landen. Hans is piepklein n.l. 1,5 km2 . Nou is het al de zoveelste keer dat deze
piepertjes tot gedonder leiden tussen “volwassen” landen: Marokko-Spanje is er een, JapanChina is een andere. Hans geeft al sinds 1973 herrie omdat nu …het klimaat wijzigt! Want
dat leidt ertoe dat de noordelijke routes interessanter worden (langer open) en…dat
grondstoffen in het poolgebied kunnen worden geëxploiteerd. Daarom dus!
Ottawa besloot tot een bezoek aan Hans door de minister van Defensie (!)…tot grote woede
van Kopenhagen, dat een marine-smaldeel stuurde. En, Ottawa heeft al stevig herrie met de
VS over de Zee van Beaufort, waar ook al stille beloften liggen…
Het aloude landje-pik is volop terug. Omdat het krachtenveld wijzigt en….door de
klimaatveranderingen. Je kunt ook nergens aankomen of er is gedonder. Nerveus wereldje.
EUROPA.
**DURE BOEREN.
Frankrijk recht tegenover de engelsen. Pats. Jacques zei, zeer boos op Tony: “De enige
bijdrage van Engeland aan de landbouw is de gekke koeien ziekte”. Tony bleef kalm: stiff
upperlip, en kondigde aan toch te willen praten over het agrarische deel van het budget. Dat
is….40% van het totaal en gaat naar….5% van de Europese bevolking. En dat nog tot 2013,
als niemand aan de rem trekt.
Er is veel twijfel aan het credo van JC te weten: “werkeloosheid bestrijden met alle
middelen”. Want JC is in hart en nieren een supporter der boeren. Daar zit nog veel van zijn
aanhang. Zelfs zijn eigen voornemen om veel meer dan 1% groei toe te passen op het
onderzoeksbudget van de EG wordt gewantrouwd. Als je dit vergelijkt met de VS en China
c.s. wordt je echt nerveus.
Tony gaat in de nieuwe krachtverhoudingen zijn kans grijpen: de duits-franse as is ernstig in
onzekerheid tgv de flipperende politieke posities van beide opperhoofden.
Wij zitten hier tussen de boeren die ik wel hoor zeggen dat ook zij balen van subsidies. Zij
willen liever lagere lasten en dan op eigen benen staan. En die lasten zijn vooral
“overheidslasten”, dat is bekend. Dus het rommelt ook in Jacques thuis-gelederen! De
banken zijn zeer terughoudend geworden bij de financiering van boerenbedrijven: elke dag
stoppen er 7 stuks in Frankrijk, waarvan 2/3 uit financiële nood! Het agrariërsgeloof is
tanende terwijl eenieder uit de grondstoffenhoek roept dat er TEKORTEN zullen ontstaan
als….de explosieve groei doorgaat in de wereld.
Ik ben al enige jaren bezig met mijn tomaatjes, wat sla en komkommertjes. Oefenen voor wat
komen gaat.
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**NEE-STEMMERS, WAT HEBBEN JULLIE NU ECHT GEWONNEN?
Deze titel vond ik in een frans weekblad. Een van de vele artikelen die pogen een balans op
te maken na de twee “NEE”-klappen. Ik vergaarde wat van de geventileerde wijsheid:
*De nee-stemmers hoopten op heronderhandelingen van de constitutie ze spraken zelfs over
een plan “B”. Dat bleek er ook te zijn, in de persoon van Tony B. die de beuk erin zette. De
losgebarsten herrie over bijdragen, subsidies en begroting is in volle gang met Blair als
nieuwe dirigent. Dat dit tot een minder “liberaal” Europa zal leiden gelooft niemand meer:
integendeel. De lijn van Blair lijkt te prevaleren.
*Het oude duo ligt uit elkaar. Ja en nee gaan lastig samen en Schröder loopt op zijn laatste
benen. Chirac niet minder na de Olympische debacle. Het machtsblok binnen Europa is
onzichtbaar.
Merkel bezocht Tony Blair en…Nicolas Sarkozy. Daarmee demonstrerend waar ze politiek
haar Europese vrienden zoekt. In het nieuwe Europa dus. Het economisch/politieke echec
van het oude duo, beiden +10% werkeloosheid, grote tekorten en doodse verlamming is
maar al te duidelijk. “Sociaal-liberaal” van Blair contra het “sociale model” van Chirac en
Schröder. Richtingenstrijd in de familie.
*Wat wordt er nu “per land”gedaan aan de onvrede en de angsten van de nee-stemmers?
WW omlaag? Groei achteruitgang is het eerder. Vertraging van de groei van Europa en
“aarzeling” aangaande de Turkse toetreding lijken wel meer boven te zijn gekomen.
Een stop of rem op de Aziatische opmars? Nee, in het geheel niet. Dus ook per land gezien
is er nog geen genoegdoening merkbaar voor de nee-stemmers meerderheden.
*Een journalist schreef het volgende: “Europa gaat razendsnel in (arbeids)bevolking achteruit
maar wil ook geen immigratie om dat te “repareren”. De economie krimpt, relatief en hier en
daar zelfs absoluut. Dus zal het resultaat zijn een klein Europa met een bruto product dat zal
prijken op plek 5 of zo in de hitlijsten. Vooraan de VS of China, dan India, Japan, Zuid-Korea
etc. en daarna ergens de “oude man”. Zonder constitutie, zonder spierballen. Een
pessimist? Het ware te hopen. Maar waarop moet je dan een optimistisch scenario baseren?
*Ik stel voor dat wij allen zoeken naar elementen van een positief scenario , naar eerste
tekenen van “herstel”. In navolging van twee conferenties in de midi. De eerste van de
wereldtop der demografen (in Aix) en de andere van (vroegere) sterren aan het politieke en
economische wereldfirmament (in Marseille). Hun agenda’s vertoonden nog geen opgewekte
onderwerpen. Zorg is vooralsnog troef. Dus zoeken we maar verder…..en, we leven nog
toch?
CHINA/INDIA (en Azië).
**CHINESE SPIERBALLEN.
China koppelde zijn Yuan nu aan “een mandje vreemde valuta”. Samenstelling geheim, al
zal de dollar er nog wel bij zitten. Omdat Sjors dat van hen eiste! Het uiterst symbolische
antwoord was een revaluatie van ….2%, meebuigend in de wind maar ook terugverend.
Typisch gedrag van een wereldmacht met intelligentie. Deskundigen zeggen dat er een
revaluatie van 15 à 30% t.o.v. de dollar nodig zou zijn. En de VS blijven dus zitten met hun
gigantische handelstekort en China gaat over tot de orde van de dag. Met Sjors in het
mandje. De mensen van Peking hebben erg goed om zich heen gekeken voordat ze de grote
broek aantrokken. Wordt vervolgd!
**ADIDAS SPRINT NAAR “HET RIJK VAN HET MIDDEN”.
Adidas/Reebok zijn in een groot gevecht geraakt met Nike. Over de chinese
markthegemonie dus. Ze willen rap een flink stuk van de chinese sportkoek hebben en
vechten met alle middelen. Vooral tegen elkaar. Immers de gemiddelde uitgave voor sport is
in Peking al 107 dollar/jaar/persoon, en dat stijgt. Dus pikte Adidas de chinese
topbasketballer Yao Ming af van Nike. Onsportief? Nee, gewoon: 1 – 0 !
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**T-SHIRT CRISES.
De overeengekomen “inperking” van de textielimport tussen China en anderzijds de VS en
Europa, gaat 400.000 chinezen hun job kosten. Want men zette te hoog in op capaciteit in
China en….er zijn nu al grote geblokkerde exportvoorraden tgv de maatregelen. Eigen
schuld van de importeurs zegt Peter Mandelsohn. Zij speculeerden en nu is het foute boel.
Stop and go penalty, lijkt het wel zoals in de Formule 1. De VS gaat alles “definitief” regelen
met China: dus…nieuwe quotering? Nu valt Sjors, de kampioen van het ultra-liberalisme toch
wat tegen….hij speelt eigenlijk vals. Opnieuw blijkt dat elk land de rem intrapt bij TE grote
“overvallen”. Het wordt er nu niet echt duidelijker op….Intussen is het gedoe om de
textielberg voor even geregeld, maar het zal ook voor de volgendejaren tot
handelsspanningen blijven komen. Dat zal veel wijsheid en kalmte vragen. En niet teveel
ideologische starheid. Niet simpel.
**INDIA VERSLAAT CHINA.
Nee, nog niet in bevolkingsomvang; dat pas over 40 jaar schat men. Ne, nu al in rendement
bij grote ondernemingen. Rendement op eigen en vreemd vermogen blijkt bij Indiase
ondernemingen nogal wat beter te zijn dan in China. Dat komt doordat in China de staat altijd
een grote aandeelhouder is en in India zijn het “gewone” beleggers. De laatsten stellen
hogere eisen dus….En daarnaast kennen de chinezen meer overheidsbemoeienis en de
Indiërs komen veel moeilijker aan geld. Dus de ondernemingsomgeving verschilt nogal in
deze landen. Opvallend is dat het in alle industrietakken geldt. India is de echte “kapitalist”
van de twee en dus…hoger rendement. India zal echter nu steeds meer last gaan krijgen
van zijn zwakke infrastructuur; dit zal de groeisnelheid belemmeren.
Dames en heren, reserveer uw plaatsen voor het nieuwste toernooi: “De kampioenschappen
van de economische groei”. De VS zit vooraan, Europa nogal achteraan maar nog VOOR
Afrika. Het wordt spectaculair.
**YAHOO!
Ik dacht ooit dat dit chinees was. Nee, Yahoo is een zeer groot amerikaans internetbedrijf.
Ze gaan nu voor… 40 miljard dollartjes een 40% aandeel nemen in Alibaba. Dat is nou weer
geen arabisch maar….chinees. En wel de grootste internetclub van China. Met meer dan
100 miljoen klanten. Want China is na de VS het grootste internetland met 100 miljoen
aangslotenen. Alibaba heeft er 15 miljoen van, doet aan verkoop, relatiesystemen voor klantleveranciersrelaties (internationaal) en veilen (zoals E-bay). Jack Ma, eigenaar hoeft zijn
spullen niet van zijn veilingsite Tabao.com te halen; hij kan nieuw kopen. China internetland
van morgen.
VS.
**BUSH LIBERALISEERT MET DE BUREN.
Bush richt zich ook sterk op zijn buren en kreeg het CAFTA-voorstel door het congres. De
VS en zes Midden-Amerikaanse landen spreken daarin af de douanetarieven te slopen. Voor
de VS meer export, meer jobs dus en ook minder ongewenste immigratie. Want tegen de
aanval van China en India mot je wat doen toch? Er zijn natuurlijk ook nadelen, maar idealen
eisen ook hun prijs.
Sjors’s politiek is eigenlijk een voorbeeld voor Europa dat met zijn buren in Afrika weinig
onderneemt. Dat kan ons nog opbreken, het verwaarlozen van de oude (economische) wet:
Richt U op uw buren! Alles JPB op naar de Afrikanen en neem mevrouw Verdonk even niet
mee. Tempo!
**GOOD OLD COLIN.
Colin Powell kreeg van zijn nieuwe baas een Corvette, en mocht die rondrijden op
Indianapolis. De nieuwe job van deze 68-jarige is meedoen bij in een grote risk-capital firma.
Hij komt vanwege zijn leiderschapskwaliteiten en zijn wereldwijde netwerk en zijn
geopolitieke contacten. Vergeten zijn jammerlijke aftocht na de “foute info”van de CIA en
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anderen. Zijn salaris is geen risiko voor hem en hij heeft al een plekkie gevonden voor
Condoleezza als zij verder wil. Maar mogelijk wil ze nog liever in de geo-couture en zo. Na
het leger, de politiek en dan de big business.Niet de eerste.
**GENOEG VAN IRAK?
Er wordt gefluisterd dat Sjors 25.000 van de 130.000 GI’s weg wil laten gaan uit Irak na 1
jan. 2006. Maar hij toetert nog dat ie de job zal afmaken. Dat hangt echter af van de
kibbelaars in de Iraakse politiek: democracy is not so easy! In de States is er al niemand
meer te vinden die Irak een succes vond. Dus oppassen bij de Republikeinen in het
naderende na-Sjors tijdperk. Niemand durft openlijk de nieuwe problemen met het koppige
Iran hiermee in verband te brengen. Immers een grote militaire club in Irak oefent druk uit op
de nieuwe as van het kwaad. De VS is nog niet veilig thuis vrezen velen…
De discussies over “hoe lang nog” laaien steeds weer op in de VS en ook het UK, en het is
verre van duidelijk of de laatste waarheid wordt gesproken. Tol van een grote vergissing?
Nadat Bot dat zei mag ik ook niet meer hierover “napraten”, ook niet filosofisch dus.
ISLAMLANDEN.
**ALGERIJE: BOUTEFLIKA HIELD EEN REFERENDUM.
De president van Algerije wil de bloedige 90-er jaren afsluiten. Toen werd er hevig onderling
gestreden over fundamentalisme. En aan beide zijden werd flink gemoord en gedood.
Bouteflika hield nu een referendum (29 sept) over een charta waarin o.m. staat:
.Amnestie voor gevangenen exclusief zij die moorden, verkrachten.
.Het FIS (Fundamentalistische groepering) blijft verboden.
.Misdaden van overheden tegen islamisten zullen worden gecompenseerd aan hun families:
ca 5200 gevallen.
Daarmee “dekt” hij ook overigens ook de geheime diensten, en daartegen is natuurlijk verzet
gerezen. Toch gaat hij door, deze vriend van Bush die ook in Frankrijk hoog op de
vriendenlijst prijkt. Algerije wil op weg, maar zijn bloedige verleden kleeft zeer. De uitslag
was: “een grote meerderheid VOOR! Dit is voor de president het startsein voor een
ambitieus economisch programma, dat drijft op de nieuwe inkomsten uit aardgas en aardolie.
Algerije, na vele bloedige jaren, in de lift?
**REVOLUTIE IN MAURETANIË.
Dat ligt in West-Afrika en is islamitisch. Verder heeft het Israël erkend en het heeft ook olie.
En nu is de oude dictator weggeschopt door een vroegere kameraad; hij jatte enorm. Tot nu
toe nog niks schokkends voor de regio daar. Australiërs pompen de olie op, off-shore. Deze
dwergstraat van 2,8 miljoen inwoners gaat een half miljard verdienen aan het zwarte goud.
Velen vrezen nu dat de Dutch Disease zal toeslaan, zoals zo vaak. Lekker potverteren en
intussen niks echt vooruit helpen. Onze glorie rijkt wereldwijd, slecht voorbeeldje toen!
**LESSEN VAN KEMAL ATTATÜRK.
Hij stierf kinderloos in 1938 en liet een jonge vrouw en 5 geadopteerde dochters achter.
Deze hervormer zonder weerga van Turkije. Een greep uit zijn regnum (vanaf 1924):
-opheffing van het kalifaat (Islam staatsgodsdienst etc.)
-eliminatie van elk godsdienstig element uit de grondwet
-religies onder staatstoezicht.
-verbod op de fez en de tulband, symbolen van het “verkeerd” .
-verbod arabisch alfabet en oproep tot gebed van de muezzin.
Voor zo ’n lijstje krijg je zelfs van Sjors een 10+ Maar dit maakt op vele Europeanen geen
indruk (meer). De toon is gezet. Erdokan daar zit je dan.
En het was op het kantje: Oostenrijk strubbelde nou weer tegen. De eventuele turkse
tetyreding is nu voor niemand meer een droom, maar een uitputtingsslag, een lastige
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vechtpartij. Goed of….toch onverstandig op langere termijn? In elk geval, gezien de
heersende angst, onvermijdelijk…
**EEN BEJAARDE OPVOLGER.
Niet alleen pausen hebben bejaarde opvolgers. De sterke man na koning Fahd van SaoudiArabië is een 82-er. En zijn erfgenaam, prins Sultan is nu vice-premier en ook al 77 jaartjes
oud. Dit alles komt door de stammenstructuur in politiek Saoudi A. Er zijn twee grote
groepen, Chamamar en Soudeiri, en die leveren evenwichtig de topbezetting en dat zijn
steeds de meest wijzen dus…de ouderen. De beste kamer van Saoudi-Arabië is eigenlijk
een groot bejaardentehuis met een uiterst jonge verzorging van het zwakkere geslacht.
Logisch toch in een land alwaar 45% jonger is dan…..15 jaar!
**BIN LADEN RAAKT UIT!
Of ie nog leeft? Nobody knows tot Sjors ooit zegt: We got him. Nu denken velen dat hij hoe
dan ook , leeft in de harten der radicalen. Maar nu beweert een onderzoeksclub dat dat niet
zo is. In Marokko was de aanhang 49%, nu twee jaar later nog 28%. In Indonesië idem, van
58% naar 35%. Op de vraag of het radicalisme een gevaar voor het land is zeggen de
Marokanen met 73% JA en 52% in Pakistan en…45% in Indonesië. Ook de intellectuele
moslims doen steeds openlijker afstand van de radicale voorman. Ze ergeren zich aan de
steeds driestere bommenleggers.
Dus hoop aan de horizon? Dat zou toch mooi zijn! Zelfs in Egypte komt er intern veel kritiek
los op de fundamentalistische scholen en moskeeën. De echte, vreedzame islam begint zich
te laten horen. Allah zei dank.
**WEGGEJAAGD VAN DE MADRASAS.
Buitenlanders mogen in Pakistan niet meer naar school. Natuurlijk gaat het hier om de
islamitische scholen hier madrassas genoemd. Zo’n 1400 studenten moeten naar huis, na de
Londense klapper, en naar huis is vooral….Europa! De 10.000 madrassas zullen dus minder
internationaal worden. Pakistan schat dat er intussen…25.000 leerlingen zijn opgeleid op
deze scholen die in de 80-er jaren ruim werden gesubsidieerd door de VS. Immers daar
kwamen de strijders voor Afganistan vandaan tegen de Russen. Ouwe kouwe oorlog-trucs.
Nu geeft Sjors veel geld uit aan de evangelische missionering m.n. in Afrika. Daar wordt
geen djihad gepredikt, althans geen met geweld. Een plaatje van het reilen en zeilen der
internationale politiek.
TRENDS/TECHNOLOGIE.
**MILJONAIRS.
Vraag: In welk land groeide het aantal miljonairs in 2004 het hardst?
Goed geraden: in Singapore, dan in Zuid-Afrika, dan Hong-kong, India,de Arabische
Emiraten, Zuid-Korea, de VS, UK en…dan Spanje. Niet in het “oude Europa” (excl. UK,
Spanje), het komt er niet meer in voor. Zit U niet goed? Ga emigreren, U weet nu waarheen,
vooral richting Azië.
**ECHTE VALSE DIAMANTEN.
Zonder Harry Potter is het nu toch nog gelukt! Nee, niet goud maken maar echte
“natuurdiamant” maken. Dat bestond toch al dacht U ? Nee, kunst-diamant met de ECHTE
diamant-eigenschappen was er niet en nu wel. Hartstikke simpel hoor!
U injecteert waterstof en methaan in een vacüumruimte en bestraalt die met microgolven (uit
uw micro-wave).
Naam van dit procédé? Chemische verplaatsing in de dampfase. Alabama University vond
het uit. Ook een klein rampje voor hen die hun vermogen in diamanten belegden? Who
knows!
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De electronica-mensen zijn blij want ze zijn zeer geschikt voor hypergeleidende transistors
en verbetering van lasers. De een zijn dood is de ander zijn brood. Eeuwige wijsheid, dus
ook in diamant.
**DURE USB-KEYS.
480 euro is stevig voor een USB-key, niet? Maar hij heeft uw vingerafdrukken opgeslagen
als beveiliging tot gebruik! Ook niet gek voor mensen als Tonino. Er komen binnenkort ook
key-boards en muizen met biometrische beveiliging.
Troost: er komt ook een “arme-lui’s uitvoering” op de markt voor 100 euro. Foutkans nu wel:
1 op 10.000 i.p.v. 1 op 10 miljoen. Dat is voor mij wel genoeg en voor de resterende 380
Euro koop ik dan zo ongeveer 15 flesjes Chateauneuf-du-Pape (voor ca 25 euro per fles).
Na zo’n flesje voel ik me hardstikke veilig.
**PLASTIC STROOM.
In Denemarken maken ze stroom met zon en een plakje plastic. Als je een plastic vlak wat
chemisch plaagt wordt het fotogevoelig en levert stroom uit de zon. Draadjes eraan en voor
13 euro per m2 doet ie het. Dat is wel wat goedkoper dan de 675 Euro per m2 van het
huidige silicium. Prachtig toch? Het rendement moet nog wat beter, maar dat zien ze zitten.
De twee Nobelprijswinnaars Chemie uit 2000. Dus binnenkort lopen uw beeldschermen,
chips in apparaten op het daglicht dmv een plastic plaatje. En, dit spaart een hoop schaars
silicium. Let wel: het zijn polymeren en die maak je uit aardolie.
**MP-3-EN ONDER WATER.
Het is effe dokken maar onder water muziek luisteren met je MP-3 speler kan nu ook. Het
ding heet SWIMMP-3 en u zat er ook op te wachten. Snorkelend met Mozart in de oortjes.
Als alternatief kan u ook een waterdichte I-POD krijgen; dan kunt U onder water uw agenda
raadplegen. Nou ik duik niet meer zo diep en heb besloten te blijven zingen onder de
douche. En dat is al erg genoeg.
**EEN ZAK-SATELLIETSCHOTELTJE.
Voor 200 euro kunt u met een vlak 35 cm “schoteltje” satellieten ontvangen. Gewoon aan
een boom hangen, op de tuintafel zetten, voor uw caravanraam hangen etc. Dezelfde
fabrikant levert ook een numerieke radio/tv-ontvanger met ingebouwde DVD-speler. U ziet
het pret kan nu wel helemaal buiten, waar u ook bent. Uw zicht op de wijde wereld tussen de
rhododendrons.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

III.ALLEDAAGS UIT DE MIDI.
**TERUG NAAR DE …SOLEX; DE GENIALE OPLOSSING!
Tja, dit jaar kwam de nieuwste Solex uit.HET franse ikoon, naast de 2CV en de DS, is weer
te koop. Echt goed nieuws. In 1988 werd door Yamaha het merk “Solex” gekocht en toen….
stopten ze ermee!
De Solex kwam op de wereld in 1942, net als ik. Het eerste jaar werden er 700 stuks
geproduceerd met een motortje van 38 cm3. Ze heetten “zwanenhalzen” vanwege de
gebogen vorm van hun frame. Na de oorlog, 1946, begon de serieproductie van de Velosex.
De idee kwam van een ingenieur, Marcel Menneson, en van zijn vriend met een financiële
knobbel, Maurice Sondard. Al in 1940. Ze waren zieners, maar dat bleek later pas. Voor
5700 oude francs kocht je ze; honderduizenden per jaar gingen uit de winkel. Na een
aanloop met 25.000 stuks in 1948, reden later, 10% van alle “rijbewijsgerechtigden” in
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Frankrijk Solex. Maximaal 30 km/uur, en op Solexine, een speciale brandstof. Het jaar 1964
zag 380.000 stuks verschijnen. In totaal werden er 9 miljoen stuks gemaakt; bijna allemaal
voor fransen, maar ook voor….Hollanders, Italianen, Spanjaarden en Zuid-Afrikanen.
Ik zie nog de bouwpastoor van een nieuw limburgs mijnwerkersdorp op zijn Solex
aankomen. De corpulente heilige man ging later, om mij onbegrijpelijke redenen over op
….een Berini, dat ding met de ei-vormige tank. Het kon ook niet anders dacht ik, want ik kon
hem altijd al niet uitstaan, zeker niet als godsdienstleraar.
En nu is er dus het model 2005: Black’n Roll genoemd. De onderdelen, u zult het niet
geloven, komen uit China. Gelukkig gebeurt de montage (nog) in La Douce France. Hij lijkt
enorm op het vroegere model, dit Mopex-produkt van ca 800 euro. Er komt later dit jaar ook
nog een Velosolex, een concurrent voor ook minder dan 1000 euro. Let wel: Pininfarina
bemoeide zich effe met de styling! Noblesse oblige!
Mijn romantische inborst, mijn neiging tot nostalgie, mijn francofilie en het fraaie klimaat
alhier brengen mij dus ertoe om te gaan sparen voor een Velosolex. En de klimmende
olieprijs doet de rest. Immers, over 10 jaar wordt de Solexine door de franse regering
gesubsidiëerd!
Hollandse kennissen alhier rijden al jaren Solex tijdens hun vacanties. Zeer aanstekelijk, als
je ze ziet langszoeven. Ook een mooie occasie zou het voor me kunnen doen en…is
eigenlijk nog veel mooier. Want franser.
Stel je voor: op de Solex naar Nederland. Per dag 250 km, dus vier dagen puffen. Chambre
d’hôtes onderweg en minimale bagages. Af en toe meetrappen bergop. Voor zo’n 15 à 20
litertjes brandstof en…geen tol. En naar schatting slechts 4 vetgeslagen bougies. Ontvangst
door de jeux de boulesclub van Maastricht, ereronde om het Vrijthof en vetleren medaille van
de fabriek bij terugkeer. Mooi toch?
En, ik neem aan dat je, net als vroeger, met drie pastis op, nog ongeschonden verder mag
rijden. Want puffend op het “patrimoine” kun je hier niet zondigen. Impossible.
** HET “FESTIVAL DU CINEMA” VAN MORMOIRON.
Tja, dit filmfestival, het tweede in belangrijkheid in la France, direct na Cannes (!), kwamen
“oudere” lezers al eens tegen in dit blaadje. En nou hadden we eind augustus alweer het 7e!
En het wordt ook nog steeds beter, for sure. Vijf (!) dagen vol film, meer dan 12 films gingen
aan ons voorbij. In de “Hangar de Lamy” een opgeknapte boerenschuur aan de rand van het
dorp, staat ons theater met plek voor 125 personen. Dit theater is nu zelfs voorzien van
heuse theaterstoelen in diep bordeauxrood, bijzonder smaakvol. En met airconditioning,
naturellement.
Organisator: onze adjoint-maire (wethouder zeggen wij), Max geheten, d’origine uit Bretagne
en recent gepensioneerd als dorpssmid. Geholpen door een schare vrijwilligers waaronder
o.m. een Ier die al 16 jaar in Mormoiron vertoeft. Bryan , (zo heet ie), zei me: “Je blijft ook na
16 jaar “étranger”, maar in mindere mate dan een Parisien” . Dat zei ie tegen me in….het
antwerps, want aldaar woonde hij ook al vele jaren. Waarvan wederom akte.
Omdat we buiten het dorp zijn is de catering in tenten ter plekke aanwezig, want
cultuurconsumptie zonder fysieke consumptie kan niet. Impossible! Immers wil je vier films
zien tussen 16 en 23 uur dan krijg je honger en..dorst. Vandaar.
Dit is de belichaming van de “L’Exception Francaise”, niet dan? Dit alles zomaar mogelijk in
een dorp à la campagne, van 2000 zielen.
En wie er komen? Nou heel wat bekende koppen uit het dorp en hun vrienden,
vakantiegangers en bezoekers uit omliggende dorpen. Want ook de publiciteit is niet mis:
mooie aanplakbiljetten met vouwfolders, design in mooi knalrood en zwart. Fraai gedaan.
En de laatste avond vindt plaats bij ons meertje in het bos. Dekens, stoelen (en flessen) mee
om de laatste film te zien in de natuur. Origineel niet?
Ik schat dat er wel 750 kaartjes uitgegeven worden (gratis, maar het is nodig voor de
brandweer, die wil aantallen weten!) waarvan een groot deel aan “herhalende” bezoekers
natuurlijk. Het aantal individuen wat opkomt ligt rond de 250 denkt men. Wij/ik waren er 4
keer en de tent zat telkens vol!
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Het programma 2005 was gedrapeerd rond het thema: Pouvoirs et Liberté (Machten en
Vrijheid). In 2004 was het: Progrès et respect des Libertés (Vooruitgang en eerbied voor
Vrijheden) . U ziet hier het franse kleurtje: Liberté voor alles , behalve in de economie dan.
Wij keken naar:
*Bloody Sunday (Ierland, 2001)…zeer indrukwekkend deze zwarte dag in Londonderry met
doden en gewonden. Adembenemend realistisch gefilmd en zelfs evenwichtig…knap.
*Le Quatrième Pouvoir (Frankrijk, 1985) over de plaats van de media, de pers. Typisch frans
gefilmd, intelligent, overtuigend en behoorlijk sarcastisch.
*All that Jazz” (VS, 1979), in de open lucht. Om 21 uur begon de projector te snorren en zijn
beeld en geluid uit te werpen, op het grote openluchtscherm. En daar zaten we dan, ca 125
mensen op zelf meegebrachte stoeltjes, liggend op dekens en wat te smikkelen en te drinken
bij de hand. Onder de prachtige sterrenhemel naast het blinkende meertje in een
aangename warmte. Af en toe rent er een hond voorbij en een kind roept wat. De aandacht
voor de goede film is groot en na twee uur klinkt er spontaan applaus. Voor de film en het
organiserend comité…..zij deden iets heel moois. Klaar filmfestival; op naar de 8e keer.
Verdere nog te noemen toppers: Lumumba, Goodbye Lenin,Amistad,Noam Chomsky:
Pouvoir et Terreur en nog meer. Een keus die bij mij respect afdwingt.
En dan denk ik, al zittend in de zaal, voor het begin van de film, aan Jabeek. Klein dorp in
Zuid-Limburg waar wij het langst van alle woonplekken verbleven. Daar waren harmonie,
fanfare en kermis eigenlijk de cultuur. En ook daar was niks mis mee. Maar een film- en
theaterfestival? (Ja, ook dat laatste was er in Mormoiron!).
Sjir, mijn overbuur en raadslid in Jabeek zou zeggen: “Ein filmfestival? Dao hubbe veer gein
cente veur. Dao kump geine minsj op aaf.” En Sjir zag dat goed, denk ik.
En dan toch één Europa? Zo verscheiden? Dat moet kunnen en nagestreefd blijven toch?
Maar let op de immense verschillen, die de jongens uit Tilburg (Universiteit aldaar) in hun
“Atlas der Waarden” in kaart brachten. Ze hebben het over de weinige gemeenschappelijke
waarden in Europa, over de immense verschillen. Nou vindt ik die verscheidenheid mooi.
Want ik voelde me thuis in Jabeek, in Eindhoven, in Nijmegen/Mook en (wat minder) in
Bennekom. En nu zit ik prima hier in Mormoiron. Dus een dorp, een andere gemeenschap
voor elke levens fase? Misschien is het dat wel, een rondtrekkende europese bevolking.
Nee, terug naar je roots, hoor ik zeggen. Ook dat kan ik me goed voorstellen. Maar waar zijn
die nou precies? Ik doe daar veel aan, U bemerkt dat regelmatig, maar dan in mijn hoofd, in
mijn herinneringen. Terwijl ik wortels maak in de Provence.
Het uitstrooien van mijn as wordt nog een probleempje straks. Wat in Ulestraten, Meerssen
en Beek/Stein/Geleen, vervolgens Eindhoven/Nijmegen/Mook en dan nog een wolkje in
Bennekom (ter ere van Clara onze oude buurvrouw aldaar), ook nog Jabeek/Nuth en de rest
vanaf de top van de Ventoux op een dag met veel mistral. Dan lig ik over de hele Provence.
Als er dan nog maar voor een redelijke prijs gereisd kan worden, denk ik nu, met een prijs
van 100 dollar per vat olie in zicht. Ik moet dus eigenlijk opschieten als ik mijn testament wil
krijgen uitgevoerd en te hoge kosten wil voorkomen voor mijn nabestaanden….Dat geeft te
denken. Iets voor een film op het volgende festival in 2006? Ik zal er eens over praten. Maar
het thema zou dan moeten zijn: Liberté et Mobilité. Niet gek toch?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
IV.JOURNAL MORMOIRONAIS.
**PARKEREN À LA FRANCAISE (EN ANDERE AUTO(RA)RITEITEN).
Parkeren is een wereldwijd probleem niet? Een dagelijkse soort burgeroorlog in alle steden
ter wereld. Een soort krijg tussen burgers onderling en tussen burgers en overheidsdienaren.
Gebezigde wapens: grote mond, beledigingen, wielklemmen en bekeuringen.
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Nou, denkt U , daar is die Leon in zijn kleine provencaalse dorpie mooi aan ontsnapt. De
geluksvogel! Nou uit die droom moet ik U nu toch even helpen. Daarom nu wat over:
Parkeren in Mormoiron.
Ik zit even op de bank onder de olijfboom in ons dorpscentrum. Daar waar alle
middenstanders zijn. En ik observeer de ochtend-blikpuzzel. Want op dit moment van de
dag, probeert eenieder brood te kopen, de krant of zijn sigaretjes te verkrijgen danwel nog
wat marmelade te veroveren voor het petit dejeuner. Al deze operaties zijn van nogal
beperkte duur, mini-akties eigenlijk. Als u hieraan toevoegt het wat nerveuze karakter der
franse medeburgers en hun neiging steeds te laat op te staan dan zal het volgende U minder
verbazen.
De parkeerplekken voor de winkels zijn natuurlijk in no time bezet s’morgens en dus gaat
men over tot het geliefde “dubbel-parkeren”. Op zijn frans natuurlijk, dwz met de autodeur
vol open, de motor lopend en de hond/het kind in de auto achterlatend. Dan komt het
“sprintbezoekje” aan de gekozen winkel. Daar is er weer een, een dame plant haar bagnole
“dubbel” (deur open , motor lopend en hond erin), en rent de Presse (krantenwinkel) binnen.
Direct erna komt er een mijnheer aan, de eigenaar van de zonet geblokkeerde vehicule…en
die krijgt gelijk goed de smoor in. Merde! Maar, hij grijpt effectief in, stapt in de openstaande
bagnole (van de mevrouw!)en rijdt die effe verder naast een ander stuk blik. De hond achter
hem gaat enorm tekeer, want hij moet voor zijn dagelijks voer op de auto passen. Klaar,
denkt monsieur en gaat naar zijn bevrijde vehicule. Doch helaas, mevrouw is al weer buiten
en…zoekt met zwiepende blik haar bagnole, met daarin de schuimbekkende hond die, wel
potverdrie, dus een eind verplaatst is door een onverlaat. Dat zint haar totaal niet en…voila,
ze ziet de dader net uitparkeren.
U begrijpt het al, even later is er een petite bagarre gaande tussen deze parkeerdeelnemers.
En wat er aan verbaals rondvliegt staat niet in de wat nette Larousse kan ik U zeggen. De
gedachtenwisseling heeft nauwelijks meer dan geluid, en zeker geen nivo. Maar ze is wel
duidelijk!
Ah, daar komt de mijnheer naar buiten die NU dichtgeparkeerd staat, door de verplaatste
bagnole. Zijn gezicht staat op onweer en hij loopt naar het scheldende tweetal om
informaties te trekken, denk ik. Die krijgt hij zeer snel en dan begrijpt hij dat de dader van zijn
blokkade hier bijstaat . Nou dader, eigenlijk DADERS. Want beiden zijn toch schuldig aan
zijn ellende niet?
De gedachtenwisseling wordt nu tripartite vervolgd. Zeer unieke opvattingen over
verkeersgedrag, fatsoen, waarden en normen passeren de revue, in hoog tempo, luid en op
krachtige wijze verwoord. Ik leer weer eens enorm veel over de franse ziel en de franse taal,
want deze vocabulaire heeft voor mij nog wel enkele geheimen. Dat leer je niet op school of
door het lezen van de Figaro.
Daar komen nog meer “dubbelparkeerders” aan, want de doorstroming is intussen ernstig
vertraagd. De uitstappenden kijken verholen naar de bagarre, waardoor de drie snel inzien
dat hun vertrek is vereist. Ze druipen af, luid mompelend dat de tijden verrot zijn, het fatsoen
compleet zoek is en dat hier de regering iets aan zou moeten doen….
Ik wandel weer naar Le Brilhas al filosoferend over het menselijke gedrag. Ik concludeer
tenslotte dat je zelfs in het kleinste dorp, over iets lulligs, een complete veldslag zou kunnen
krijgen. En ik weet nu zeker dat ik te voet blijf gaan naar het centrum, om te kunnen kijken
zonder commitment en …..om af te vallen. Aanrader!

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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V.COIN DES POËTES.
**Uit het “futiele” leventje gegrepen.
(VAN) BINNEN.
Steeds aanwezig, maar waar precies?
Moeilijk te lezen, vaak cryptisch,
Dwingend tot ontcijfering,
Pressie vanuit de hartstreek.
In strijd met “buiten”, in tegenspraak,
Te veel van binnenuit, oud instinct,
Of gewoon ik, mijzelf?
Mijn geestelijk ADN?
Houvast of blokkade,
Hoe te kiezen, hoe te weten?
Alleen te ervaren, te proeven?
Door het te negeren?
Laat het maar met rust,
Let niet op die aandrang,
Kijk, ruik en luister,
Naar het geluk van bloemen en blauw water,
En de intense schoonheid van luie katten.
Roep ze op, al die beauté,
Samen met de vrede die er is,
Nu, hier, en misschien ook nog morgen,
Door niemand gemaakt, nooit geschapen,
En daarom zo puur.
Wil weer geloven in wat je niet kent,
En verlies zo je vrees,
Vertrouw op die engel die je bewaart,
Vanaf je linkerschouder.
Hij weet ook niets,
Hem deert niets meer,
Want als hij wil,
Zweeft hij op gouden vleugels,
Zonder motor, op gratis luchten.
Vlieg mee, zweef samen,
Zonder kaart, zonder memorie,
Naar waar niets meer is,
En toch alles op je wacht.
Dus als ik hem weer bespeur,
Bij zijn zachte landing,
Dan zal ik hem zeggen,
Dat ik mee wil gaan,
Naar waar niemand is,

15

En toch alles wat ik behoef.
Het is niet ver,
Slechts om de hoek,
Die het zicht ontneemt,
En die je moet omgaan,
Met gesloten ogen,
En Mozart in je oor.
Dus mijn engel kom,
Spreek niet, glimlach slechts,
Als de Jaconda,
Veelbelovend in vrede,
Maar nietszeggend in duidelijkheid.
En,
Bevrijd me van dat binnenste,
Dat te veel weegt,
Voor de vrije vlucht,
In schone lichtheid.
So, release me my angel. Do.
LEON.
ONZE PIJN.
Ik hoor je verhaal,
En bespeur je kwetsbaarheid
Diep in mij,
Gaan de poriën open,
Van de rauwe herinneringen.
Er groeit een boog,
Tussen onze verzonken littekens,
Een onderstroom van herkenning,
Van dezelfde pijn en verdriet,
Die hetzelfde aanvoelt,
Als hij vaak is herverwerkt.
Een verlammend omhulsel,
Van vereelte kwetsuren,
Wordt voor beiden voelbaar,
Het voelt goed aan,
Deze vredige lauwte,
Die geneest.
Beter dan medicijn,
En deskundig hoor en wederhoor,
Zijn deze toevallige ontmoetingen,
Van zielen,
Die ooit vertoefden,
In hetzelfde hellevuur,
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Op andere plekken, andere tijden,
Maar toch samen.
One day every-one will understand.
LEON .

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

VI.INGEZONDEN.
-Van een verre lezer, met nederlandse wortels ,en levend in de VS, ontving ik deze reactie
(na toezending van EDITIE 09-05).
“Your opinion is completely wrong. Bush is an excellent manager as is clearly evident of the
progress made since he is personally involved. By law the National Guard is under the
control of the Grosverner and the Federal government cannot intervene without the states
OK. It is obvious that a carastrophy of this magnitude needs a different structure. 90.000
square miles covers all of the Benelux countries. Bush is an american president and,
fortunately not a European like Kerry. We do appreciate the help being send by 115
countries and probably most the 2500 dollars sent from Bangla Desh.”
Joe S.
Thank you, Joe, for responding so clearly to my somewhat critical way I wrote about (some
of) the policies of George Bush. Don’t worry, a lot of European people like your country, but
have some difficulties with the actions of the actual president. As some americans have also.
In an open exchange of opinions, the truth can be found! So I invite you to keep reading my
little paper and to respond freely on what I write. And, by the way, the dutch as you know, are
very experienced in the construction of dikes and protections against high waters. So let’s
hope they can help you solving some of your problems.
As history showed before: we must help each other.
Leon.
-Van een relatief recente lezer, die door een andere lezer voor Le Provencal werd
“geworven”:
“De via Sint Maarten aan mij gerichte Le Provencal-optiek waardeer ik zeer! Laat U mij daar
voortaan met gedoseerde regelmaat a.u.b. van genieten! Veel groeten en succes
toegewenst!
Jef B.
Bedankt Heer B. voor de vriendelijke woorden. U bent vanaf nu, met genoegen, vaste
abbonnee!
Leon.
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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