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REDACTIONEEL.
*VOORAF
We werden geveld door een virus. Nog niet het vogelvirus of het virus van
La Reunion, maar een ordinair, zeer hardnekkig computervirus kilde onze
PC en diverse data. En onze back-up laptop kreeg vervolgens ook nog een
modemstoring: weg internet! Rampje dus.
Deze editie werd daardoor in elkaar gefrunnikt met diverse PC's in diverse
landen! En diverse tekstverwerkingsprogramma's.

We leerden ook (opnieuw) hoe onze wijngaard goed moet worden geknipt
van een echte professional. Dat gaat de komende weken dus gebeuren.
Ook maken we aanstalten onze groentetuin in werking te zetten. Kortom:
spring is in the air. Dank voor de reacties en ik wens u prettig lezen toe.
*MOTTO'S 15-06:
“ WANTROUW DIEGENEN DIE GENOEG GELOOF HEBBEN OM
ANDERSDENKENDEN TE HATEN, MAAR TE WEINIG OM DE EIGEN
GROEP LIEF TE HEBBEN”. (Jonathan Swift).
"NEET KWAKE, KINGER FÜR DIE RENTE MAKE" (Niet kletsen, maar
kindertjes maken voor onze oude dag). Motto op veel wagens in de
Rosenmontagzug in Keulen. Angela cs hebben de boodschap keurig
overgebracht!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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*INGEZONDEN
Van een gewoonlijk nogal "stille" lezer, ontvingen wij het volgende mailtje ter gelegenheid van
een verjaardag.
" Ik kocht onlangs een aantal wenskaarten in de vorm van bidprentjes , aan de deur van een
plaatselijk kerkbestuurder, die ze uitventte ter ondersteuning van de restauratie van onze
kerk.Nu mag die kerk voor mijn part vandaag nog van ellende in elkaar donderen, maar ach je
wil geen spelbreker zijn, toch? En ooit moet ik toch ook een plaatsje zien te bemachtigen op het
kerkhof, tenzij mijn ega me tegen die tijd alsnog elders weet te dumpen als chemisch afval.
Op die wenskaarten nu blijkt O.L.V. Heer te fungeren in allerlei, ik zou zeggen, flatteuze
gedaanten. Maar je weet het tegenwoordig maar nooit. Ik wil niet het risico lopen dat zo dadelijk
een postbeambte van christelijk fundamentele snit met een dwangmatige kopieerdrang van zijn
islamitische medefanaten mijn wenskaart onderschept en een aflaat (! red.) tegen mij
aankondigt onder de dreiging van hel, verdoemenis, de eeuwige toorn van God, en persoonlijke
kruistocht, excommunicatie, de weigering der laatste csacramenten, of - nog erger- mij een
abonnement op de Wachttoren aansmeert zonder tussentijdse opzeggingsmogelijkheid. Wil dus
hierom genoegen nemen met een mailtje als verjaarswens."
Beste T., ik wil je graag inhuren als free-lance medewerker in moeilijke tijden. Je toont namelijk
aan dat je Le Provencal goed leest en er zelfs iets uit geleerd hebt.Het aanbod aan jou, geldt
voor alle onderwerpen, en de rubriek "religie" in het bijzonder! Tot gauw dus!
***
Van onze trouwe entertainer A. een mopje dat de integratie binnen Europa zeker zal bevorden.

EEN PARIJZENAAR WIL BELG WORDEN (Toch niet Johnny Halliday?)
-Marc, hoe kan ik nou belg worden?
-Nou, Jacques, blijkbaar is er in Marseille een professor die dit kan verwezenlijken door middel
van een chirurgische ingreep.
De volgende dag bij de professor in Marseille:
-Absoluut geen probleem Monsieur, ik opereer u, neem de helft van uw hersenen weg, en bij het
ontwaken bent u belg.
-Geweldig, ja, u doet maar!
Gedurende de operatie valt het licht uit (iets dat normaliter in Frankrijk nooit gebeurt), en er
wordt verder geopereerd bij kaarslicht. Na herstel van de panne, komt de professor tot de
conclusie dat vanwege het gebrek aan voldoende licht, hij niet de helft maar driekwart van
Jacques hersenen heeft weggenomen. Wat nu? Hoe zal deze patient ontwaken?
Een paar uurtjes later:
-Voila Monsieur, comment vou sentez vous (hoe voelt u zich)?
En Jacques zegt onmiddelijk:
-Alors dites moi, Marius, est-ce-que L'OM a gagné? (Zeg mij Marius heeft Olympique Marseille
gewonnen?)
Beste A., het is vreugdevol om te mogen constateren dat de europese eenwording (qua
intellectueel nivo dan) met zo'n eenvoudige ingreep kan worden bereikt. Hoe zit dat met de
Hollanders eigenlijk?
***
En dan deze van een engelse vriend, met ook al een "provence tic":
A husband victory.
Husband and wife in car. Had an argument. Feeling belligerent.
Wife, noticing they are passing a field of pigs, asks: "Relatives of yours?"
"Yup", replies husband, "In-laws".
A wife victory.
Wife and husband have disagreement. Not talking. Husband has to go to a early meeting next
day. Not wanting to be the first to speak (and thus loose), he leaves a paper for wife that says:
"Please wake me up at 5 AM; important meeting".
Next morning, he awakes to find it is 9 AM and he missed his transport and meeting. Very
annoyed, he gets up and steps on a piece of paper beside the bed which says: "It's 5 AM. Wake
up."
Thanks R. for your balanced approach to the man-wife relationship. The struggle wil never end,
but.... you did what you could do.
***
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VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
NOS BONHEURS FRANCAIS (vervolg)

Omdat ons geluk nog niet op is vervolgen we:
-mijn krantje dat mijn wereld opleukt
-de driedubbele bisou(begroetingskus)
-onze cuisine d'été, waar van alles gebeurt, behalve koken
-nos amis francais: discretes, individuelles en oh zo fragiles!
-onze internationale clubs, dolle verzameling avonturiers
-mijn simpele rouge bij dejeuner en diner
-het "bordelle" van Max (onze smid/wethouder die zijn trottoir volzet met ijzer)
-de winterse zonsondergang: verdrinkend azuur in purperen gloed
SVP: PAS DES RADARS À PARIS!
De prefect van Parijs verzocht de politie op te houden met snelheidsmetingen in centraal Parijs
omdat die “meestal fout werden uitgevoerd”. Dat kwam journalisten ter ore en nu zijn de rapen
gaar. Want men slaagde met radars erin minder dan 50 doden per jaar in Parijs te bereiken en
minder dan 5000 in heel Frankrijk. Een gigantische daling, die nog steeds doorgaat. Er moest
wat worden uitgelegd dus. De prefect liet weten dat: “hij het zetten van “snelheidsvallen” niet zo
beste tactiek vond, maar aan wilde dringen op meer “gerichte methoden”. De parijse journalisten
verklaarden dat ze te dom zijn om zijn verklaring te snappen. Maar dat is wel meer het geval bij
zeer intelligente ambtenaren, met veel politoek gevoel.
DE BOM OVERZEE
Frankrijk heeft meer “overzee” dan U denkt! Gyuana, Mayotte, Guadeloupe, Taihiti, etc. Erg ver
van Parijs, maar het houdt wel in dat de franse grenzen over de hele wereld liggen. En als je
daar overheen bent, ben je in frans gebied met alle voor- en nadelen. Veel van de franse
gebieden zijn welvarender dan hun buren en dus is er een grote (clandestiene)
vluchtelingenstroom, meestal om economische redenen. Neem Guyana. 200.000 inwoners
waarvan 11% echte immigranten en ….35.000 clandestienen (17%). Surinamers, Brazilianen,
Dominicaanse Republiek zijn de landen van herkomst. Mayotte ligt ook al naast een der armste
landen ter wereld, de Commoren.
Dus Franrijk (en dus Europa!) zit langs deze weg steeds voller met vluchtelingen. De gevolgen
van dit overzeese lek worden nu door steeds meer politici als een tijdbom gezien.
Fort Europa vecht als een leeuw in spaans Marokko en is zo lek als een mandje elders.
Pennywise and poundfoolish dus. Ik schrijf het maar eens zo, want dat verstaan de fransen toch
niet.
LET OP SÉGOLÈNE (ROYAL).
Ze is president van een regio, moeder van 4 kids en de vriendin van Francois Hollande,
secretaris-generaal van de Parti Socialiste. Ze staat namelijk stevig hoog in de polls voor de
presidentsverkiezingen van 2007. In het rijtje van de Sarko’s, de Villepin’s etc…. Een
vrouwelijke Einzelgänger die veel indruk maakt op de vrouwen alhier en, ook op vele mannen.
Omdat de mannen er zo’n ordinaire ruzie van maken? Zou best eens kunnen. Want een bekend
frans verkiezingsmechanisme is: zij die er al ooit waren zijn waardeloos gebleken, dus gaan we
naar hen die we aardig vinden en die nog geen stommiteiten uithaalden. Zij mogen het NU
proberen… Dus oppassen heren, Ségoléne gaat er met het been vandoor, ze is al uit de
startblokken.
CANADESE MOLENAARS
In Frankrijk wil EDF meer windparken openen; tot nu toe is er slechts sprake van een
symbolische bijdrage door windenergie. Men wil van de huidige 700 Megawatt naar …7000
Megawatt in 2010. De vijf bestaande franse windparken worden gecontroleerd vanuit….
Canada, via on-line verbindingen tussen parken en control rooms. Dit werk is uitbesteed aan

een echte specialist in Canada. Die spreekt ook frans dus is dit een beter alternatief. Immers het
personeelsbestand van EDF kun je nu niet meer uitbreiden, na de beursgang. Dat ligt nu
gevoelig. De canadezen zeggen erbij: windenergie vervuilt enkel de horizon…. En is dat echt
een probleem; wel dan “neem” je de molens op (duurt enkele dagen) en je verplaatst ze. Meer
tijd voor afbraak is niet nodig… uiteraard moet je dan elders wel even een betonnen voetje
hebben gestort. Kortom, quasi-amerikaanse pragmatiek tegenover steile star frans denken. Een
goed voorbeeldje.
PRESIDENTSKANDIDATEN PS 2007: DE BOMEN EN HET BOS
Het grote verzoeningscongres in Le Mans, leidde tot een ingewikkelde vrede tussen de
ruziemakenden, geen enkele lucide gedachte voor het vaderland in grote nood en een bus vol
presidentskandidaten. De UMP lijkt het wat minder te doen, en ze zeggen tot een officiële
kandidaat te willen komen via “voorverkiezingen intern”. Een van de drie huidige sterken; Sarko,
de Villepin en MAM (de vrouwelijke minister van Defensie). Anders komen er zo’n 10 van enkel
PS en UMP.. en van de rest nog 10 à 15 dus 25 kandidaten? Sommige dorpen zijn dan weer te
klein om hun verplichte kandidatenborden op te hangen. Dat hadden we al eens. MAM , de
huidige minister van Defensie lijkt intussen uitgeschakeld: de kwestie met de Clemenceau heeft
haar te veel beschadigd. Boze tongen beweren dat het een val was opgezet door de
"tegenpartij". La France divisée…
LEVE MARSEILLE!
De 800.000 marseillais hebben het niet gemakkelijk gehad met al die lastige stakingen. In dit
revolutionaire bastion van Frankrijk, willen sommigen nog op de barricades sterven. Maar hun
rechtse burgervader probeert moedig de andere koers te varen. Van hem mag: “Marseille rustig
de bruine konten stad van Europa worden”. Maar hij hoopt dat de kreet dat de “ vuilniswagens in
Marseille sneller rijden dan Ferrari sportwagens “(om sneller klaar te zijn; niet alles wordt
meegenomen namelijk) snel verdwijnt. Maar de meeste observateurs menen te zien dat er
spreke is van de laatste radicale stuiptrekkingen in deze mooie stad. Want de rij van grote
veranderingen en indrukwekkende initiatieven in deze stad is indrukwekkend. De trots van
Gaudin. Hij is het symbool van het nieuwe moderne Marseille en wordt daarom door links als de
satan in persoon gezien. De machtsstrijd komt in een soort culminatiepunt nu Gaudin al op drie
frictiepunten (stakingen) won… De oude linkse machtsgarde viel op haar gezicht. Jean-Paul
Israel, een copie van Marx met zijn forse baard, en welbespraakt als een advocaat leed
gevoelige nederlagen. Ook al werd hij duidelijk landelijk door CGT-ers gesteund. Zou het tij dan
toch, ook in Marseille, kunnen keren?
Ze moeten daar wel wat opschieten. Want als onze oude dag met steviger gebreken, echt
aanbreken zal, dan willen wij wel een laatste rondje Marseille gaan doen. Appartementje in de
Prado, met uitzicht op de rade (baai) van Marseille, metro voor de deur (op 5 min. Dus van de
oude haven, het centrum), mooie parken, vlakbij strand en calanques… helemaal niets verkeerd
mee. En we willen dan niet gehinderd worden door stakingen.
Schone stad, multicoloratuur, amsterdams brutaal, maar ook zonder dikke rellen, laat u redden
voor de 21e eeuw…. Het zou toch prachtig zijn? Uiteraard, als God het belieft; Insj Allah!
WONEN IN PARIS
Een frans “standaardgezin” kan zich in Paris nog 50,8 m2 veroorloven.8 m2 minder dan 5 jaar
geleden. Door prijsstijgingen en inkomensbevriezing. In dat zelfde Paris kan een stel met 37.000
euro zich nog maar 37 m2 veroorloven. De “crise du logement” is er dus echt. We moeten nog
gaan oppassen voor ruimtevordering in grotere huizen, denk je dan. En dan lopen wij bij deze
prijzen al gevaar: want 2X 50 m2= 100 m2 en le Brilhas heeft binnen de muren 125 m2.
Barricaderen die hap dus.

JEAN-MARIE KAN HET NIET LATEN
Voor de BBC TV zei hij het weer: de gaskamers van wereldoorlog II is slechts een detail in de
wereldgeschiedenis. In 1983 kreeg hij al straf hiervoor: 180.000 euro. Maar hij zei nog iets: “In
de memoires van Churchill en Stalin vindt je geen woord over gaskamers….”En dat schijnt te
kloppen. Nu moet Jean-Marie weer voor de kast. Maar hij heeft de verrekening van de financiële
schade al bepaald: meer leden voor het Front National. Samen met tweede man Gollnitsch, die
zijn hoogleraarschap kreeg afgepakt na soortgelijke opmerkingen, is dit een uniek stel. Zij
suggereren dat ze het zouden…. herhalen.. als zij de wereld zouden gaan bestieren. Dat
bezorgt mij rillingen….
DURE HOTELS WERKEN SAMEN
Dat is toch gewoon wijs? Ja, maar het mag niet met alles; bijvoorbeeld mag je geen
prijsafspraakjes maken. Ritz, Bristol, Plaza Athena etc. deden handje klap. Nu krijgen ze
honderduizenden euro’s boete voor 20 jaren van tricherie. Maar de Raad voor de Concurrentie
van Frankrijk mag nu ook nooit meer gratis logeren in het Ritz. Zelf schuld, zo handelt een ami
niet!
Maar ook de grote telefoonjongens van franse origine regelden hun tariefjes stiekum: weer een
hoop geld voor de lege schatkist. De misdaad gaat dit mooie land nog economisch redden.
DE (GHOST?)WRITERS VAN VILLEPIN
Goerges Pompidou deed tekstwerk voor de Gaulle en Laurent Fabius was ooit de penneman
van Mitterand en Alain Juppé was dat voor Chirac. Hoe zit dat met de poëet de Villepin nou
eigenlijk? Hij kan dat zelf wel; lees zijn laatste boek maar. Een gedicht over internationale
politiek, dat kan dus ook, constateerde ik ooit tot mijn vreugde na het lezen daarvan. Maar ook
hij heeft drie jongeren die voor hem tekstontwerpen maken en die zeggen dat hij vooral
“duidelijke en pragmatische” stijl wenst. Dus de dreigende mythe rond de huidige eerste minister
is al in de kiem gesmoord. In la douce France wordt niet graag erkend dat een premier,
president natuurlijk ook niet gewoon alles zelf en alleen kan… Maar het is zeker dat elke
politicus zijn hovelingen heeft die hem met hersens en pen bij staan. Is dat een goede
carrièrestap? De penneclub van Villepin zegt dat niet te weten, maar wel dat de kantine van
Matignon (de plek van de premier)”excellent is”. En kennis van lekkere dingen is in Frankrijk
een uiterst belangrijk punt in je loopbaan. Veel erger nog dan niet goed kunnen schrijven…
Ik weet niet hoe dat in Nederland is, vroeger had een BIZA-minister als Wiegel waar ik ooit mee
werkte die zijn brieven concipieerde en, die wel eens zijn zelfgeschreven speeches mocht
bekritiseren. Hij is (nog) geen minister en ook geen secretaris-generaal bij mijn weten. Maar van
eten en drinken, bleek ooit in een Maastrichtse top-eettent, had ie dan ook geen sjoege. Hij
vond het wel “heel lekker” hoor!
U WORDT NOOIT PATIENT VAN VAL DE GRACE
In dit geheimzinnige militaire ziekenhuis in Parijs, lagen (en soms stierven…) al vele beroemde
politici: fransen en vrienden van de fransen. Arafat was er recent nog een en nog recenter
Bouteflika, president van Algerije. En Mitterand, Jacques Chirac en Hassan II van Marokko
waren er ook al in bed gestopt. Er is voor deze grootheden een speciaal appartement voor
patient, voor zijn lijfwachten, een geheime in-/uitgang en snele toegang tot operatiekamers en
intensive care. Er is zelfs een grote vergaderzaal om … te vergaderen met de zieke…, maar ook
om te vergaderen door zijn entourage als de zieke niet (meer) aanspreekbaar is. Want het
opnemen van een staatshoofd is “tricky business”. De artsen zijn enkel hoge militairen, die ook
in vele andere hospitalen in francofone landen opereren. En de zaak zit daar potdicht: nog nooit
was er een echt lek, de geheimen werden echt bewaard. Dat is in de huidige tijd een prestatie
van nivo. Wat wel uitlekte was de zeer goede kwaliteit van de keuken…. Maar dat was natuurlijk
opzet. Probeer er maar niet binnen tekomen, het is een ware burcht. En niemand weet waar

“van buitenaf gezien” in dit grote gebouw nou dat “spannende bobo-appartement” zit. Zelfs dat is
onbekend. Deze speciale diplmatieke service is waarop vele buitenlandse staatshoofden,
bevriend met Frankrijk, op het moment suprême rekenen. Als het er echt om gaat; om leven en
dood.
Maar het eeuwige leven is ook in Val de Grace niet te koop.
DE FRANSE EXPORT WIL NIET
Het franse handelstekort is nu 25 miljard. Nog nooit vertoond, erger dan in Italië zelfs. Want die
exporteren nu, net als Duitsland, 30% meer dan Frankrijk naar Oost-Europa. Het franse aandeel
in de wereldexport daalde van 6 naar 4% sinds 2004. Dus Frankrijk profiteert nauwelijks van de
opkomst van de nieuwe landen zoals China. Duitsland in toenemende mate wel. Prijzen te
hoog? Nee, want de duitse prijzen zijn mogelijk nog hoger. Nee, het ligt aan de structuur van de
industrie; het aantal exporterende bedrijven in Frankrijk ging terug van 104.000 naar 89.000; 14% in enkele jaren. Dat is de grote zorg.
GESJOUW MET DE CLEMENCEAU
De oude franse marinetrots is een hoop schroot met nog veel asbest. En dat is een probleem.
Want allerlei milieuclubs roepen de rechter te hulp om export voor sloop naar India te
verbieden… Nu was er een rechter coulant en meteen ging de sleepkabel eraan op weg met het
spul naar India. Maar, op hoge zee, bleek de sleepboot te zwak dus stilleggen weer. Het werd
zeer snel opgelost voor iemand wat kon bedenken en nu schijnt ie echt richting India te zwalken,
voor zijn doodstrijd.
Frans probleem? Ja nu even wel, maar alle grote boten zitten vol met asbest, in vele landen.
Nederland heeft geluk; het verkocht de Ruijter al jaren geleden toen niemand oplette; vol asbest
ook! En de VS liet diverse vliegdekschepen gewoon zinken in de oceaan.
Wij kennen hier twee marinemensen die er op dienden, en zij pinkten diverse tranen weg. Een
levensfase naar de sloop, niet echt leuk. Maar nu is, u weet het, dit schip weer terug in Frankrijk,
in Brest..... voor de sloop in ... Frankrijk. Enorme afgang voor Chirac en zijn defensieminister.
Weer huielen dus.
BABYBOOM TEGEN WERKELOOSHEID
De franse regering beweert dat de daling van de werkelossheid vooral komt door de nieuwe
vorm van jeugdarbeidscontracten. Want dat is de baby van de Villepin. Uit onderzoek blijkt
echter dat er zeer weinig NIEUWE arbeidsplaatsen bijkomen, maar dat het vooral gaat over
vervanging van mensen die met pensioen gaan. De babyboomers bestrijden de facto de
werkeloosheid en niet de regering met haar voorstellen. Deze waarheid is politiek niet zo leuk,
dus hoor je er weinig over. De oppositie hier heeft het zelfs niet door; of, ze zwijgen omdat ze
zelf ook niets beters hebben?
SUPERWERKNEMERS VANWEGE SUPERWINSTEN
Grote internationale ondernemingen maken zeer hoge winsten en de vakbonden roepen
schande, omdat ze in Franrijk vaak ook arbeidsplaatsenl schrapten. Wat weer niemand zei is,
dat gelukkig nu in Frankrijk veel werknemers ook aandeelhouders zijn geworden en.... dus als
aandeelhouder fors meeprofiteren van de stijgingen van waarde en de dividenden. In de
bankwereld is de gemiddelde waarde van het eigen aandelenpakket van medewerkersaandeelhouders al 70.000 euro. Bij EDF, CGT-bolwerk, zijn 30% van de personeelsleden
aandeelhouder sinds een halfjaartje en hun pakket steeg ook lekker. Bij Total verdienen de
werknemers-aandeelhouders dit jaar 5000 euros extra. Niet gek dus. Geen vakbond die dit durft
te noemen bij de discussie over de kapitalisten. Ook zegt men nooit dat de grote franse
ondernemingen hun winst praktisch geheel in het buitenland maken en enkel in Parijs optellen.
Dus het "recht" op deze winst ligt op de eerste plaats bij de landen/werknemers waar hij

gemaakt is. Dat zijn arme afrikanen/aziaten vaak. Solidariteit daarmee? : No Way. Dit alles toont
de belabberde positie van ouderwetse vakbonden in een moderne wereld. Maar elke moed en
visie ontbreekt vooralsnog in die kring om openlijk over deze veranderingen te debatteren. Als je
dat niet kan, ben je ten dode opgeschreven. En een dode vakbond is geen goede vakbond.
FRANCE TELECOM LIGT ONDER ZWARE DRUK
In 2005 verloor deze club 600.000 klanten aan de vele concurrenten. En hun schuld van 48
miljard weegt (te) zwaar. Internet is de "boosdoener": het aantal telefoonabonné's dat over
internet telefoneert ging in enkele maanden van 2 naar 12%. Dat is eind 2006 dus al 40%. Dus
moet Telecom nu echt in de aanval...ook via het internet dus. Maar ze zijn erg traag en
vooralsnog winnen de concurrenten. Staatsbedrijf (ex) en concurrentie gaan nog niet samen. Als
wij uit eigen ervaring spreken over hun servicegraad dan is dat om te huilen! Wij willen dus ook
weg; that's life.
DE FREGATTEN VOOR TAIWAN
Oude koek niet deze geruchtmakende affaire van "geheime" levering tegen embargo's in uit
1991. Waarom nu dan weer aandacht? Wel, er is nu een corruptieschandaal ontdekt: omkoping
namelijk. Ondanks dat in het contract stond dat commissies VERBODEN waren betaalden
leveranciers (en ook de franse staat indirect) toch smeergelden aan een belangrijk
tussenpersoon, die 200 à 300 miljoen dollar ving. Nu beginnen de processen in Taiwan en het
ziet er naar uit dat de stoute ondernemers zich gaan schoonwassen ten laste van de franse
staat. Dat kan de franse belastingbetaler per kop 30 euro gaan kosten. Enormiteit na ook zo'n
bedrag voor de stommiteit van Credit Lyonnais na de verboden aankoop van en amerikaanse
verzekeraar. Deze kwesties zijn echte franse schandalen waaraan de recente mbt food for oil
affaire rond Saddam/Irak waaraan hoge franse ambtenaren/diplomaten veel verdienden, nog
kan worden toegevoegd. Het imago van een land is weer eens in het geding.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
POËTISCH INTEGREREN
Naarmate je langer "in den vreemde" bent; ga je steeds beter begrijpen, dat integreren vooral
hard werken is. Door jezelf dan. En je snapt ook waarom "autochtonen" zich afvragen waarom je
naar "hun" land kwam. Vanwege de zon? Omdat je niet meer in je vaderland wilde blijven (zoals
vele vrienden ons doen weten)? Of toch, omdat dit land en zijn bewoners, je echt interesseert?
Let wel: u komt er niet met een plechtige liefdesverklaring... de daden, daarop wordt u
beoordeeld. Dus moet je stevig je nek uitsteken, no other choice!
Dus ik besloot onder andere, om bij feestelijke gelegenheden waar men ons bij uitnodigde, een
gedichtje voor het feestvarken voor te dragen.... zelfgemaakt en ... in het frans. Dat bood ik dan
na declamatie ook nog aan in een mooi lijstje.
En dus stond ik, de eerste keer, knap onzeker, met mijn poème in mijn hand en keek zo'n vijftig
franse "visages" voor me, aan. Men keek nieuwsgierig danwel licht verbaasd naar deze
snoeshaan. Wat had ik gezweet bij het maken van mijn werkje! Wat kan je wel en niet zeggen?
Hoe zeg je iets helemaal goed in een vreemde taal, andere cultuur? Waar zitten valkuilen? Je
tast eigenlijk lichtelijk in het donker.
Maar, we kenden onze buurvrouw goed, dus het risico was te overzien. Vort met de geit.

Ik droeg mijn kunstwerkje voor en zag dat men het amusant vond; applaus aan het einde ook
nog en "bravo-geroep." En toen ik mijn ingelijste werk overhandigde pinkte de buurvrouw een
traantje weg.Dat kwam mede omdat ik, in mijn gedicht refereerde aan ' ZIJ DIE ONS ZIEN,
MAAR ER NIET MEER ZIJN". Dat ging over haar pas gestorven moeder die ook wij kenden.
Er viel bij het applaus een pak van mijn hart; ik was door dit eerste examentje gekomen. En
daarna vatte ik moed, en dicht er op los: L'Aviateur kwam er voor de schoonzoon (vliegenier),
L'Appart (bij het openen" van het appartement van zoonlief), en zelfs Très, très, cher Michel (bij
de 50e verjaardag van de buurman); en intussen nog veel meer. Bij minder goed bekenden
declameerde, ik Le Mistral (de mistral, onze noordenwind), Mormoiron (ons dorp), en laatstelijk
Mozart, na een concert bij een russisch pianist uit Mormoiron.En het werd zeer op prijs gesteld;
de pianist belde me zelfs om me te bedanken.
Dus als "dichter" ben ik nu wel gevestigd en dus MOET ik nu al geregeld uit de hoek komen: ik
wordt dus GEVRAAGD! En dat maakt het pas echt amusant voor mij. Daarom wordt ik ook wat
driester in mijn teksten. In enkele franse huizen hangen nu mijn poèmes aan de muur;en als ik
ze zie hangen, is dat mooi.
Ik onderteken mijn brouwsels met "les voisins du polder"(de buren uit de polder;, klopt niet, maar
de fransen weten niet dat Maastricht niet in de polder ligt!), een andere is: "Les Vandales du
Nord". Dat hoef ik niet te vertalen dus. Deze ondertekening verzacht het oordeel over de foutjes
in mijn frans, als een onbekende mijn brouwsels leest aan de muur.
Een bijzondere ervaring was er recent: een vriend van franse vrienden, die we kennen als een
wat kritisch mens tov de buitenlander ( van hem is: Les colonisateurs qui font monter les prix
des maisons= die kolonisatoren die de huizenprijzen doen stijgen). Dus U voelt hoe het zit met
onze P.
Deze man, zei na mijn laatste "optreden"... "Bravo Leon", en keek echt bewonderend. Ik kreeg
toen, dacht ik, mijn integratiediploma! En hij nodigde ons uit om zijn nieuwe huis in Villeneuveles-Avignon, "in te eten". Heel leuk. En toen we een mailtje stuurden om hen te danken voor de
voorteffelijke maaltijd, schreven ze terug. We zagen dat wij in HUN adresboekje stonden als:
"NOS AMIS HOLLANDAIS".
Dus dicht ik verder, met plezier en steeds "avec respect". Want ook al ben je bevriend, de
buitenlander blijft een klasse apart. Mogelijk weet u dat vreemdeling in het latijn "barbarius" is,
barbaar dus. Duidelijk niet!
Kom ik ooit bij u feesten, dan bent u gewaarschuwd: u wordt onmiddelijk "bedicht", zonder
pardon. En u mag kiezen: nederlands of frans. Liever frans dus, want dan mag ik altijd fouten
maken. Leuk trucje niet?
LE BAISER C'EST LA VIE!
De kus, is het leven, dus. Want Adam kreeg lucht ingeblazen door zijn schepper via de mond,
als ware het EHBO-les. Kussen, is iets internationaals, maar Frankrijk heeft vaak wat speciaals,
ook hierbij.
Ouders kussen hun kids, de gelovigen de ring van hun bisschop, de vazallen de hand van hun
heer enzovoort. Waar dat vandaan komt? Wel.biologen wijzen op het voederritueel bij vele
dieren: moeder geeft voedsel met de bek in de bek van de kleine. Ik zag vroeger ook moeders
"voorproeven" bij het voeren van hun baby. Apen.leeuwen, pinguins, ze doen het allemaal.
Voila, Darwin weer.
En het kussen op de wang dan? Wel dat doen dieren ook al om het zout op de huid eraf te
"likken". Zo u bent weer op de hoogte.
Pelgrims kussen ook van alles, stenen beelden en relikwieën. Wij kussen het Heilig Bit jaarlijks
in de cathedraal van Carpentras, bij een eeuwenoude ceremonie. Eerbetoon. Neuswrijven
bestaat ook, en ook handgewrijf; in de meer hygiënische culturen dus.

Wel kussen op de mond is iets anders dan de bisou op de wang, hier in La France. Een moeilijk
punt is het aantal bisous....en, aan welke kant begin je eigenlijk? Ik had eerst een "systeempje",
een kusboekje, waarin stond hoe veel bisous een bepaald iemand moest krijgen. Oh, dat was
echter zeer gecompliceerd, mijn geheugen is 63 jaar oud weet u. Dus gaat het nu op de
bonnefooi (bonne foie= op goed geluk) en dat betekent: geregelde brillenbotsingen bij wisseling
van zijde, en bij ook de start. En wil een 'TEGENPARTIJ' veel minder bisous dan U plande? Wel
gewoon doordrukken tot je komt bij jouw aantal: opgelost op zijn hollands. Nu weer serieus: er
bestaat een duidelijke bisou-hierarchie. Heel bevriend is 4 x (in Parijs), drie keer is goed
bevriend, en twee keer is minimaal eigenlijk. Eén keer is dus zeer twijfelachtig, niet doen!
Observeer ook aandachtig de kussenden en U begrijpt de sociale hierarchie weer beter in
termen van vriendschappen. Erg informatief, zeker als het aantal plots blijkt te zijn gewijzigd. En,
hoedt u voor "judaskussen".
Mannen kussen elkaar hier ook, veelal in de familie of bij boezemvrienden. Mijn eerste
embrassement deed me verstijven, een franse vriend flikte het met nieuwjaar en ik kreeg 4
bisous. Mijn "eerste keer", nu gebeurt het al vaker, bij verjaardagen en speciale situaties.
Wist U dat ene Theodoor van de Velde uit Nederland, in 1925 een boek schreef over "Le
mariage ideal". Daarin onderzoekt hij ook het "gekus" en beweert dat de franse kus (the french
kiss), met gebruik van de tong dus, uit Bretagne stamt. Genoeg over het zware werk. Vooruit
nog dit: bij stevig kussen komt endorphine en oxytocine vrij die u erg lekker doen voelen. En als
het chemische fabriekje "mens" op stoom komt, dan weet u het wel.
Nog wat over het sociale gebruik van de bisou. Op het gemeentehuis werden we niet altijd echt
vriendelijk behandeld, eerst. Tot ik de adjoint-maire een driedubbele bisou verkocht middenin
het gebouw. Het was mijn buurvrouw en ik mocht dat. Sinds dat incident was ik zeer gezien in
de mairie. Je hoort er dan bij, dus. Nog eentje. De maire (burgervader) deed niet erg zijn best
voor mij in een klein akkefietje met een publieke dienst. Op een avondmarkt in ons dorp zag ik
hem op het terras met aan zijn tafel een bevriend stel. Ik stormde erheen en gaf de dame ook de
driedubbele bise... en dat zag die burger effe goed. De "zij" aan het tafeltje, was namelijk ook
adjoint-maire.... (wij sparen die hier zoals u merkt). Wel, een volgende keer was hij veel
aardiger, maar het hield helaas niet echt over.
Dus u begrijpt, de bühne is open voor trucages. U kunt bv een dame "overkussen' ,vier keer dus,
terwijl zij dat niet eerder met u deed. Oppassen voor faciale botsingen, alhoewel, oppassen
waarom eigenlijk? En deze morsesignaaltjes naar de omstaanders werken, zeker weten. U bent
plots hoger gestegen (tenzij de dame dat eventueel later ontkennen zou, natuurlijk!).
Ons sociale leven hier is dus zeer complex; het duurt wel vijf jaar voor je je redelijk gedraagt. En
er is meer, maar dat verklap ik later nog wel eens. Want die zoekende immigranten hier dat, is
een amusant gezicht!
En de behandeling van de andere immigranten hier? Wel op zijn frans, gewoon hetzelfde. Zelf
schuld als je hier gaat wonen. En wij zijn gediplomeerd, na tien jaar hier.
Tenslotte de moslims nog even. Ze kussen elkaar op de wangen, de MANNEN vooral! Niet doen
bij dames: levensgevaarlijk voor beide partijen! Een jong indonesisch soldaat nam afscheid van
zijn jonge vrouw voor hij naar de oorlog in Atjeh vertrok. Hij kuste haar stevig. Een westers filmer
nam het op gewoon als sfeershot en het werd uitgezonden. Grote rel; dit soort hartstocht op
straat kon niet! De soldaat had bijna een fatwa aan zijn broek.
In India kuste een stel elkaar op de dansvloer: french kiss dus. Nachtclub gesloten. En dan nog
Parijs. Op een reclame-affiche stonden een kussend vrouwenstelletje EN een idem
mannenstelletje. De vervoerder RATP wilde dit soort vunzigheid niet op de bus hangen.... De
burgervader van Parijs bemoeide zich ermee: het moest WEL dus. Want de burger is homo, dat
weet iedereen.
Nu vraag ik me af of dit NU tot een rel in Nederland zou kunnen worden. Een wild kussend
moslimstel bijvoorbeeld. Geen schande voor de hollanders? Enkel voor de moslimburgers? Wie
evolueert waarheen vanaf nu? Ik durf het niet meer te zeggen!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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JOURNAL MORMOIRONAIS
CULTUURCLASH-JE
Nee, ik wil het nu niet hebben over de "grote clash". Ik bericht u over een klein cultuurschokje
dat mensen als wij, levend buiten hun eigen cultuurgebied, geregeld overkomen kan. Zoiets als
Verdonk overkwam met die imam, die haar hand niet mocht aanraken van Allah. Overigens uit
respect voor de vrouw van een ander. Dat wel! Lastig respect-puzzeltje eigenlijk.
Een engelse vriend met "second home here", een nogal harde businessboy, maar wel met een
mooie levensstijl overkwam, recent een cultureel ongelukje. Hij kan flink feesten en uitpakken
als de gelegenheid zich voordoet. Na stevige onderhandelingen moest hij de koop gaan
bezegelen bij de notaris. Dus pakte Charles, twee uur vóór het rendez-vous, een koude fles
goeie champagne in in oude kranten en liep even naar het notariskantoor. Daar vroeg hij de
receptiedame of zij zes champagneflûtes wilde organiseren en ook, om de champagne in de
"frigo" te plaatsen. Want ze zouden met zijn zessen klinken: de beide kopers, de verkopers en
de notaris en zijn rechterhand. De receptiedame kleurde diep rood en sprak: Monsieur, wij
hebben hier geen flûte" en zeker geen frigo..... Charles hoorde het aan met open mond en vroeg
uit verbijstering om herhaling van de mededeling. En jawel, het ongelooflijke werd herhaald. Zijn
hele beeld van Frankrijk en champagne donderde in elkaar; hoe kon je nou hier, in dit land, zo
zijn ingesteld en ingericht op een notariskantoor? Dat was toch barbaarsheid ten voeten uit?
Grote deals, dagelijks, blije mensen en dan geen flûtes en geen frigo? Albion was verpletterd.
En dus was het enkele uren later zo gepiept; supersaai. De notaris raffelde, het papier werd
bekrast en hup, weer naar buiten. De verder dag was Charles zeer gedeprimeerd en het land
van Marianne verloor intens aan glans die middag.
Maar ja, die glans was er eigenlijk nooit echt geweest dus, dat was zijn imago van dit land.
Hijzelf veroorzaakte een clash, omdat zijn idee fixe niet klopte met de realiteit. Vreselijk zoiets;
een mooie droom of idee zo koud moeten opgeven. Het risico van elke expat weten wij.
Onder vele glazen champagne thuis heeft Charles mij dit verhaal vertelt en hij was echt stuk. En
later werden we dronken en zongen toen een frans lied dat over de marketenster gaat (La
Cantinière). Want die had hij gemist bij de notaris.
LES EMMERDES DE NICOLAS
Nee, Sinterklaas blijft er buiten, alhoewel ....Ik wil wat berichten over zijn niet-heilige evenknie,
onze postbode hier. Met nog zo'n 100.000 collegae in La France rijdt Nicolas door weer en wind
(meestal in zonnig weer dus) op zijn knalgele Mobylette. Volgas, en vaak achtervolgd door
woeste honden, die het brommergeluid interpreteren als een agressie-uiting. Is er een gewoon
pakje of brief, dan opent hij met zijn loper onze postbus en is er "recommandé" (aangetekend)
dan belt hij voor onze krabbel. En dat is zwaar oponthoud, dat zie je aan zijn lichaamstaal.
Dat Nicolas nog leeft mag een wondertje heten, want hij rijdt zonder helm, en het gas op de
stand: le plein. En hij maakt nog wel meer eigen regels! Onlangs troffen wij allen onze
familienamen in zwart viltstift geschreven aan op onze brievenbussen, muren, deuren. In grote
letters want de tijdelijke plaatsvervangster van Nicolas moest even geholpen worden. U moet
namelijk weten dat wij hier geen huisnummers kennen, en, dat de adressering soms uiterst
verwarrend kan zijn. Wij kozen ook zelf maar voor Route de Bedoin, omdat navraag op het
gemeentehuis een onoplosbare puzzle werd. De "coin" heet Les Derots dus, en de weg naar
Bedoin (D14) leek ons duidelijker... Dus sprak de ambtenaar tot ons: zet beide teksten in je

adres, dan gaat het nooit fout! Maar om zeker te gaan bedachten wij ook nog de huisnaam Le
Brilhas, en dat bleek een goeie zet. Want brieven met onze naam en Le Brilhas erop (+ 84570
Mormoiron natuurlijk) komen feilloos aan.
De eindeloze variaties die de overheden zelf toepassen zal ik U besparen: een enorme
chaos.Dat er op de koopakte een notarieel correct adres staat is nooit iemand opgevallen en om
nou dan maar de kadasternummers van Napoleon te gebruiken als adresaanduiding, gaat ook
wel ver.
U snapt nou een beetje wat "les emmerdes" (de ellende etc) van Nicolas zijn en ook waarom hij
ongevraagd zijn viltstift trok. Echter vele fransen willen hun naam liever niet op de poort..... want
pronken met je huis en have is zeer onfrans. Dus weet iedereen al als hij Le Brilhas ziet, dat wij
geen zuid-fransen zijn. Vroeger kostte een naam voor je huis ook... extra-belasting, echt waar.
Na mijn vele dagelijkse wandelingen door het oude Mormoiron is mijn hoogachting voor Nicolas
enorm toegenomen. De helft van de huizen ligt in ruine, en de resterende liggen gezaaid over
de hoge heuvelflanken verbonden door zeer smalle, kapotte glibberige steegjes. Naambordjes?
Ongeveer vijf stuks; Calade du Moulin, Rue du Puits de la Baleine, Grande Rue en dan ben je er
wel; de rest is naamloos.
De brievenbussen zien er niet uit en hangen schots en scheef op de meest verrassende
plaatsen. Enkel Nicolas weet ze te vinden en moet ie de eigenaar zelf hebben dan ramt hij op
onooglijke deuren om deze te roepen. En dan gaat ie omhoog/omlaag met die Mobylette,
ongelooflijk. Gaten, drollen en los puin overal. Le pauvre hero!
Naarmate ik meer details van ons dorp zie, hoemeer respect ik voor La Poste en Nicolas krijg.
Stel u ook nog voor dat onze man ook niet weigert om voor een allenige oma haar baguette van
de bakker mee te nemen, de krant te brengen of nog iets anders vitaals. Gratis. En snapt opa
weer zo'n formulier van een intellectuele ambtenaar niet, dan stapt Nicolas binnen, vult het in en
drinkt zijn petit café.
Ik vindt dat Nicolas voorgedragen moet worden voor (latere) heiligverklaringen; zoveel wonderen
en inzet, het lijkt me overduidelijk. En van mij mag ie ook met 55 met pensioen en zijn 30 uur per
week ik vindt het prima. Nicolas wordt dan de opvolger van Saint Nicolas en vormt dan ten
tweede male de brug tussen nu, de moderne tijd, en de middel-eeuwen.
Dus wat "emmerdes" zijn voelt u al aankomen. U weet wat merde is en u hoorde ook ooit het
chanson van Aznavour: Mes amis, mes amours , mes emmerdes. Een krachtige samenvatting
van het leven. In koeterwaals dus: Mijn vrienden, mijn liefdes en mijn gedonder, gesodemieter,
gelazer (of in Limburgs "kloiterieën"). Dus alles waaraan u "het schurft" heeft.
Recent belde Nicolas om ons de beste wensen aan te bieden en ons een kalender aan te
smeren. Hij wil eigenlijk wat fooi dus. Hij steekt glunderend zijn poen weg en geeft al weer gas.
Dit is zijn dag. In termen van Hoogervorst, zijn zorgtoeslag voor al die hulp aan de "stakkers" die
wij straks zullen zijn.
Maar La Poste moet ook op de schop. Ik kan me niet voorstellen hoe je dit charmante
improvisionistische gedoe rationaliseren moet. Er komt ook privé-concurrentie voor La Poste;
Europa verplicht dat. Ik denk dat ik Nicolas aanraadt voor zichzelf te beginnen, want hij heeft
hoogstpersoonlijk de bedrijfsgeheimen in zijn hoofd. Zou hij dat zien zitten dan hoeft u daarna
enkel nog op de enveloppe te schrijven: Mieke en Leon, Le Brilhas, Mormoiron. Klaar. Nicolas
kan dan meer verdienen dan zijn huidige 1200 eurotjes per maand.
Maar of deze sympathieke smeerder van het sociale proces , deze toeverlaat van oud en
gebrekkig, dat zal doen? Ik betwijfel het, en , helaas, dat is zware pech voor ons allen hier!
Alors Nicolas, à demain!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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COIN DES POÈTES

Een dromerig verslagje van mijn ochtendwandeling door stokoud, schitterend Mormoiron, mon
village.
DE TIJD MIJN VRIEND
Je ziet hem nooit, de tijd,
Maar eenieder kent hem,
Hij was bij je eerste schreeuw,
En zal ook je laatste zucht horen,
Hij zal je in wijsheid bewenen,
Als je hem verlaat.
Hij scheidt en verbindt,
Zonder aan zien des persoons,
Blind als vrouwe Justitia,
En gestaag als de rivier,
Blijft hij met ons,
Tot ons krediet expireert.
Lopend door de tijd,
Elke dag opnieuw,
Op mijn kleine ronde,
Door het gehavende Mormoiron,
Waar de tijd bijna stilstond,
Omdat niemand hem durfde opjagen,
Voel ik de hem, tijd.
Op mijn tocht door de stegen,
Stijgend, dan weer dalend,
Voel ik de oude zielen,
Die hier woonden,
Lang voor mij,
En die , zoals nu ook ik,
Samenwaren met de tijd.
En dan denk ik aan hen,
Die leefden achter de oude deuren,
In geluk en in hun hun strijd,
In hun verdriet en in hun vrede,
Zij spoelden mee met jou, de tijd,
En volgden je zonder verzet.
Stappend tussen de oude stenen,
Vraag ik mij peinzend af,
Of zij, die vóór ons waren,
Ook aan ons hebben gedacht,
Aan ons, die na hen zouden komen,
In de loop van de tijd.
Want het moet toch zo zijn,

Dat de gestorvenen,
Ook aan ons dachten,
Die nu enkel hun graven kennen,
Want wij allen, arme zielen,
Worden gedragen door jou, mijn tijd,
Van komen naar gaan, en verder?
Zo verbindt mijn ronde ook mij,
Gaande door de verbrokkelde straten,
Met die anoniemen,
Die ik toch zo goed ken,
En ik voel me onderdeel,
Van iets groots en moois,
Van iets dat vrede geeft, ook aan mij.
Stroom dus verder, mijn tijd,
Sta niet bij me stil,
Maar voer me mee,
In je warme stroom,
Van mensen en dieren,
Naar ons aller huis,
Dat een paradijs moet zijn,
Voor tijdloos samenzijn.
Leon, febr. 2006
***
Na het ontdekken van een prachtig chanson van Francis Cabrel, een van mijn favoris, kwam dit
uit mijn pennetje.
ALLE MOOIS DAT IK OOIT SCHREEF
Ik moet het je nu bekennen,
Nu we niet samen verder kunnen gaan,
Dat ik alle moois wat ik ooit schreef,
Putte uit de zwarte inkt van je ogen.
Nu pas zie ik de ketenen die je droeg,
Omdat ik altijd als ik naar je keek,
Mijn ketenen verdwenen leken,
En ik kon dromen van vrijheid en eeuwigheid.
Ik moet het je nu echt zeggen,
Nu we beide andere wegen gaan,
Dat alles wat ik ooit sprak,
Mij werd verteld door jouw glimlach.
Als ik straks rondwaar in mijn dromen,
Zie ik je , daar waar de zon opkomt,
En al kan ik je ook al een beetje vergeten,

Steeds bespeur ik de geuren van onze spijt.
Als het einde ook voor mij zal komen,
En de herinnering aan jou in nevelen leeft,
Dan zal ik nog steeds weten,
Dat het mooiste wat ik ooit beleefde,
Geput werd uit de zwarte inkt van je ogen.
Geïnspireerd door een chanson van Francis Cabrel.
Leon, febr. 2006.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
VOORAF: ER IS VOOR EEN VERBETERDE INDELING VAN DEZE RUBRIEK GEKOZEN: GEOGRAFISCH CORRECTER EN
WERELDDEKKENDER. NA “ALGEMEEN” EN "OLIE"EN "RELIGIE", ZIET U EEN GEOGRAFISCHE
WERELDINDELING,GEVOLGD DOOR " TRENDS/TECHNOLOGIE”.

ALGEMEEN.
TWEEDY BROWNE LOERT OP VW
Achter deze fraaie naam zit geen kinderheld, nee, het is een gevreesd amerikaans
investeringsfonds. En zij zoeken naar prooi en snel rendement, u weet het. Mogelijk zitten uw
beleggingen ook deels in zo’n fonds. Ene Schrader van deze club spreekt openlijk over zijn
wens dat Piëch, een hoge bij VW, zou moeten opstappen. En Tweedy heeft maar 1% van de
aandelen, da’s niks toch? Nee, maar ze proberen er meer te krijgen en… ook hun collega’s mee
te krijgen. Maar om dit klaar te krijgen moet de aandeelhoudersclub met 75% vóór zijn. Tweedy
weet zeker dat “zij” het aandeel VW van 55 naar 70 dollar zullen tillen als hun lijn wordt gevolgd.
Nou is Piëch ook geen slaapmuts, en hij probeert nu een reorganisatiecontract af te sluiten met
de duitse vakbonden. En als dat zou lukken is de pret er voor Tweedy van af…
U ziet het, in de financiële wereld is indiaantje en cowboy spelen een dagelijkse sport. En de
oude tegenstelling kapitaal en arbeid is nu soms veranderd in die tussen kapitaal en
management (dat zich deel van de onderneming en personeel voelt).
Dus, het is pedagogisch goed om de strijd tussen partijen te oefenen, hoognodige bagage voor
het leven. Zouden alle investeerders in die fondsen wel weten hoe hun rendement (soms) wordt
gemaakt?
CREUTZFELD EN JACOB KRIJGEN ONGELIJK
Nog in 2000 was er grote paniek: men verwachtte in Frankrijk nog 100.000 slachtoffers van de
“gekke koeien”. Tot nu toe kwamen er nog maar 500 in de UK en 100 in Frankrijk om aan deze
narigheid. Er blijken nl genetische factoren waardoor sommige medemensen er goed tegen
kunnen. Er worden in Franrijk nog maar 33 gevallen verwacht.. en dat is goed nieuws. Soms
blijkt de mens sterker dan de medische wetenschap….. Dat is acceptabel als je ziet hoe vaak
het omgekeerd is.

AI, AI MASTERCARD
Als je naar de beurs wil moet er flink gepoetst worden, dat weten de kandidaten wel. Je grote
kapitalistentest! Opbrengst moet tussen de 2 en 7 miljard dollar liggen, da’s geen kattepis, voor
deze tweede ter wereld na VISA. Maar Mastercard heeft een bosje juridische procedures aan
zijn fiets hangen van consumenten organisaties, detailhandelclubs etc. Geschatte kosten van
“regeling” en van advocatenfacturen is 650 miljoen dollar. De duurste is die van 38 VS-staten
over misbruik van antitrustwetten en over monopolisme. En ook American Express heeft nog
een appeltje met ze te schillen over geheime deals met VISA-card. Ook willen grote banken
lagere kosten en ze komen steeds meer met eigen creditcards uit. Laten we hopen dat
Mastercard nog krediet kan krijgen als dit alles betaald moet worden. En voor u consument,
gokje: koop alles via Mastercard want als ze pleite gaan zullen ze niet meer kunnen
incasseren… hoop ik voor U. Niet doen hoor!
TWEE COMMERCIËLE MEGA-BOBO’S
Larry Dickenson (Boeing) en John Leahy(Airbius) zijn topverkopers van reuzenvliegtuigen.
Miljardendeals. Ze kennen elkaar en houden elkaars bewegingen nauw in de gaten. Elk van hen
weet waarheen de ander op reis is, want de klanten in deze branche zijn wereldwijd verspreid.
Ze hebben ook “dezelfde klanten”, kopers en politici; want vliegtuigen is geopolitiek. Ze zijn
grote kunstenaars in het bedenken van amusement voor hun klanten…. Want uiteindelijk is
sfeer en verleiding het laatste element bij een deal naast honderd andere dingen. Dus kwam er
wel eens iets in de pers van een superluxe golftoernooi met een flitsende 50-er jaren party. Een
groot succes voor Larry.
In de 70-er jaren organiseerde een groot computermerk studiereizen naar de States voor
“homogene klantengroepjes”. Zo kwamen zo’n 10 EDP-managers (Electronic Data Processing=
nu IC genoemd) uit de industrie samen in Californië en New York , voor een dagje of tien. We
hadden allemaal stevig grote budgetten, ik zo’n vijf computercentra in Nederland en een in
Frankrijk.En we betaalden stevige rekeningen, dat was duidelijk. Dus mocht er wel eens gefeest
worden, sigaar uit eigen doos?
We werden rondgevlogen van labs naar klanten, naar restaurants, fraaie plekken, Broadway
shows and what have you. Bij een grote klant bleek het verhaal waarover tevoren hoog was
opgegeven gewoon echt niks nieuws. Er werd gegromd in de club die erg benieuwd was
geweest. Dus bij het vragenuurtje was het raak: een Rotterdamse collega en ik ventileerden
onze onvrede. Want mijn baas was ook “gek” gemaakt en ik kwam dus met niks thuis. Nou dat
zat dus niets lekker: we werden s’avonds door een hoge piet van de computerclub onderhouden
over onze “ondankbaarheid” jegens de gastheren. Dat was erg dom van ze; want wij reageerden
met het verzoek om eerder terug te gaan als ons kritische houding werd verboden. Beetje keet
dus.
In de bar, na enkele glaasjes en (kennelijk ook nadenken) kwam de hoge piet ons zijn excuses
aanbieden; hij begreep dat hij commercieel een brug te ver was gegaan. Wij bleven dus. We
dineerden de laatste avond op 350 meter hoogte in New York, kregen gouden pennensets en
mochten bloemenlaten bezorgen bij onze achtergebleven ega’s.Toen ik weer op kantoor kwam
lichtte ik mijn baas in over de reis en over het incidentje. En we waren het meteen eens dat we
zouden verzoeken om de helft van de kosten van deze studiereis te mogen terugbetalen aan de
computergigant. Dat had nog heel wat voeten in de aarde en, we kregen ook geen complete
rekening natuurlijk. Maar ik was uiterst blij met zo’n baas. Op zulke momenten werd je duidelijk
wat wel en niet “goed commercieel handelen “ was. Want toen ik een half jaar later besloot
concernwide over te gaan op een concurerend datacommunicatiesoftware pakket, kwam het er
echt op aan. Mijn baas in de RvB werd “discreet “ingelicht’ over mijn uiterst ongelukkig
voornemen door een andere hoge van de computerclub. Hij liet me meteen komen en alles
uitleggen. En toen sprak hij: ga gewoon je gang, ik regel dit incidentje wel. En ik merkte dat hij

een flinke douw had uitgedeeld aan een leverancier die zijn plek niet kende. Ik vond mijn baas
een echte!
Maar toen ik twee jaar later naar mijn baas moest omdat de firma waar ik mijn andere software
van had, het support niet meer kon garanderen, was het even anders. Mijn baas hoorde van de
grote rekening die een retouroperatie zou begeleiden en sprak: Mijn beste, soms moet je toch
maar verzekeringspremie IN de productprijs betalen! Een zeer wijze les, die ik nooit meer
vergat. Dit soort eigen kleine ervaringen komen boven als ik van Larry en John lees.
En ik had recent nog wat binnenpret toen de chinese club Lenovo de hele IBM-PC divisie
opkocht…. Dat was ook andere koek. De grootste ooit, moest diep door het chinese stof. Het
kan verkeren, zei een wijze hollander ooit. Of ik ooit een Lenovo koop weet ik niet, maar als het
gebeurt zal ik aan IBM denken.
En I am very amused met stories van dit soort omdat het vergeten momenten en gebeurtenissen
oproept en dat is o zo leuk, meestal. Dus ik blijf Larry en John volgen, en doe U verslag.
DODE DODO’S
Een u mogelijk onbekend wapenfeit van onze natie is zeer bekend bij de fransen. Want zij
namen Mauritius (Indische Oceaan) van ons over, ooit. En ontdekten toen dat wij hollanders de
Dodo’s allemaal hadden opgepeuzeld. Deze kalkoenachtige vogel die niet kan vliegen werd
uitgemoord zo’n 300 jaar geleden. Uit honger; door onze vaderlanders. Dit feit maakte kennelijk
veel indruk, want er zijn nogal wat afbeeldingen van dodo’s in musea etc. Nu vonden
archeologen bij toeval een grote verzameling botresten van deze vogel… hollandse en
portugese wetenschappers. Mooi, deze samenwerking omdat de hollanders Mauritius weer
overnamen van de portugezen, en die aten ook wel een dodo’tje. En nu kan de waarheid rond
de geheimzinnige vogel alsnog boven water komen. Uit de eerste reacties is op te maken dat
….. al de bestaande portretten van het dier nogal afwijken van de werkelijke verschijningsvorm.
Ik volg dit met spanning omdat mijn franse buurman Michel, ex-marineman, mij een rare snuiter
vindt. Want ik stam af van die rare oiseau-balen… En ik wil hem ooit vertellen dat, de beesten
werden gevangen omdat er een frans dodo-vlees recept de hollanders aanzette tot deze
consumptie. Want ons blazoen moet schoon blijven!
MONDIALE SUICIDES
Twee fransen schreven een boek over het verschijnsel zelfmoord op onze wereld. Ze
constateren dat er steeds meer jeugdigen hun leven zelf beëindigen sinds 1970. In de 19e eeuw
pleegden vooral ouderen zelfmoord, sinds de 70-er jaren echter vooral de jongeren. Enkel
Duitsland en Japan onttreken zich aan deze brede tendens. Durkheim dacht ooit dat de
toename van zelfmoord lag aan het welvarender worden der landen, want in zijn jaren leek dat
zo te zijn. De ontwikkeling daarna geeft Durkheim geen gelijk. Het is wel waar dat zelfmoord
méér voorkomt in rijke dan in arme landen: China, Peru en Egypte staan onderaan. En het
plegen van zelfmoord is ook geen fenomeen van de grote stad meer, maar ook breed te vinden
op het platteland. New York, Parijs, Londen scoren niet echt hoog bijvoorbeeld.
Arbeiders, kantoorpersoneel en werkelozen staan bovenaan in de statistieken. Zij ervaren de
meeste problemen in werk, huisvesting en ook veel hart- en vaatziekten en kanker. Dus
zelfmoord lijkt een klasseverschijnsel. Dat wordt verklaard uit de betere sociale
omstandigheden: meer vrienden, relaties, contacten.
Suicide komt hard aan in de omgeving, zeker als er geen enkele boodschap achterblijft. Vele
achterblijvers voelen zich schuldig en kunnen het, zeker bij jonge mensen, nauwelijks begrijpen.
Begin februari was er een internationaal congres in Parijs; met 11.000 gevallen per jaar is het
gastland een koploper. Een stukje van de lijst? Van boven naar beneden: Rusland (42 per
100.000 inwoners); Hongarije 32; Finland 27; Zwitserland en Frankrijk21;… Luxemburg en
België 19; Duitsland en Polen 15; Nederland en Italië 9,5; Griekenland….3,4!

Het lijstje van de mannen alleen is nog veel sprekender, maar kent dezelfde volgorde: Rusland
73; Frankrijk en Zwitserland 31;Luxemburg en België 29 resp. 27; Polen en Duitsland 24 resp.
22; Nederland en Italië 13; Griekenland 5,7.
Nog wat speciaal Frankrijk: Bretagne en een strook op deze hoogte van west naar oost vertoont
het hoogste cijfer. Het oosten en het zuiden zitten het laagst. Corsica is… erg laag!
Zulke lijstjes bewijzen dat de borreltafelpraat hierover ernstig tekort schiet in het debiteren van
een goede verklaring. Toch sugereert het franse interne lijstje een verband met het klimaat, het
weer…. Laten we maar wachten op de publikatie van de rapportage van het Parijse congres.
Dat zal niet meteen een effect hebben, helaas….
DRIE MILJARD MOBIELTJES
De derde wereld is nu al weer rijp voor drie miljard mobieltjes als men inzet op nog goedkopere
apparaten. Een enorm potentieel. En 75% van het aardoppervlak is al voorzien van faciliteiten,
nu al! In drie jaar gaat de groei met 10 nieuwe klanten per SECONDE. China en Rusland zijn
ook al heel ver.Nokia heeft een marktaandeel van 32% en is vol in de race. Nu heeft "enkel"
EEN chinees op de vier een mobieltje, en EEN op de tien afrikanen. En ondanks
armoedeproblemen is het vooruitzicht voor meer florisant. De economische vluchtelingen in de
spaanse enclave in Marokko hebben veelal een mobieltje om met de mensensmokkelaars te
bellen. Want communicatie is essentieel om een geslaagde vlucht naar Europa te realiseren.
Moderne technologie voor de armoedigen om hun toekomst te verbeteren; at any price. De
wereld is definitief "aan het mobieltje", vooral voor de echte mobielen onder ons.
OLIE(en andere energie)/ WATER
NIKKEL; EEN CANADESE AANGELEGENHEID
In Nieuw Caledonië (deel van het franse buitenland), zit veel nikkel. Het zit op meerdere
plekken en dus is de plek van exploitatie-investeringen een politiek gedoe tussen het (rijkere)
noorden en het (doodarme) zuiden. Al sinds De Gaulle was het noorden al een “mijn” beloofd,
die nooit leek te komen. Zoals bij alle interessante grondstoffen, is de invloed van de
investeerder (de producent) enorm, via politieke contacten/lobbies. En een ingewikkeld spelletje
heeft er nu voor gezorgd dat Canada (een canadees bedrijf) het monopolie over de
nikkelwinning aldaar in handen kreeg. In de discussie werd jaren lang gesteld ,dat een
“monopolie”echt niet kon. Maar politici zijn soms dommer dan zakenmensen…. Ook in Nieuw
Caledonië dus.
BENZINE ETC. UIT STEENKOOL (maken)
Sasol in Zuid-Afrika doet dat al jaren en wel omdat Zuid-Afrika ooit, bij een boycot
(apartheidsprobleem) dit wel doen moest om autobrandstof te kunnen krijgen. Nu de olieprijs zo
lekker hoog is, wordt dit procedé economisch erg interressant. Dus iedereen wil weten hoe dat
gaat; ook de VS. En die willen ook samen met SASOL kijken naar een procede om uit natuurlijk
gas, brandstoffen te maken. De uitvinders van benzine uit steenkool was het Derde Rijk! Hitler
had ook energieproblemen tot hij genoeg landen te pakken had! Sasol scoort enorm nu: in
Quatar met de gasconversie,en ook in Nigeria (met Shell). De gasprijs moet wel op 55-60 dollar
per barrel blijven om dit dure procedeé te kunnen realiseren met voldoende marge. En het
schijnt dat de geproduceerde diesel.... zeer veel schoner is. Dus George slaat twee vliegen in
een klap: schoner milieu (Kyoto-gedoe) en minder afhankelijk van het MO. Mensen de steenkool
is weer in en ... ook de kernenergie. We gaan terug naar de jaren 50/60, ik zeg het U. Waarom?
Door olieschaarste en olie-politieke risico's. Zo werkte economie en politiek altijd al: niets nieuws
onder de zon.
KERNENERGIE HELEMAAL TERUG; EN HOE!

Blair kondigde ook al een publieke consultatie aan over kernenergie. Zijn reactorpark is
overigens stokoud. De Europese Commisie is zelfs ongerust over onze energietoekomst, en
iemand daar zei, dat nu niet aan kernenergie gaan werken, zelfmoord voor Europa zou zijn.
Angela heeft in Duitsland even het tabou willen openbreken, maar kreeg (nog) teveel
tegenstand. De duitsers besloten, u weet het, hun reactorpark te gaan sluiten. Ondenkbaar
maar waar. Italië, Litauen, Turkije, Finland, allen zijn vol in de planning voor kernenergie.
Finland bouwt al een franse EPR, Turkije roept om offertes voor drie centrales. Na de gaskrapte
om politieke redenen door Rusland, is de les geleerd; zorg beter voor jezelf. Nederland bewoog
ook al en George uit de VS is vol in de kernenergieslag gegaan. Tot 2025 zullen wereldwijd .....
150 à 250 kerncentrales worden gebouwd à drie miljard euro per stuk. India en China hebben al
lang geen discussie meer: ze gaan er vol mee bezig. Japan idem.
Gouden tijden vooral voor de fransen de firma AREVA; die is nl de beste ter wereld op dit
gebied. De russen zijn zwak en de amerikane zijn ook niet vooraan. Toshiba kocht technologie
van Westinghouse (VS) en wil ook meedoen aan bouw van centrales.
U ziet hoe snel de data over krapte (na de chinese en indische explosie van de behoefte) en de
politieke manoeuvres van Rusland (gasgedoe) en Iran leidden tot een totale mentale omslag en
een fors ontwaken. De energie-oorlog is in volle gang. En het wordt VEEL meer kernenergie, no
doubt. Uraniumverkopende landen zijn nu aan de buurt: Australië, Canada, Afrika.... en het
wordt nog ingewikkelder. Koop dus aandelen in de kernsector/uraniumsector. Succes.
RELIGIES
BENEDICTUS HOUDT VAN MOZART
De “Mozart van de theologie”noemen sommigen hem; de nieuwe paus. Hij oefent deze muziek
met en zonder zijn broer, die dezelfde liefde voor Mozart deelt. Deze hobby heeft voor velen zijn
harde imago verzacht; ook in zijn directe omgeving is zijn liefde voor deze componist een
“verademing”. Ik geloof in het samengaan van uitersten bij mensen, al hoop ik ook dat op het
moment suprême ooit, zijn Mozartgevoel voorkomen zal, dat hij te hard gaat tegen ons arme
gelovigen. Lezers, stuur de paus uw favoriete Mozart cd’s en help zo mee aan een wat zachter
imago van de Kerk. Ik geef toe dat het niet veel garandeert, maar ergens moet je beginnen.
Begin met Don Giovanni , en niet met het (prachtige) Requiem.
OPINIES VAN MOSLIMS
33% van de franse moslims stellen geloofsprincipes BOVEN de franse wet, indien er sprake is
van strijdigheid. Maar 50% van de gelovige moslims wil liever hun kind in een openbare school
hebben zonder religieus onderwijs. En slechts 2% wil hun kind op een Koranschool zien. Een
nogal divers geheel rond het aspect Kerk en Staat bij deze moslims. Er is nog niets verloren,
maar het is wel spannend rond dit integratie-aspect.
GERUCHT IN ANKARA
Atatürk was de grote modernisator in Turkije begin 20e eeuw en natuurlijk moslim. Hij was in
Tessalonika geboren... en dat heeft mensen nieuwsgierig gemaakt. Nu denken turkse
onderzoekers te hebben ontdekt dat hij van joodse origine is. Dat schokt velen in dit land. Het is
zover gekomen dat het geloof van je voorvaderen al genoeg is om te schokken, en we hebben
al eens gezien waar dit toe leiden kan. Anderzijds roept het de verstandigen op tot relativering
van de betekenis van het religieuse bij het beoordelen van de mens. En niet alleen in Turkije zijn
dit soort ontdekkingen pikant!
AFRIKA
(TIP: PAK ER UW ATLAS OF GLOBE EVEN BIJ…)

NIGERIA: SLACHTPARTIJ IN NAAM VAN MOHAMMED

34 doden (w.o. een priester), 200 gewonden,12 verbrande kerken, 200 beroofde winkels, 50
verbrande huizen en verbrande auto's is de balans van woeste agressie door de opgewonden
moslims vanwege de deense cartoons. De strijd tussen moslims en christenen is overigens al
tientallen jaren oud; de bevolking van 120 miljoen is 50/50 moslim/christen. In het noorden willen
ze de charia en in het zuiden zitten gas en olie in de bodem van de christenen. Daar ontvoeren
rebellen blanken om losgeld; banditisme zonder grens.
Dit land is een belangrijke olie/gasleverancier voor het westen, en ook daarom is er chaos. In
het rijtje Irak, Iran en Nigeria zit meer verband dan de geografie doet geloven. Olie/gas,
westerse exploitatie en 50% islamitische bevolking. Dat is gefundenes fressen voor terroristen...
CÔTE D'IVOIRE: HOPELOOS GEVAL
CHARLES KONAN BANNY heeft de twijfelachtige er om hier premier te zijn onder "VNtoezicht". Hij tracht met andere afrikaanse landen tot een rustige organisatie van (uitgestelde)
nieuwe verkiezingen te komen. Vooral in Zuid-Afrika en Kongo zoekt hij naar hulp en steun.
Maar velen zeggen dat een democratisch vervolg in dit land enkel lukken zal als de president
Ghagbo verdwenen zal zijn. Arm land zonder perspectief en toch scxhatrijk aan olie/gas. De
vloek van de olie.
WEST-EUROPA.
GALILEO ONTWAAKT
De eerste van 30 Gallileo-satellieten werd omhooggeschoten door de russen. Want aan Galileo
werkt de NASA niet mee. Bah, concurrentie van hun GPS! De oude Galileo, die nog veel
moeilijkheden kreeg met de hemel en zijn kijk erop, is blij met zijn naam aan dit revolutionaire
systeem. Want het is oernauwkeurig zegt men, maakt enorm veel toepassingen mogelijk en
levert 100.000 banen voor Europa op. De landbouw, transportsector, en onze veiligheid zullen
er mee gediend zijn. En George kan niet meer stiekem van alles aftappen van ons gedoe. Boze
tongen beweren dat er in “onze” satellieten nu oogjes zitten die de VS-satellieten kunnen volgen
en aftappen… De koude oorlog met de VS kan gaan beginnen. Starwars wordt toch nog
werkelijkheid?
ARME ZWITSERS
Een typefoutje? Nee, er zijn nu 1 miljoen armen in Zwitserland, 13% van de actieven dus. Deze
publicatiue van Caritas Suisse deed veel stof opwaaien in dit stinkrijke land. En de drempel voor
“arm zijn” ligt voor Caritas op 2600 euro’s voor gezin met 2 kids. De regering hanteert overigens
de norm van 3000, en dat zou dit cijfer verder omhoogjagen. Werkelozen zijn er maar 3,5%, dus
de armen …. Werken in Zwitserland. De tweespalt arm/rijk kent geen grenzen, en, heeft ook al
niks met “de euro” te maken.
ZAPATERO KRIJGT ERVAN LANGS
De katholieke kerk heeft flink ruzie met de spaanse premier, socialist en verfent voorstander van
scheiding van Kerk en Staat. Uiteraard gaat het over subsidies en ook morele kwesties.
Nu heeft de spaans RK Kerk ook een radiozender waar veel mensen naar luisteren. Elke
morgen zo’n twee miljoen ook naar ene Losantos. Deze journalist kaffert op onbetamelijke wijze
de premier uit, vindt nu zelfs ook de kerkelijke hiërarchie. Hij noemt Zapatero een mentale debiel
(!), een analfabeet en erger. En dat doet ie als hij spreekt over de Baskenpolitiek, de Catalaanse
autonomie-idee, homohuwelijk, verlaagde financiële staatssteun, etc. Maar voorlopig gaat
Losantos gewoon door…. in Spanje is er ook echt iets veranderd na de langdurige koppeling
van Staat (Franco) en Kerk….. En dat kun je nu vrij aanhoren, zonder censuur.
BERLUSCONI KREEG EEN ONVOLDOENDE

Al 4 jaar geleden schreef The Economist over de incompetentie van deze man om Italië goed te
bestieren. Een lange lijst van ellende die hij veroorzaakte of liet zitten werd opgeschreven. De
vergelijking met Argentinië was ook al aan de orde. In april 2006 zijn er verkiezingen in dit land
met een enigszins “frans economisch profiel” , helaas. Berlusconi is niet erg populair, maar er is
ook geen goed alternatief voor vele italianen. De erfgenamen van het aloude romeinse Rijk
zitten in zak en as, economisch dan. Ze stenen de amerikaanse lijn, maar zijn verder gewoon
zeer duidelijk “oud Europa”. Van deze kant zullen niet veel ideeën ons overspoelen als het gaat
over Europa s toekomst…. Dat hebben de romeinen niet meer als specialiteit.
VLAANDEREN WIL AFSCHEIDING
Zo’n honderd belangrijke vlamingen, intello’s en politici, kwamen tezamen en spraken over
afscheiding. Op het moment dat men tracht Europa te verenigen gaan de Vlamingen scheiden
van de Wallons. Brussel moet dan gelijk een “europese status krijgen” vinden deze handige
jongens. Vlaams belang wil dit al jaren maar nu wordt het serieuzer. Op naar een groot Europa
bestaande uit vele kleintjes: Vlaanderen, Luxemburg, Bretagne, Baskenland, Friesland.
Limburg… Ho stop! Limburg moet natuurlijk dan bij Groot Vlaanderen gevoegd worden. Zoals
het was vóór 1830…. Die Vlamingen komen uiteindelijk dan toch tot inkeer. En Wallonië, wel dat
komt gewoon bij het Franse “noorden” . Geen probleem, want velen aldaar wilen dat liever
morgen dan overmorgen. Of we maken nog de republiek BRALIM ; twee keer Limburg en
Brabant uit België en Nederland dus. Met Leers als president, En Maastricht als hoofdstad. Oh
nee, dat lukt niet, want ooit was enkel Maastricht tegen aaansluiting bij België en daardoor bleef
heel Limburg… huilands. U ziet hoe belangrijk lange termijn planning is.
ZWEEDS MINISTERIEEL FEESTJE
De zweedse AIVD vierde geregeld champagnefeestjes als het (weer) eens was gelukt “een
moeilijk geval “(vluchtelingen dus) uit te wijzen. Dus gelijk te krijgen bij de rechter. Daarbij
bleken “gevallen” te zitten van zieke kids die naar hun land werden teruggezonden. Ook zijn er
publicaties waarin wordt verteld dat men een slecht-ziende vluchteling tijdens het onderhoud
dwong om de ambtenaar met wie hij sprak “goed aan te kijken” . Wat technisch niet kon. De
pers begint nu deze gedragingen eindelijk te volgen en te publiceren. Dat zal ook nog
besparingen opleveren op de champagne en toastjes rekening van het “ministerie”.
Ik ga er nog vanuit dat Rita dit soort feestjes niet subsidieert, van mijn belastingcenten…. Laat ik
het niet horen. Waarden en normen, gericht op … wanneer je wel/niet feest viert, zijn er namelijk
ook! En de overheid geeft HET VOORBEELD toch?
OOST-EUROPA
(Rusland, Polen, Baltische
landen,Bielorusland,Slowakije,Tsjechie,Hongarije,Oekraine,Moldavie,Slovenië,
Kratie,Bosnie,Albanie,Roemenie,Servie,Bulgarije, Kazakstan,Georgie, Armenie,
Azerbeidjan,Ouzbekistan,Turkmenistan,Kirghizistan, Tadjikistan.)
HEEFT ROEMENIË VEEL VRIENDEN?
Frankrijk en Roemenië zijn “oude vrienden”, vandaar Frankrijks support aan de entree van dit
land in de Nato. Maar de premier Traian wil graag ook een as: Boekarest-Londen-Washington,
zegt ie. En hij wil ook in 2007 in de EU, graag, dank U.
Dat gaat alemaal niet zo goed in EEN potje. Roemenië is een strategisch gebied voor Bush c.s.,
zo vlak bij de Kaukasus, en de olieregio. Dus Traian argumenteert dit alles met zijn
veiligheidswens, hij wil onder omstandigheden beschermd worden. En dat doet , denkt ie, de VS
eerder (of beter?) dan Europa. Daarom zijn er ook geruchten over geheime amerikaanse
gevangenissen in dit land….. Dit nieuwe lid hoort dus vooralsnog tot de europese “oppositie”.
Tja Europa wordt divers.

DE NIEUWEN ZIJN KORRUPT
Bulgarije wil bij Europa in 2007 , ook Roemenië. Maar Brussel kijkt met afgrijzen naar de maffia
en de corruptie in beide landen. Men is “in de top” van goede wil, maar de bestrijding is niet
indrukwekkend. Roemenië is ook nog zo lek als een zeef (immigratie), slechte grensbewaking,
en nog veel meer narigheid. Europa groeit in omvang en in …. Crimineel nivo. De erfenis van
het bestuurlijk vacuüm na lange communistische tijden is schuld hieraan. En hun ligging en hun
armoede. Er zijn mensen die Turkije veel minder crimineel vinden dan deze twee. Maar daar zijn
ze niet katholiek cq orthodox, en in deze corrupte landen wel. Daarom dus.
OOST-AZIË
(China, Mongolië, Noord- en Zuid-Korea,Japan,, Taiwan,
Laos,Birma,Thailand,Cambodja,Vietnam, Philipijnen, Maleisie, Brunei,Singapoer,Indonesië)
CHINA KNOEIT EROP LOS
Dat het er niet erg schoon aan toe gaat is in China niet nieuw. Een kennis was er ooit en zag de
uitlaatpijpjes van grote chemie-installaties gewoon in het weiland eindigen. Maar nu liep de troep
in een grensrivier met Rusland en dat gaf echt gedonder. Zeer giftige stoffen waar geen russen
en chinezen tegen kunnen. En de autoriteiten waren erg laat met alarm slaan, intussen dronk
men water uit die rivier…. De chinese overheid ging er nu fors tegenaan: zware straffen,
ontslagen van bestuurderen, en ernstige waarschuwiongen op nationaal nivo. China wordt ook
volwassener, ze gaan steeds meer op ons lijken…. Want maak u geen illusies, wie gooide
vroeger niet ook van alles in rivieren, zonder zich te bekommeren om vis noch mens? Ik weet er
nog wel een paar. Bijvoorbeeld de VS die hele oorlogsschepen in de oceaan laten zakken; met
asbest etc. en al. China wordt gelukkig een gewoner land, en dat gaat geld kosten.
ZUID-AZIË
(Afghanistan,Pakistan,India,Nepal,Bhoutan,Bangladesh,Sri Lanka,Maldiven)
KERNENERGIE VOOR INDIA
Jacques doet zeer zijn best om zijn kerncentrales in India te verpatsen. En voor de fransen was
mn het verkopen van franse militaire spullen erg lastig. Want India tekende nooit het
proliferatieverdrag (voor de bomtechnologie); dus verkopen van EPR 's (kerncentrales) is effe
lastig. Nu is er een trucje gevonden: Jacques sloot een samenwerkingsverdrag op nucleair
gebied met India af en dan kan het leveren, onder condities, weer wel! India zei wel duidelijk dat
zij niets tegen het strategisch accoord met de VS willen doen. Nou komt Bush ook snel naar
India om .... ook zijn kerncentrales aan te bieden (General Electric) en dus gaat de race
beginnen. De fransen maken met hun moderne EPR een goede kans roept Areva hardop. En
dat is geen grootspraak. Energie en politiek: het huwelijk van de 21e eeuw!
INDIA MAAKT PILLEN EN POEIERS
Er zijn grote indiase farmaceutische fabrieken die op grote schaal "vrije" medicamenten maken,
maar nu verzetten de westerse fabrieken zich juridisch tegen hen. Sommigen met succes. Maar
nu kopen de indiërs firma's op in Duitsland en Engeland, kortom de oorlog is verklaard. En de
indiërs bewezen al eerder dat ze erg taai zijn!
NOORD-AMERIKA
(VERENIGDE STATEN, CANADA)
EEN LEGER MET BLOEDARMOEDE

In de VS is geen soldaat meer te krijgen; tenminste als het om de landmacht gaat. Vanwege Irak
uiteraard. Dus wordt van alles beproefd om mensen toch nog binnen te krijgen en dat vooral met
de oude lokmiddelen: dollars. De jachtterreinen zijn: scholen, sportclubs en alle andere plekken
waar jongeren zijn te vinden. Het tekencadeautje was 20.000 dollar, nu moest het naar …
40.000. Geef je een gouden tip dan krijg je 2500 dollar. Wil je studeren na je diensttijd dan kan
de subsidie gaan tot 50. 000! Huisaankoop na de dienst: fiscale voordelen wachten U. De
entreeleeftijd werd opgetrokken van 35 naar 42 jaar.
Akeliger is, dat de uitkering bij sneuvelen 12.000 was en nu 100.000 werd. De uitkering van de
levensverzekering (premie rijk): gaat van 250.000 naar 400.000.
Ondanks dit alles ging het percentage afro-amerikanen van 24% terug naar 14%. Dus wordt er
weer meer gekeken naar Zuid-Amerikanen (Chicanos). Die kunnen na dienst een
verblijfsvergunning krijgen en zelfs een huis. Enkel het publiciteitsbudget is nu al 1,25 miljard
dollar.
Tja, de VS hebben geen Vreemdelingenlegioen, die in Frankrijk meestal de linke karweitjes
doen… Maar de methodiek begint te lijken op huurlingen ipv vaderlanders met overtuiging. Het
valt ook niet mee als je niet enkel om je mening wordt gevraagd, maar … om je leven (als je
pech hebt!).
En nu zagen we ook in politiek Nederland wat er allemaal losbreekt als wij militairen willen
sturen naar een gebied, waar we de amerikanen gaan aflossen….. Het verband wordt steeds
duidelijker.
CHENEY SCHOOT RAAK
De pers was zeer druk met het schietongeluk van Cheney, mede omdat hij veel te lang niets
publiek maakte. Pas na druk van George deed hij dat. Zijn houding wordt hem kwalijk genomen
en hij was toch al niet erg populair. George heeft er weer een klein negatief puntje bij. Zijn
laatste traject is niet zo best. In Frankrijk schiet men overigens jaarlijks 40 mensen met jagen
overhoop, hier dus niet nieuw. Tot nu toe zijn echter geen politici "involved". Tot grote spijt van
sommige fransen, die dan wel zouden willen dat er een politicus zou worden geraakt. En dat
een andere zou schieten vinden zo ook prima, denk ik. Want die moet dan in prison en dus zijn
er twee uitgeschakeld.
LATIJNS-AMERIKA
(Mexico,Guatamala,Salvador,Nicaragua, Costa Rica, Belize, Honduras, Cuba, Jamaica,
Bahamas, Haïti, Domincaanse Republiek, Barbados, Trinidad,Panama, Venezuela, Colombia,
Equator, Guyana, Suriname, Peru, Brazilië, Bolivië, Paraguay,Chili, Uruguay, Argentinië)
LATINO’S VERSUS GRINGO’S
Washington is uiterst impopulair geworden in zijn achtertuin Latijns-Amerika . Velen bogen naar
links en in 2006 zijn vele verkiezingen, waarbij dat op grote schaal verder lijkt te gaan. In 13 van
de 17 verkiezingen in dit halve werelddeel buigt het kennelijk linksaf. Na Chavez (Venezuela) en
Morales (Bolivia) gaat het dus door. De slogan van Morales was: Leve de coca. Weg met de
yanks.
De VS zet in zijn diplomatieke force in deze landen veel ex-cubanen in. Ze zijn geheel
geobsedeerd door anti-castro gedachten en zien Cuba vanuit een VS-bril. Dat breekt George nu
op, lijkt het.
De VS verliest veel sympatie in de wereld: in de oude europese landen, in China , nu in LatijnsAmerika, Midden-Oosten en ook in het russische kamp. Maar hun koren bloeit in Oost-Europa,
Afrika, India en bij oude regiems in het MO en de Magreb. Er is een complete shift van de
geopolitieke kaart gaande, waarin Europa zich nauwelijks lijkt te mengen.
Dus 2006 wordt nu ook al het jaar van een shift naar het anti-gringoïsme.

OCEANIË
(Australie, Papoua Nieuw Guinea,Vanuata,Fidji,Samoa,Tonga,Nieuw Caledonië, Nieuw zeeland)
NIEUW-ZEELAND IS WEER IN
Een nichtje belde en vertelde dat ze Amsterdam ging verlaten. Ze gaat naar Nieuw-Zeeland met
man en vier kids. Hun zaak ondervindt te weinig medewerking/ruimte en dus gaan ze weg uit
benauwend Nederland. Tot groot verdriet van de groot-ouders uiteraard. Ze zijn niet de eerste
en niet de laatsten... L'histoire se repète. Ik weet nog hoeveel er vertrokken uit Nederland in de
50-er jaren na de oorlog. Het ga deze pioniers goed! Wij emigreerden ook en hebben geen spijt,
dat bestaat!
MAGRHEB-NABIJE OOSTEN
(Marokko, Algerije, Tunesië, Libië,Egypte, Turkije,Cyprus,Libanon, Syrië, Israël,Jordanië,
Palestina,Iran, Irak, Koeweit,Bahrein,Quatar,Arabiscvhe emiraten, Saoudi-Arabië,
Oman,Yemen)
KLANDESTINEN-DIPLOMATIE
Chirac is weer een grote vriend van Kadhaffi, nadat hij de schadevergoeding aan de
nabestaanden van Lockerby betaald had. Ook voor George was hij daarna weer acceptabel.
Nou is Libië een doorgeefluik voor clandestinen uit Afrika dus moet onze vriend zijn grenzen
dichtknijpen. Maar daar heeft hij geen spullen voor, zegt ie. Dus wordt Frankrijk gevraagd (tegen
betaling, dat spreekt) om ultrasone apparatuur te leveren, nachtkijkers, helicopters en ook wat
4X4 ‘s. Maar ja, daarmee kan je ook lekker oorlogje spelen dus wat nu. Daarom bood Chirac
aan om grenswachten op te leiden, dat was een slimme zet, niet? Jacques was het nog niet
vergeten dat hij van Kadhaffi sterkte met zijn rellen kreeg toegewenst in november…. Diplomatie
is een mooi vak; maar je moet een ruim en pragmatisch geweten hebben, zonder gaat het niet.
Al eeuwen waar.
ALGERIJE WIL GEEN OKKASIES MEER
Okkasies uit Europa kwamen met duizenden Noord-Afrika binnen. Maar nu heeft de algerijnse
regering een stop ingesteld; deze “wrakken zijn te gevaarlijk” heet het. Dus de import gaat van
90.000 op nul. Hoe kan dat nou? Je kan toch ook leeftijdsgrenzen stellen of keuren? Nou,
sommigen fluisteren dat grote generaals dat regelden met de officiële merken importeurs. Tegen
een mooi boodschappenautotje dan wel. Niet waar klinkt het, het aantal ongelukken op de
algerijnse wegen steeg te snel. In elk geval betekent dit dat vele algerijnen geen auto meer
kunnen rijden, tot de nieuw verkochte auto’s ook tot wrakken zijn verworden. Want dat kan
zonder problemen. Niet alles is even kits bij de (zieke?) Bouteflika.
DOLLARS VOOR DE IRAAKSE WEDEROPBOUW
De VS doen er van ales aan hun imago in Irak te verbeteren en schakelen daarbij “firma’s “ in
die de publieke opinie en de diverse subgroepen bewerken. Zo wordt de soennitische
geestelijkheid bewerkt onder het motto: als de geestelijken het anders zien dan komen de
gelovigen ook zo ver. Ook de iraakse journalisten krijgen maandelijkse toelagen van 200 dollars
om in hun artikelen de amerikaanse visie ook “mee te nemen”. De “operation information” is in
volle gang en heeft een ruim budget. Het schijnt de VS wel 300 miljoen dollar waard te zijn.
Uiteraard is er geen land ter wereld wat de beurs niet trekt om een geschonden imago te
herstellen, vele voorbeelden zijn er daarvan. Maar het is wel goed dit in zijn omvang en richting
te “kennen”; dat voorkomt soms verbazingen over bekeringen.
TRENDS/TECHNOLOGIE.

EEN LEUK PRINTERTJE
CANON begrijpt ons, de mensen met die enorme grote foto-albumverzamelingen. Hun nieuwe
printer kan van alles en zelfs…. Oude foto’s numeriek vertalen en op DVD zetten. Ook uw oude
negatieven en dia’s kunnen deze behandeling ondergaan. Dus mensen u kunt nu kleiner gaan
wonen, als u plek heeft voor deze wonderprinter. Hij doet het allemaal voor 350 euro. Dat is nog
niet de jaarlijkse huurprijs van enkele m2 in Parijs. Dus, alweer: verkocht!
I-POD GRAPJES
Heeft u nou nog geen I-POD? Dan mist u weer vele mooie dingen. Ik zag het volgende
langskomen:
-een oortelefoontje waarvan de draadjes lichteffecten weergeven voor 25 euro. Voor als u
s’avonds muzikaal buiten jogt.
-een interface naar uw HIFI-installatie. Daar zet u uw I-pod op en speelt binnen af wat u erop
zette. Wat prijzig…350 euro.
-voor de DJ’s onderr U: een muziekmanipulatiekast waarop u twee I-Pod’s kunt plaatsen en
waarmee u zelfs video trucjes kunt laten zien. Geen gesleep meer met cd’s en wie weet wat nog
meer. Maar 400 euro; fiscaal compenseerbaar als u wit werkt.
-en nu het laatste en duurste I-POD accessoire…. Een BMW van 23.000 euro. Die kunt u
aansluiten op uw PODJE en dan maakt ie alle muziel voor u die u maar had verzameld.
Zo u weet weer alles; voor 23.775 euro bent u als mens en DJ gelukkig, immers u kunt zo overal
I-PODDEN waar u maar vertoeft. Voor mij is dit te laat en… ik hou helemaal niet van BMW’s. Is
mijn francofiele tic, het is een chinezenbak geworden….
DE MENS: DE BETERE ROBOT
In de grote geheel gerobotiseerde (auto)fabrieken lopen ook enkele mensen rond die door
robots niet zijn te verslaan. Er zijn bewerkingen die zo complex zijn danwel zo precies moeten
gebeuren, dat enkel zeer uitzonderlijke en getrainde mensen die kunnen doen. Uiteraard een
kwestie van tijd, maar, toch wel van veel tijd zegt men. In Japan heeft de regering nu beseft hoe
belangrijk deze arbeiders zijn en ze krijgen nu een officiële erkenning van de staat: al 3800 tot
nu toe. Deze mensen "verslaan" dagelijks de tonnen kostende machines waar ze tussen lopen.
Een mens is en blijft een wonder.
Ik studeerde in de 60-er jaren als bedrijfskundige af bij Philips en werd daar toen geconfronteerd
met een grootseriefabricage (van cijferbuizen) waarbij vele jongedames aan lange tafels
producten monteerden uit vele kleine en deels broze onderdelen. Mechanisatie was ook al
geprobeerd, maar wilde nog niet lukken. In de “band” zat een dame die enorm opviel omdat ze
twee keer zoveel product maakte als de eerstvolgende. Een enorm verschil dus. Ze werd een
waar fenomeen en men ging er zelfs toe over haar montagewerk te filmen met een highspeed
camera. Dan kon je later heel precies en rustig haar montagebewegingen volgen. Ik zag die film
ook en was verbijsterd, net zoals alle andere toeschouwers. Deze dame pakte millimeters kleine
onderdeeltjes en “gooide” die als het ware op de juiste plek in de montage… je zag ze 15 à 20
millimeter zeilen, terwijl zij al weer het volgende onderdeeltje te grazen had. En haar
foutenquote was daarbij ook nog de kleinste van allemaal. Dat was mijn eerste confrontatie met
een mens die een fysiek/mentale prestatie leverde die extreem was; een topsportster dus. Zij
was een “gevaar” voor de arbeidsvrede omdat zij het “tarief” (de produktienorm) gemakkelijk
omhoog kon drukken…. Daarom werd ze altijd enkele uren per dag uit de band gehaald om
anderen te instrueren en foute producten te analyseren. Het klimaat in deze afdelingen was
enorm beroerd. Mijn eerste optreden, binnenkomend in een witte labjas samen met de
onderbaas (de korporaal dus), veroorzaakte het collectief zingen van een lied. De eerste regel
daarvan was: we gooien alle onderbazen van de trap…. Geschokt sprak ik erover met de
produktiebaas. Deze oude rot, zuchtte en sprak: Dat zult ge in enkele weken wel begrijpen… En
dat was zo. Ik nam mij voor nooit meer te werken in een massa- grotseriebedrijf, en dat kon ik

me gelukkig permitteren. Een sociaal klimaat om te snijden, leek me als dagelijkse werksfeer
niet acceptabel.
Dat is dus heel anders in Japan waar deze supermonteurs staatserkend zijn en hooggeëerd.
Zonder hen zijn sommige producten niet te maken of veel te duur. Onmisbaar, en dat is des te
erger omdat er geen “jeugd” ná hen komt. Want zij hebben hiun supervaardigheid gekregen na
jarenlange montage-arbeid in banden, een leven lang eigenlijk. Dus zijn er nu nog aan het werk
boven de 70!
En toen ik dit las kwam er nog een Philipsbeeld bovendrijven: de afdeling speciaal glasblazen.
Men maakte speciale radiobuizen voor zenders en die moesten met de hand (en de mond dus)
worden gemaakt. Dat was erg moeilijk en dat konden alleen de besten. Ik mocht daar ook eens
gaan kijken en meteen viel mij de bijzonder vrijegevochten sfeer op. Zoals je ook voelde op het
Nat. Lab (de researchafdeling) van de gloeilampenboer. De beste illustratie daarvan was de
spreuk die in grote letters op de muur stond gekalkt: “PHILPS TV 700 GULDEN; MET BIJL 725
GULDEN”. En dat had niks met de kwaliteit van de uitzendingen te maken…. Als ze je zagen
schrikken bij het zien van deze tekst, was de lol echt pas groot.
Mijn verhaaltjes zijn nu 40 jaar oud,en illustreren hoe kunde, monopolisme en sociaal klimaat
samenhangen. En kennelijk verandert dat nooit.
HERVIND UW ROOTS MET UW ADN
Bent u nazaat van een ierse pionier of een Sioux-indiaan? Dat is te zien aan uw ADN.
Commercielen in de VS kunnen dat voor u , tegen betaling, uitzoeken. Leuk niet? Nou willen
veel zwarte amerikanen weten uit welk afrikaans land ze stammen. Maar dat gaf al vele
verrassingen, omdat men snel kan zien dat je bv blanke voorouders had. Want relaties blankzwart waren er vroeger vele. Dus er zijn ook zeer nare, niet-romantische verrassingen in uw
ADN verborgen. Dus geeft u onderzoeksopdracht definieer dan wel uw vraag zeer precies. Dat
voorkomt nare uitkomsten. Ik stam af van een opgehangen bokkerijder. Dat waren, dachten we,
bandieten die roofden en moorden. Dus niks positief. Nu is een familielid in zijn voorvader's
proces gedoken en in die periode; hij vond dat deze groep veeleer een verzetsgroep was die,
zoals altijd in verzet, ook flink brokken maakten. Dat is, zonder ADN, toch een mooie
geschiedenis niet? Het prachtige boek verschijnt binnenkort, ik had de eer de drukproef al te
zien. Een mooi document van mijn familie, roots worden belangrijker als de bladeren (je haren
dus) gaan vallen, merk ik. Omdat je dichter bij het einde komt en, wel wil weten wie je na de kist
kan tegenkomen. ook van je familie. Is toch logisch, niet?
ANTI-KATERDRANK
Hij is er de anti-katerdrank. U zet het stevig op een zui..., en toch krijgt u geen hoog promillage.
En u bent dus ook niet zat. Er zit nl iets in dat uw lever, die de alcohol afbreekt, stimuleert, dat is
het trucje. Het werd onder notarieel toezicht getest en ... het schijnt te kloppen. De firma heet:
security Feel Better en voelt zich nu best goed. Deskundigen in Frankrijk riepen echter dat nog
nooit iemand de lever kon "versnellen", dus dat het niet klopt. Er is maar een oplossing: aan de
fles, op naar het politieburo en testen. Klopt het dan zit u weer gebeiteld. Uw lever hopelijk ook.
OPROLBAAR KEYBOARD
68 gram weegt het, je rolt het gewoon op, en het werkt met elke smartphone en PDA. En je kunt
het afwassen. L'Elektrek heet het. Een britse firma die doet in "intelligent textiel" brengt het op
de markt. Prijs weet ik (nog) niet. U kunt nu kamperen en computeren alksof u thuis was;
verstandig? Ik weet het niet, maar handig als u wil doorgaan in de moderniteit, dat wel.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

TOPICS-CAPITA SELECTA
INTEGRATIE VROEGER
In onze tijd is er heel wat over immigratie te doen en dan valt een story over locale immigratie,
vroeger, hier natuurlijk op.En dan blijkt er niet alleen nieuws onder de zon te zijn en dan herinner
je jezelf de immigratieperiode in mijn jeugd in Nederland. En dan komt er dit op papier.
In de Vaucluse, ons departement, kwamen rond 1900 vele arme italianen aan; sommigen later
ook om politieke redenen (Mussolini tijdperk).Hun lage lonen , inzet en kneedbaarheid waren
een grote bedreiging voor de franse arbeiders en dat leidde in 1905 tot echte veldslagen tussen
arbeiders van franse en italiaanse herkomst. Boze burgervaders kozen partij en deden groepen
italianen verjagen ten gunste van de "eigen mensen". De centrale overheid moest de
burgervaders fors tot de orde roepen en ze stuurden politie en troepen ter orde handhaving. In
1900 leefden al 400.000 italianen in onze regio en Marseille was voor 20% italiaans.
Nou waren er al in de 13e eeuw grote drommen italianen zij kwamen naar het pauselijke hof in
Avignon. Priesters, ambachtslieden, administrateurs en ook bankiers kwamen het grote hof
helpen; de stad was veruit italiaans.Hun illustere namen, als Baroncelli, zijn nog te vinden op
pleinen en straten alsmede hun imposante kastelen, zoals Javon, hier vlakbij.
De golf van 1900 had ook gauw een slechte naam in sociaal opzicht. Veel rellen, ruzies en
steekpartijen werden aan hen toegeschreven. Ook zouden ze vaak op vrouwelijk schoon
jagen.Nu zijn die italianen veruit geïntegreerd en zelfs in de top van bedrijfsleven en politiek
terug te vinden. Blijken van geslaagde integraties; het grote aantal namen in ons dorp,
eindigend op "i" (burgemeester Chiarelli) wijst ook hierop.
Mijn generatie herinnert zich ook de 50/60-er jaren met grote immigratiegolven uit Zuid-Europa.
Vooral voor de steenkoolwinning. De gezellenhuizen zaten vol met donkere jonge mannen, die
al gauw een slechte reputatie hadden. Het waren, zeiden de burgers, rokkenjagers, dieven en
vechtersbazen. Ik weet zelf nog van doden bij caféruzies in dorpen.De taal was een groot
probleem maar er was sprake van eenzelfde (katholieke) geloof en dat hielp wel. En niks
bijstand oid: geen werk meer? DAN NAAR HUIS TERUG1 Ook in de VS werden in de 20-er
jaren volle boten teruggestuurd met Spanjaarden die werkeloos werden in de crisis. Een handje
vol dollars en wegwezen, voor duizenden, terug in de armoede.
In Nederlandse families doken af en toe donkere echtgenoten op; de mannen van de (reeds)
zwangere dochters, die het heel moeilijk kregen na hun trucje om het huwelijk af te dwingen.De
meesten keerden later terug en sommigen huwden met meisjes uit eigen land.Zo verliep deze
immigratiegolf in "stilte", en niemand zag er nog echt wat van. Jawel, de vele italiaanse en later
griekse restaurants en ijssalons, dat was nog een laatste immigratiekleurtje.
In heel Noord-Europa kon je spreken van een geslaagde integratie van vele Zuid-Europeanen
van katholieke huize. In Maasmechelen (België) is een meerderheid van de middenstand
italiaans/grieks en aan de dure bolides op de parkeerterreinen tonen aan dat de derde generatie
stevig geïntegreerd is.
Dus met veel werkaanbod, gelijk geloof en weinig sociale bijstand waren deze "vreemdelingen"
geen echte concurrenten voor de locale bevolking. Ze steunden de economische groei in plaats
van op te slurpen. Ook tweede, derde generatieproblemen kwamen nauwelijks voor.
Dat was even anders met de ambonese immigranten na de onafhankelijkheid van Indonesië.
Deze mensen, met een heel andere cultuur (alhoewel protestants) integreerden niet mede
vanwege hun strijd met de regering over gedane beloften (militaire status etc.). Ze bleven in
"kampen" wonen en zo "maakten we" een tweede generatie die treinen kaapten, scholen
bezetten en gijzelaars doodschoten. Terrorisme avant la lettre! Ik weet nog goed hoe wij allen
schrokken.... maar de les werd, nu kijkend, daaruit niet getrokken. Want nu we weer een tweede
generatie hebben uit Noord-Afrikaanse hoek, die ook niet wil meedoen, beseffen we niet dat dit
eerder ook de kern was van het ambonese probleem.

En dat in een land dat het grootste moslimland ter wereld, vele tientallen jaren als kolonie had!
Ik hoorde in mijn jeugd nooit iets over moslims; wel over missionarissen die in Indië waren.
Ongelooflijk eigenlijk.
Wist u dat ca 35% van de Luxemburgse bevolking portugees is? Katholiek, hard werkend, en
redelijk goed geïntegreerd, al blijft er een "verschil". Wij hebben luxemburgse vrienden en
komen daar vaker. En je ziet dan een goed lopende integratie, maar toch ook een twee groepen
maatschappijtje. De lager opgeleide portugezen doen het handwerk, de luxo's , goed opgeleid,
doen de bankzaken. Maar problemen zijn er weinig. Terwijl de taal geheel niet lijkt op
luxemburgs. Wel op het frans dat ook officiële taal in Luxemburg is.
Dit rijtje overziend kun je samenvattend de volgende verschillen tussen vroeger en recnt
vaststellen mbt immigraties:
-de moslimimmigranten zijn INTERN in een enorme religieuse strid gewikkeld. Fundamentalisme
contra reformatie. Die wordt grotendeels in Europa (de religieus/culturele vijand van de
fundamentalisten) uitgevochten.
-in Europa is er sprake van een enorm religieus vacuüm, ja zelfs een identiteitsvacuüm. Elk
houvast in een onzekere toekomst ontbreekt.
-de fundamentalisten vullen het religieuse vacuüm en tonen HUN godsdienst waarin alles helder
en clear is.
-Europa wordt economisch bedreigd door Azië, velen zijn zeer onzeker over hun economische
toekomst. Daarmee ontstaat economische concurrentie alhier.
-onze sociale voorzieningen zijn ruim, al sluiten we procederende vluchtelingen jaren zelf uit van
contacten. Deze kunnen niet, ja MOGEN zelfs niet, integreren. En vaak tonen zij nou net
enorme integratie-inspanningen.
Zo komen we in de "cultureel/religieuse" clash terecht. Wij riepen "multiculturalisme" zonder te
beseffen dat de omstandigheden ernstig verschilden van vroeger en liepen dus vol in de tweede
generatieval. Niemand durfde de fundamentele VERSCHILLEN te benoemen en de nietvergelijkbare omstandigheden. Dat was "not done". En ons kinderlijke beroep op onze
immigrantenhistorie (Hugenoten, Joden, etc.) toonde aan dat we onvergelijkbare dingen
vergeleken en gingen slapen.
Uit nobele motieven geboren, ontstond er een immigratiepolitiek die ons duur kwam te staan. In
Frankrijk worden de immigratiewetten/regels nu fundamenteel aangepakt, de tijd van aardige
ideologieën is voorbij.
En dan zie je op hollandse TV die soedanezen, die massaal naar Birmingham emmigreren
VANUIT Nederland! Nederlands sprekende mensen, die al als hele groep (30.000!) wegliepen
omdat ze hier van de overheid geen kans kregen om zelf hun toekomst te kiezen.
Doodgeknuffeld in Nederland zijn ze nu zeer succesvol in Engeland, waar ze een prima
reputatie opbouwden. Dat verklaart een engelse burgemeester: hij begrijpt niet waarom goedopgeleide soedanezen (nederlands belastinggeld!) weglopen en in zijn stad slagen.
Wie kan dan nog volhouden, dit alles overziend, dat wij onze eigen problematiek goed zouden
hebben begrepen? Laat staan nu goed oplossen? Ik geloof dat echt niet. En dat gaat ons over
15/20 jaar weer spijten. U ziet dat geschiedenis niet alleen een leuke hobby is maar vooral ook
een groot vat vol wijsheid en ervaring. Onze levenservaring en die van onze vaderen.
Mensen leer dus uw kids wat over VROEGER, want van MORGEN weten zij al meer dan uzelf.
Daar moet ook onderwijs nu mee bezig gaan, mijn part opgehangen aan Michiel de Ruyter.
Maria V. doe je best! Opdat de nieuwe generatie weer fit wordt om..... de onvermijdelijke
volgende immigraties op te vangen. Want zonder immigranten gaan we toe naar een
bejaardenhuis waar armoe troef zal zijn.

DE ISLAM IN EUROPA: EEN STANDOPNAME
Malraux, de grote franse schrijver, schreef neer:
"De 21e eeuw, is óf de eeuw van de religies, óf deze eeuw zal er niet komen".
En:
"Het grote verschijnsel van onze tijd zal de opkomst van de islam zijn. ook al zien de meesten
dat niet aankomen, het zal lijken op de opkomst en de groei van het communisme in Lenin's tijd.
De gevolgen zijn nu nog niet te overzien".
Wie zei er dat we zijn "overvallen met de problemen van onze tijd"? Terwijl deze profetische
visie altijd al op de plank lag, vanaf 1956? Maar ook nu weer zijn schrijvers geen echte
raadgevers voor de mens en zeker niet voor politici. Die zijn te druk met de actualiteit, vandaag.
Malraux "wist" ook dat het christelijke westen geen antwoord zou hebben op de oprukkende
islam in Europa en ook Afrika. Immers, met de opvattingen van Verdonk, of veel erger, Le Pen,
kan toch niet een antwoord worden bedoeld.
Mogelijk weet u nog van de Morele Herbewapening die uit de VS kwam overwaaien in de 50/60er jaren toen de koude oorlog op zijn top was. Maccarthy en anderen maakten angstig jacht op
communisten en ene Frank Howard kreeg met zijn Morele Herbewapening hoge pieten over de
hele wereld gemobiliseerd met zijn puriteinse tegenbeweging. Ik had toen de twijfelachtige eer
om als student part-time wiskundeleraar te zijn op een Eindhovense "Philipsschool", waar
bestuur, directie en docenten een moreel herbewapende cel waren. Schoolbestuur: Mevrouw
Philips (ega van Frits!), Mevr. Casimir (vrouw van de hoogste researchbaas van Philips) en
andere Philipstoppers lieten flink van zich horen. Carrière bij Philips? Zonder rol in deze
beweging was dat toen onmogelijk! De cub is nu uitgedoofd, al vóór het hele communisme
verdween.
Na de val van de muur en zonder een europese politieke eenheid is er geen bedreiging meer....
dus kwam die er in de vorm van opkomende islam en opkomend Azië. Het vacuüm lijkt gevuld.
Twee ontwikkelingen zijn essentieel:
-de bloedige aanslagen in Europa (en de VS) en de turkse kwestie
-de relatieve verzwakking van Europa's geopolitieke positie. De oeroude Oost-West
tegenstelling is er weer met andere invulling: De reeks 732 Poitiers (verslaan moslims), 1492
Herovering Andalusië op de moslims, 1683 Beleg van Wenen door de Ottomanen en 1918 (!) de
definitieve val van het Ottomaanse rijk. U kunt nu de rij zelf vervolgen met 9/11 etc.
Tijd dus voor een anecdote.
In Frankrijk doop je bij je ontbijt je lekkere croissantje (halve maanvorm) in je zwarte koffie. De
islamitische halve maan wordt symbolisch.... verdronken,in herinnering aan de afgeslagen
aanval op Wenen door de Ottomanen. Doe dit dus nooit in Noord-Afrika, Turkije.... u weet nu
wat een cartoon over de profeet teweeg brengt!
Bin Laden wil de hiervoor gescheste tijdlijn verder door trekken, pratend over kruistochten en
ongelovigen. En dat valt nu op tafel bij 12 miljoen, (van de totaal 379 miljoen) immigranten in
Europa die een moslimachtergrond hebben. Zij kwamen uit de Magrheb, Turkije, Pakistan/India
en het westen dat integratie wilde danwel vreedzaam multicultureel verder wilde zag iets heel
anders gebeuren. De interne crisis in de islam werd en wordt op europese bodem uitgevochten,
en hoe!Europa was/is middenin een ontkerkelijkingsgolf: 1/3 gelooft niets, 25% van de
christenen zijn nog belijdend en... wel 72% van de moslims zijn gelovig. Dat gat blijkt enorm
belangrijk nu. Het multiculturalisme liep stuk op discussies over vrouwenrechten, homo's etc. De
geprezen cultuurverschillen bleken plots niet enkel verrijking te zijn. En nu moet het westen
terugvechten. De positie van de vrouw in de moslimwereld valt terug, de controle op vrouwen
neemt toe, de weerwraak is volop aanwezig.

Hoofdoekjesruzie in Frankrijk, cartoonherrie in Denemarken, wat is het volgende punt van
wereldwijde rellen? Flink aangewakkerd door Iran, Syrië en radicale Palestijnen/Libanezen. De
erfgenamen van Bin Laden.
Het liberale Europa snijdt in de vrijheden omdat het zich bedreigt voelt, ook al; zegt 70% van de
moslims tegen de radicalen te zijn. De gematigde westerse immams verliezen snel positie in
moslimkring!
De islam heeft dezelfde "blind idioten" als we kenden van het radicale europese communisme:
RAF, Italië met zijn Rode Brigades-moordpartijen; we weten het nog goed.
Ter illustratie van de veranderende situatie in de moslimbevolking in Frankrijk het volgende:
-in 1993 voelde 55% van de jonge moslims zich meer thuis voelden bij de moderne franse
cultuur dan bij die thuis, van hun ouders!
-in 2003 was dat nog maar 43%.
-in Duitsland vindt 23% van de moslims dat de duitse grondwet niet spoort met hun geloof.In
Engeland is 6% van de moslims het eens met de aanslagen. In Madrid discussiëren de moslims
of je wel/niet vóór Bin Laden kunt zijn.
Europa staat op een gevaarlijk kruispunt uit haar geschiedenis. En dan zijn er altijd optimisten
en pessimisten. En de politiek rent rond van incident naar incident en van maatregel naar
maatregel. Een chaos waarin we geprest worden tot reactie en stellingname. Verdonk wil het
rotterdamse model voor stadsgedrag wel in Nederland invoeren, van Hulten kapittelt de pers
over hun slechte gedrag, en zo maar voort. Men rolt koortsachtig over elkaar heen en dat is voor
ale tegenstanders een zichtbaar zwaktebod. En daar wordt op ingespeeld. En zwak Europa met
zijn versleten waarden zoekt naar antwoorden: een morele herbewapening dus....Wie staat er
op om ons de weg te wijzen? ook daar weten we vroegere namen te noemen, en niet met veel
vreugde soms. Merkel lijkt een stuk hoop te vertegenwoordigen in Europa, Polen lijkt ook sterk
te reageren, zei het helaas reactionair, anti-europees.
Wie springt er nog meer in het grote vacuüm?
HAMAS: EMERGING ISLAMITIC STAR
Zo schrijven internationale bladen nu over de palestijnse radicalen die plots de grootste partij
werden. "Hamas, eerste van de (verkiezings)klas" is een wat ludiekere kreet over deze
winnaars. Tijd voor wat licht op deze club, die een eminente rol gaat spelen in het MiddenOosten. Omdat ze DEMOCRATISCHE verkiezingen won; iets waar zelfs George B. niks tegen
kan inbrengen. In de franse bladen werd hun doopzeel dus weer eens scherp gelicht. Verslagje.
WAT IS HAMAS?
Hamas is een acroniem en betekent zoiets als islamitisch verzet, opgericht na de eerste intifada
in 1987.Ze komen voort uit de "frères muselmans" oude radicale club, in Egypte opgericht in de
20-er jaren. Hun cheik, Yassine, in de rolstoel was sinds 1971 aanvoerder tot een israëlische
rakat hem wegknalde.Zij begonnen met de zelfmoordkommando's en de zelmoordkamikazes.
Sins 1994 al 400 dode israëlis, erg effectieve club in guerilla.
In elke stad van Palestina zijn 2 van de 5 lid van Hamas en hun verbreding van aanhang bleek
sterk bij de verkiezing: ruime meerderheid. Ze zijn al jaren uiterst populair omdat ze sociaal werk
doen (scholen, ziekenhuizen,sport-ontspanning) en lijnrecht tegenover de corrupte Fatag staan.
Dat bracht hun de winst nu.
WAT IS NU HUN MANOEUVREERRUIMTE?
Hamas is uiterst inhomogeen: van jonge intello tot arme boer en van uiterst radicaal tot
gematigde. Want het is een protestclub: ze zijn samen TEGEN iets. Waar ze echt VOOR zijn zal
nu blijken nu ze de macht hebben. Suggereert dus een strijd radicaal-- gematigd als vervolg.
Wat komt er straks uit? De charia? Polygamie? Verbod op profane muziek? Kortom het iraanse
model? Of wordt men pragmatisch/gematigd? En hoe de enorme werkeloosheid aanpakken en
de enorme steun uit de wereld overeind houden? De premies van Saddam voor elke

zelfmoordterrorist zijn er al niet meer, wel nog de steun van de rijke palestijnen uit de diaspora
en Saoudi-Arabië. En wat met de Europese steun, die van de VS en de geldstroom
douanerechten van Israël? Het gaat intern heel spannend worden; te beginnen bij de
regeringsvorming onder een Hamaspremier en een Fatag-president.
DE TOEKOMST VAN AL FATAG?
Na Arafat werd de grote interne scheuring duidelijk en de enorme corruptie. Abbas opereerde
zwak en arrogant. Nu zijn ze tweede partij, dat is sterk wennen. Dus ze zijn geen club die op
korte termijn grote ogen gooit. Tenzij een bekering volgt en een nieuwe sterkere man verschijnt.
WAT KAN/MOET ISRAËL DOEN?
Nu is het : Met terroristen praten we niet. En de door ons geïnde douanerechten stortingen
schorten we op. En stil denkt men: eerst onze eigen verkiezingen met daarin Kadima en ..... hoe
loopt het met Sharon af? Want de keus voor Hamas is koren op de molen van Nethanya, de
grote havik. Ook daar lonkt radicaal naar de macht.
IMPACT OP DE ARABISCHE/MOSLIM WERELD.
De "Frères" hebben in ook Egypte ook al 88 van de 444 parlementszetels en ook zitten ze op
andere plekken al democratisch in de parlementen (bv Algerije). Mubarak is zeer bezorgd: hij
weet dat een dialoog westen-Hamas zeer weinig kans maakt. Dus wil hij bemiddelen, naast
Poetin, die ook zijn kansen ziet. Er is een flink risico dat in de oude autoritaire monarchieën
(Saoudi-Arabië, Emiraten, Marokko, Libye en in mindere maten Algerije en Tunesië) naar
instabiliteit zal worden toegewerkt. Ook doel van de iraanse en syrische machthebbers. Maar er
zijn ook tegenkrachten: Hamas is soennitisch, dus geen sjiitenvriend en men wil ook niet echt
afhankelijk worden van een ander land. Men wil vooral ook palestijns verdergaan.
EN TOEN HET "GREATER MIDDLE-EAST" VAN BUSH?
Bush zit in zijn eigen democratieval: Hamas is gekozen meerderheid, dat is schrikken. En hij
heeft veel spijt dat hij de corrupten van Fatag niet eerder aanpakte. Europa zou wel weer eens
intern verdeeld kunnen blijken en/of ook niet op een lijn zitten met de VS. Het visieverschil VSEuropa was al enorm; dat kan nu enkel groeien. Zeker met een soort "tweede irakdreiging in
Iran" in het decor. En met ook al weer Poetin voorin, net als bij Iran en Hamas! George's positie
op de globe staat flink op de tocht.
(WORDT VERVOLGD).
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