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*VOORAF
Toenemende spanningen in de politiek van
Nederland en Frankrijk; verkiezingsaanloop.
Politiek op zijn best en slechtst. En nu is ook
de paus in politiek vaarwater geraakt;
eigenlijk was hij dat al eeuwig. Het moorden
en verjagen in Darfur gaat dagelijks verder
terwijl een “machteloze wereld” lijkt toe te
kijken. Hoe lang nog?
Libanon lijkt weer rustig, want de pers heeft
zich afgekeerd. Maar velen vrezen dat dit
land opnieuw tot internationaal slagveld zou
kunnen worden. Onder “Topics” vindt U een
artikel van lezer C. dat , hoop ik, ook u tot een
reactie zal bewegen omtrent dit complexe
probleem. Intussen verrijkt Iran zijn uranium
en spekt zijn staatskas met “onze”
oliegelden.
Deze editie werd tijdens de wijnoogst
gemaakt en de ijverige vrede hier staat nogal
haaks op de woeligheid van de “verre”
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baas van Renault-Nissan over La
France: “En France l faut écouter.
Ne pas tout croire, mais écouter.” (

wereld. De bloemen slinken, het groen valt en
verkleurd, en de zon maakt al een beetje zijn
lage winterboog. De herfst is aan-gekondigd
en de winter maakt zich gereed.
Zolang we de woeste wereld nog met een
knopdruk kunnen “afzetten” is er de rust en
de veiligheid. Een groot voorrecht besef je,
steeds meer. Je bent een “verwende
westerling” als je goed om je heen kijkt. En je
snapt dat dit niet vanzelfsprekend is.
We hadden zeer vele, internationale
bezoekers deze zomer en met hen was het
heerlijk eten en drinken en zonnen. En er
werd heel wat wijsheid gedebiteerd op onze
terrassen; nu hoop ik maar dat u er wat van
terugvind in deze editie.
Le Provencal ging naar weer meer lezers
(minstens 120 nu) en de pret om het te
maken steeg evenredig, zeker ook door de
vele reacties. Veel leesplezier toegewenst!
LEON.

In Frankrijk moet men luisteren. Niet alles
geloven, maar wel luisteren).

Wat zou deze captain of industry
,die nu zelfs de Amerikaanse autoindustrie
gaat
redden,
nou
eigenlijk bedoelen?
***

De
woordvoerder
van
de
Palestijnse regering en ook
Hamas- lid sprak: “Nous sommes
victimes du virus de la stupidité.
Nous avons perdu la raison et
nous ne savons pas comment
nous diriger …. Ca suffit avec la
démagogie , le chaos, les armes,
les bandits. les reglements de
comptes (de afrekeningen)!”
***
Al-Zawahri, nummer twee van AlQaida, zei het:
“Ik roep alle ongelovigen, waaronder George Bush, op zich tot de
islam te bekeren.”
Een moslimpaus is opgestaan en
hij spreekt (zoals de echte paus
van heel vroeger), de taal van de
kruisvaarders… En dat doet hij
niet per ongeluk, zie “onze” paus!
***
Kofi-Anan reisde door het MiddenOosten en concludeerde: “De
meeste leiders die ik hier sprak
vinden de Irak-kwestie en de
gevolgen ervan
een ware
katastro-fe. Zij zeggen dat dit de
regio gedestabiliseerd heeft.”
Welaan, dat zei Chirac al vóór de
inval en dat gelijk is nu wel keihard

++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++
*DIXIT

-Motto’s
“Los één moeilijkheid op en
voorkom honderd andere.” (=my style)
“Er is geen kwaad of er is enig
goed aan”. (dat mag ook ik hopen!)
“Sluit uw mond méér en uw ogen
minder”. (valt voor mij niet mee!)
-One-liners
Over de franse verkiezingen:
“Men moet veel moed hebben, om
de realiteit weer onder de ogen te
brengen van een natie die met
illusies in slaap is gewiegd.”
(Jammer, dat deze niet van mij is maar van
de hoofdredacteur van Expansion, econ.
Maandblad)
***

Een gespierde uitspraak van
Carlos Goshn, de wereldwijde
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up to 100 mph, but then he realizes his
foolishness and puls over to the side.
The policeman comes up and says: “ Sir, my
shift ends in 30 minutes and it’s Friday. If
you can give me a reason that I have never
heard before, I’ll let you go.”
The man thinks and says: “Last week my
wife ran off with a cop and I thought you
were bringing her back.”
The cop replied: “Sir, have a nice day.”

bevestigd. Ook voor George Bush
c.s.
***
President Chavez uit Venezuela
sprak in het daar geliefde TVprogramma : “Alo presidente”. En
hij zei, over Bush:
“Moordenaar!
Zuiplap!
Volksmoordenaar! Ezel! Onnozele hals!
Onbeschoft figuur! Geesteszieke!
Lafaard! Immoreel mens!”
Dan geloof je de eigen oren toch
niet? Maar daar denken ze in
Venezuela dus heel anders over!
De diplomatie is er ook al veranderd.

En nog eentje:
A man was telling his neighbour that he just
bought a new hearing aid; very costly, but
state of the art. It’s perfect, he says.
Really, answers his neighbour, What kind is
it? And the man replies: Well, Twelve Thirty.
Dear B. , I will have also a hearing aid in
some months. I will call you for a test before
paying the bill! Thanks for the warning!

-Wijsheden.
”Één oude vriend is meer waard
dan twee nieuwe”. (Maar wat is oud?)
“De ellende van één ander is
makkelijk te dragen”. (Eens, uit ervaring)
“Tot ons 70e worden we wijs en
dan sterven we als dwazen”.

REACTIE BIJ
EDITIE 21-06:

***
DE ONTVANGST

VAN

Van lezer en “bon ami familial” T.:
Hallo Leon,
Ik wil je even laten weten dat we een echte
goeie schrijver in ons midden hebben!
Prachtig geschreven zoals altijd, mijn
complimenten!!

(Opschieten dus)

“Wat wij voorzien vindt zelden
plaats. Wat we het mist verwachten gebeurt meestal”. (Speciaal

Beste T. dit eerbetoonde is echt (te) groot
denk ik, maar het is wel erg leuk om het te
vernemen. Lees verder dus en pak, - als je
wilt-, ook zelf eens de pen. Ik weet dat jij
veel lezers dan ook een heel prettig moment
kan bezorgen.
***
Lezer M. (vader van Peter S.; zie weblog)
schreef me bij ontvangst van de laatste
editie:

voor mij)

+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

*INGEZONDEN
EERST WAT INGEZONDEN MOPJES

Al geruime tijd lees ik je krant; gisteren
kreeg ik de laatste editie waarin je o.a.
ruime aandacht schonk aan de weblog van
Peter. Mooi artikel moet ik zeggen. Door
alles wat ik van je lezen heb, krijg ik het
gevoel je ook eens te willen ontmoeten…..

Van een oude engelse vriend B., kwam het
volgende binnen, via Australië:
An older man was speeding, 80 mph and
then this policecar is behind him. He sped
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Van lezer C., van het eerste uur en goede
vriend uit het land van mijn vaderen, ontving
ik de volgende menig:

Beste M. dank voor je reactie en je
compliment. Mijn artikeltje werd vooral geïnspireerd door de weblogteksten van Peter,
die mij zeer aanspreken. En intussen
maakten we in de Provence ook kennis met
jullie. Een zeer aangenaam bezoek van
lezers en “zeer verre familie”. Dat moeten
we dus snel nog eens over doen!

“Ik vind Le Provencal nu veel beter:
overzichtelijker en met duidelijk minder
zetfouten. Prima.”
Dank je zeer voor je reacties; ik probeer die
hinderlijke zetfouten te vermijden met
automatische spellingscontroles en herlezing. Maar mede door het gebruik van
diverse “talen” in de tekst, gaat het wel eens
hartstikke fout. Ik moet nog een goeie
vrijwillige redacteur zien te vinden!

***
Enkele reacties van lezer en oud-vakcollega
T. over de edities 20 en 21:
Je reportage over “de kersenboom” is
geweldig en zegt veel meer dan
demonstraties of parlementaire debatten
over integratie.

***
Trouw en “groot” lezer T. reageert ook. Hij
weet iets meer dan een gewoon mens van
editing en van lees (on)gemak. Dank voor je
reactie dus!

Tja, je moet met wat arabieren geregeld
gewoon wat kersen plukken, dan zie je wat
een onzin er wordt verteld. Onder de
enorme “druk” van de reacties over
gewelddadigheden etc. die de mensen per
pers bereiken, wordt hun imago totaal
vervormd en ook nog gegeneraliseerd. Dat
is het grootste gevaar van nu!

Wat de nieuwe lay-out betreft, de
appreciatie wordt inderdaad bepaald door
de manier waarop je gaat lezen. Lees je
vanaf het scherm, dan is een-koloms-druk
prettiger. Voor degenen die printen is tweekoloms-druk (zie kranten) prettiger. Maar
goed je geeft aan hoe je de kolommen weer
kunt laten verdwijnen, dus een indeling in
kolommen is voor iedereen gemakkelijk
hanteerbaar. Overigens vind ik de
kolommenindeling prettig lezen, ook het
grote lettertype is een goede zaak. Die
fleurige kleuren haal ik er voor het afdrukken
overigens uit (alles in zwart).

Nog een reactie van dezelfde T.:
Bach’s Flassan Blues: mooi dat je de
muzikanten Bach en Brubeck “bij elkaar
brengt”. Brubeck is volgens mij een van de
jazzmusici die het dichtst bij Johann
Sebastian komt.
Omdat hier een echte muzikant oordeelt,
ben ik nog vaster overtuigd van de
“verwantschap” die ik in hun muziek hoor.
Dank beste mijn beste T.!

Beste T., ik stel jouw mening als groot
(kranten)lezer zeer op prijs en met zo’n
zeven reacties sluit ik het “kolommendebat”:
Le Provencal gaat dus twee-koloms verder.
En wie het niet apprecieert kan met enkele
muisklikken op “een-koloms” komen.
Iedereen zeer bedankt voor zijn/haar
reacties!

***
En een aantal reacties commentaren, weer
van lezer T., vallen onder de koepel van :
“De toren van Babel”. Dus vindt U die onder
“Topics” weergegeven!

+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

***
NOG ÉÉN, LAATSTE KEER OVER “DE
NIEUWE LAY-OUT”:

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
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HET FRANSE (PUNTEN)RIJBEWIJS
“Mijn correspondent” en auteur uit het mooie
Monieux tipte mij over een actualiteit:

L’ EXCEPTION FRANCAISE
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE

“Recent, op TF1, wist PPDA (bekend TF1
journalist en auteur Patrick Poivre d’Arvor ;
red.) zonder zich te schamen te vertellen dat
…..,
“…het in Frankrijk toch zo immens moeilijk
wordt om geen punten te verliezen op je
rijbewijs”. Got it?

WAT ? EEN TEKORT AAN ZORGPERSONEEL ?
Ja, dat is een waarschuwing van een
adviesraad van Den Haag. En een fors
aangezette : als het niet snel verandert moet
er naar het BUITENLAND ( !) worden
uitgeweken. Opa en oma in het bejaardenhuis aan de Costa Brava etc.
Wel, Den Haag, dat is al een beetje zo, kan
ik U zeggen. Sinds de AWBZ-ruzie over in
het buitenland levende zieke ollandais is
bekend hoeveel er al hier zitten : vrijwillig
dan !
Wie stond er zo te zaniken over vergrijzing
en haar gevolgen ? Juist, Le Provencal ! En
dat al twee jaar geleden. Welaan, wij ziin al
in de zorg, maar dan in de Provence.
Sterkte !

I think I got it. Ik hoor van veel buitenlandse
bezoekers dat het sinds kort veel beter
rijden is in Frankrijk, en leg ze uit dat dit
waarschijnlijk komt omdat de controles
verscherpt zijn. En als grapje vertel ik dan
ook “dat de files voor de eerste hulp
ingangen van de ziekenhuizen veel kleiner
zijn geworden. “ Got it too?
AFFAIRES EN VERKIEZINGSSTRIJD
- DE AFFAIRES
Het is nog vrij rustig op het “affairefront”,
maar dat kan omslaan. Een kleintje is dat de
hoogte van de verkeersboetes van
onschuldige aard omlaag ging. Vooral in
Parijs is er veel ontevredenheid bij
geverbaliseerden. En daar zitten erg veel
kiezers. Dus strooit men nu wat PVpepernoten.

ONZE COMPATRIOTTEN ZIEN GEEN BAL
We dachten altijd al dat er iets speciaals
was met de franse chauffeurs. Gelukkig is
het mysterie een beetje opgelost: uit
onderzoek blijkt dat ze gewoon heel weinig
zien. Éen miljoen fransen kregen bij een
check 5 van de maximaal 10 punten voor
hun gezichtsvermogen. En naar schatting
rijden er 8 miljoen met een oogafwijking.
Onbekend is hoeveel van de 85.000
ongelukken hiermee van doen hebben en er
is ook geen oogtest vereist voor
rijbewijsverlenging. Het wetsvoorstel om dat
wel te doen voor ouderen werd na de hoge
dodenaantallen bij de hittegolf, enkele jaren
geleden,
uit
angst
voor
opstand,
ingetrokken. Dus er rijden bosjes oudjes
rond in een soort van dichte mist.
Ook zijn er ca 1 miljoen fransen zonder
verzekering, zegt men. Welaan, wij waren
tot nu zonder klappers maar dat is een
wondertje weten wij. En als we zien hoe er
soms om ons heen wordt gestunt, dan
mogen we spreken van groot geluk en een
uiterst getrainde engelbewaarder.
Dus rijden we voorzichtig verder.

De vraag: “wie betaalt de campagnes” staat
weer volop in de belangstelling en ze was
vele malen aanleiding tot schandalen. En er
is een wetje voor: een kandidaat mag
maximaal 15 miljoen euro uitgeven voor de
eerste ronde en 20 miljoen voor de tweede.
De staat betaalt daarvan 50% terug voor
elke kandidaat die meer dan 5% haalt.
Enkel natuurlijke personen mogen giften
overmaken en maximaal 4600 euro per
donateur. De kandidaat mag zelf geld lenen,
spullen verkopen en geld van de partij
krijgen.
U snapt dat hier wel wat kunstjes mogelijk
zijn en die worden dan ook uitgehaald.
Omdat iedereen dat doet is de angstige
vraag: wie begint tegen een ander? Want
wie kaatst moet de bal verwachten. Dus
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wordt er nu ijverig gespioneerd door
eenieder bij elke ander. Leuke bezigheid.
Overigens reizen alle parlementariërs gratis
trein, 1e klas, en dat zijn bijna alle
kandidaten. Dat schiet dus wel wat op.

DE UMP (GEMATIGD RECHTS)
Chirac stijgt in de peilingen, hij vecht in stilte
onze old-timer. Niemand gelooft echt in zijn
kandidatuur maar deze sfinx zat altijd al vol
verrassingen. Het is verwarrend in de UMP,
de Villepin, Chirac, Sarkozy. De laatste staat
ver boven de anderen, maar de zaak is nog
niet beklonken.
Wat in de UMP velen ergert is dat Chirac
c.s. ,willen dat pas op 14 januari DE UMPkandidaat wordt gekozen. Dat is een
manoeuvre van Jacques, die meer tijd wil
om zijn blazoen te poetsen….. Nicolas hoor
je knarsetanden. Suspense!

-DE VERKIEZINGSSTRIJD
DE PARTI SOCIALISTE
Jospin was ook aan het woord op de
zomeruniversiteit van zijn partij de PS. Hij
was de grote verliezer in 2002 en kwam
daar nooit meer bovenop… lijkt het. Want
zijn speech was een emotionele toespraak
van een verbitterde man, die geen enkel
oog toonde voor de enorme problemen van
zijn land en zijn wereld. De vleesgeworden
navelstaarder van de PS: eigenlijk een
schokkende symboliek. Zijn ster staat in de
poll’s toch weer het hoogst NA die van
Segolène. Maar Segolene valt wat
omlaag…. DE PS is in een maximale chaos
terecht gekomen, dat is zeker, en dat is erg
gevaarlijk voor Frankrijk. Le Pen lacht in zijn
beide vuistjes. Mei 2007 wordt een
benauwende toestand…
Op 15 sept. was er weer een partijbijeenkomst
waarop
alle
kandidaten
spraken.
Er
werd
grote
vrede
gedemonstreerd, maar iedereen wist dat er
onderling erg wordt gestreden. Half
november wordt er één kandidaat gekozen,
hoopt men. Segolène staat zeer hoog, maar
valt wat terug door de eerbied voor de oude
“olifant” Jospin. Het uur van de linkse
waarheid is aangebroken!
Velen vrezen nu toch nog voor een
onsmakelijke
kandidatenslag
tussen
Segolène en Jospin; de laatste kan zijn
verlies
uit
2002
niet
verkroppen.
Koningsdrama’tje in de PS.

EXTREEM RECHTS
De Villiers, goed voor 4%, wijzigde zijn
koers. Zijn gehamer op de “islamisatie van
Frankrijk” is geen succes; de anderen doen
dat veel netter en effectiever. Dus gaat hij
nu wat breder: o.m. tegen europa ageren.
Het piepkleine broertje van Le Pen maakt
geen kans, neemt hoogstens stemmen weg
bij Le Pen.
Le Pen, FN, wordt als de “bom” van 2007
gezien. De oude vos geniet nu blijkt dat hij
wel eens 20% van de stemmen kan krijgen,
4% meer dan in 2002! Hij komt niet erdoor
als Segolène en Sarko hun huidige % halen,
maar dat is niet zeker. Er is echter nog een
heel ander probleem: Le Pen heeft zijn 500
handtekeningen voor kandidatuur niet bij
elkaar. Ondanks een visvijver van 36.000
burgemeesters
plus
nog
andere
bestuurderen zit hij pas op 400. Er wordt
van alles geprobeerd, maar het schiet niet
op. Een merkwaardig systeem: de politicus
die ca 20% van de fransen bevalt krijgt geen
500 kandidaatsstemmen te pakken…
Zou hij ze niet halen dan is het lang niet
voorbij: hij zal de aak dan enorm op de kop
gaan zetten, dat is zeker. En zelfs daarvoor
zijn velen echt bang. Daarom heet ie ook
“de bom”.

LAATSTE NIEUWS PS-KANDIDATUUR:
Gedeeltelijke ontknoping, want Jospin trok
zich terug en Hollande deed dat ook (als dat
“nodig zou zijn voor de eenheid”), maar vlak
daarna deed hij de deur zelf dicht. Nu is
enkel Segolène en de middenmoot nog
over, Strauss-Kahn (die al kandidatuur
aanmeldde), Fabius en Lang (allemaal ca
20% kandidaten). Het pleit lijkt echter
beslecht: Sego wint de kandidatuur!

EXTREEM LINKS
Deze clubs hebben grote herrie, nadat ze
allen niet met de PS samen wilden gaan.
Dus nu vechten Communisten, Maoïsten en
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Nu gaat Sarko dus op bezoek (eventjes) bij
Bush om zijn uitstraling te showen vanuit de
VS en Sego doet Italië en Spanje (beide
links) dus aan. Want naar Bush gaan, dat
kan echt niet. Eerlijk is eerlijk: Sego ging
ook al naar Chili en Zweden… dat mag in de
PS weer wél (maar nu is Zweden potverdrie
ook al rechts geworden!).
Het is wel duidelijk: beiden zullen zich vooral
op Frankrijk zelf richten als presidenten, en
dat is overigens hard nodig. Maar een
internationaal lam Frankrijk in Europa en de
VN, dat is een zware tik voor de europese
invloed. Zeker weten. George ziet het met
genoegen en ook de britten vinden het
mooi. Europa goes Atlantic met Sego en
Sarko, omdat
die het niet kunnen
tegenhouden. De fransen zullen nog
GEMIST worden!

radicale groenen tegen elkaar: versplintering dus. Een echte western zegt men
hier. Het is eigenlijk historie, deze mensen
die au fond op oerconservatieve wijze naar
de wereld kijken en door steeds meer
fransen als wereldvreemd worden gezien.
Alleen heel oude communisten en zeer
ontevreden fransen zien er nog wat in.
Omdat er niet één samenwerking is met de
linkse kandidaten van de PS zal links een
grote versplintering gaan oplopen. Slecht
voor de PS, goed voor de UMP (rechts).
Een anachronisme gaat verdwijnen lijkt het.
HETE VERKIEZINGSKWESTIES
Een hele hete zijn de pensioenen en dan
speciaal de gouden regelingen van
EDF,GDF, SNCF, RATP, Banque de
France… Dat deze regelingen moeten
worden aangepakt is buiten kijf; de
ongelijkheid is enorm. Sommigen worden
gepensioneerd met 50 jaar en kosten ca
40% meer aan middelen dan hun
“collega’s”, die deze wel moeten ophoesten
natuurlijk. De tekorten van de “speciale
pensioenen” lopen snel op, vooral vanaf
2020. En wat voor een tekorten: wat dacht U
van een tekort ter grootte van de jaarlijkse
premiestroom? Dat is hier tegen 2020 dus
heel gewoon.. Je weet niet wat je ziet, maar
het is een feit.
Rechts en links loopt NOG met een grote
boog om de hete brij. Wie begint? Sarko liet
het er mooi bij zitten toen EDF werd
geprivatiseerd; de enorme rekening ging
naar de “algemene middelen”, dus wij allen
tezamen. Hier ligt een ware tijdbom; wie
trekt het eerst aan het touwtje?

NOS BONHEURS FRANCAIS
Ons grote geluk hier; het vervolg:
-onze moedige dorpse middenstand; al gaat
onze Fredericq, de worstmaker, er mee
stoppen. Hij wordt “macon”.
-de oudjes van ons Postkantoor; een
uitstervend ras. Er is al één “nieuwe”
gearriveerd. Een echte Yup.
-onze Police Municipal: ongewapend (dus
gefrustreerd), trots rondscheurend in een
oud R-4 tje en afstandelijk als de ouwe
veldwachter.
-de telefoonmast naast Notre Dame des
Anges, op de verre heuvel. Toen iemand
daarover boos werd kreeg hij te horen dat
Notre Dame een ook mobieltje had en de
hemel wilde bellen.
-onze tafeldruiven, met een AOC dus! En
die AOC is verdiend, dat proef ik aan ons
eigen druivensapje!

BUITENLANDKENNIS
Tja een franse president doet ook het
buitenland… en hoe! Kijk maar naar Chirac
als hij de VN toespreekt over het MiddenOosten…. Daar kunnen Sarko en Sego een
flinke punt aanzuigen. Frankrijk zal als zij
aantreden een belangrijk stuk invloed
“buiten” verliezen en, let wel, daarmee ook
Europa! Want de fransen zijn DE diplomaten
voor Europa in het Midden-Oosten en de
VN..

NOS GROS MOTS
Voor de fijnproevers van de franse ziel. Wie
a zegt moet ook b zeggen dus nu weer wat
onder b en c:
Boulotte = dikkertje (denk ook aan
boule=bal,bol)
Burettes = kl…..; ballen. Met veel
voorzichtigheid toepassen!
Camé(e ) = drusgebruiker(ster)
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d’Aygues, principauté d’Orange, en Les
portes de la Mediterranée.
Per 1000 inwoners hebben wij hier een
cave; in totaal zijn er hier zo’n 500 stuks.
Dit zijn de locale statistiekjes en ze tonen
weer eens hoe sterk dit land afhangt van de
wijnsector. Dus moeten we hopen dat de
ingreep van Brussel zal leiden tot een
heropleving en niet blijft steken in
rooipremies en het verstoken van het
wijnoverschot tot eau de vie en ethanol voor
de auto. Maar dat is lang niet zeker, helaas.

Franche canaille = onvertaalbaar, iets als
doortrapte schurk.
Casse-couille = een “zeikerd”, een lastig
persoon.
Charogne = kreng;dus enkel voor het
zwakke geslacht!
C’est chiant = het is waardeloos (of het is
k…).
Chiffe molle = slappeling, nietsnut.
Les chiottes = de plee of meer in stijl: het
“schijthuis”.
Quel cirque = wat een zootje, troep,
rommeltje.
Cloche = trut, tut, tuttebel

GERUZIE OVER BIOMASSA’S
Er is een plan voor een grote
biomassaverwerking in een dorp hier in de
buurt. En er is hier nogal wat biomassa;
afval van de wijnoogst, groenafval zijn ruim
aanwezig. Door dit te vergassen, kun je
elektriciteit maken die je dan aan de EDF
(stroomboer) verkoopt. Voor 85 euro per
megawatt. Niets fout mee zou je zeggen,
duurzame energie opwekking. Maar nee,
dat is niet zo eenvoudig. Alle chemie-achtig
lijkende installaties worden hier diep
gewantrouwd, wat ook steeds blijkt bij
vuilverbrandings plannen. Nu dus ook weer
een enorme polemiek en de arme directeur
van de nieuw tent moet zich publiekelijk
verdedigen tegen enorme geruchtenstromen en bergen onjuistheden. Het drukt
de angst uit voor de vooruitgang; anderen
zeggen de voorzichtigheid rond het milieu.
Maar als je hier de rommel ziet rondvliegen
in de mistral, de uiterst slechte discipline ziet
bij afvalscheiding dan voel je och eigenlijk
iets anders. Gemakszucht, kop in het zand
tot het ECHT niet meer kan. In het land van
de zon is ook daarom zonne-energie een
grote uitzondering. In ons dorp zijn er twee à
drie huizen die iets er aan doen. Toen wij,
vijf jaar geleden ons hierin wilden storten,
was er niemand te vinden onder Lyon die
iets voor je kon doen. Dat is nu beter, maar
nog steeds komen er installateurs uit het
noorden (waar GEEN zon is) hier hun
zonne-energie installaties slijten. Zelfs
duitse
firma’s
installeerden
hier…...
vanuit…. München!
Tja, veranderen ligt zelden voor de hand en
moet soms met de (financiële ) karwats

Tja, tot zover deze les. Ik zou willen dat ik
de etymologie (“herkomst”) van deze
woorden beter zou begrijpen. Want daarin
zit de “harde kern” van de cultuur.
Tot de volgende keer weer!
KOOP EEN WIJNGAARD
De prijzen zijn 20 tot 50% gedaald
vergeleken met 5 jaar geleden: het is dus
nu! Alles ten gevolge van de wijncrisis in alle
franse wijngebieden. En omdat de EU nu
ook nog 400.000 hectaren wil doen rooien.
Prijzen voor een hectare wijnstruiken: Cotes
de Bourg 20.000 euro, Medoc 50.000; Saint
Emillion 230.000; Vallée du Rhone 39.000
euro. Daarbij komt dan nog de gebouwen
etc. en die zijn dan weer duurder geworden.
Dus nog eens 1,2 miljoen euro. U ziet het,
uw eigen flesjes vullen is nog steeds geen
simpel grapje. Dus ik kijk wel toe hoe u het
doet en koop mijn flesjes kant en klaar. En
ik bid dat veel wijnvelden zullen worden
gered, omdat dan ons fraaie landschap blijft.
VENDANGES 2006
De 6200 wijnboeren in de Vaucluse oogsten
hun druiven, en dat geeft zo’n 2,5 miljoen
hectoliter wijn. De 53.000 hectaren (42%
van het totale oppervlak) en er wordt ca 355
miljoen euro mee verdiend. U weet intussen
dat daar niet erg veel winst meer bij zit, en
dat er (weer) eens gerooid gaat worden.
De AOC’s zijn 72% van de productie (AOC
Côtes du Rhone, AOC Côtes du Ventoux,
AOC Côtes du Luberon), ver voorlopend op
de Vin de Pays de Vaucluse, pays
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gasboer) dat fuseert met een privé-bedrijf
SUEZ. En dat is tegen het linkse been zeker
omdat eerder al EDF (de stroomboer)
geprivatiseerd werd. En die was “samen”
met deze GDF! Dus heeft links meer dan
100.000 amendements-voorstellen ingediend, en die moet je behandelen:
democratisch toch? Nu is dat in Frankrijk
niet de eerste keer dus is er een beruchte
wet waarmee je alles weer om zeep kunt
helpen mbt die amendementen. Dit is een
schandelijke illustratie van hoe diep de
parlementaire democratie en het “links
tegen rechts gedoe” hier is gezonken!
Overigens is alles nog niet OK, want ook
Brussel ziet nog problemen. Waarom dit
alles? Wel als Frankrijk dit niet doet wordt
Suez opgevreten door de andere europese
energiegiganten uit Italië en Duitsland. Het
is dus een defensief gebaar tegen verlies
van macht op de energiemarkt. Dat
interesseert links dus niks, die kijken zelden
over een grens hier. Ze leven nog in
gesloten luilekkerland. Arme progressieven,
gij zijt de anti-progressie in persoon geworden. Tenslotte hier het plaatje van de
europese energiereuzen:

worden afgedwongen. De stookolie is hier
aangekomen op 68 eurocent/liter, dat is
ruim twee keer de prijs van …. Zes jaar
geleden! Dat wordt dus kou lijden.
FRANKRIJK WIL GROTER WORDEN
Ja, ja, de fransen willen maritiem uitbreiden!
Samen met Spanje, Engeland, en Ierland
hebben ze de VN gevraagd 80.000 km2
erbij te krijgen in de Golf van Gascogne en
de Keltische Zee, want daar worden olieachtige schatten vermoed! Dit gebied gaan
ze dan later onderling herverdelen natuurlijk.
Overigens vragen de fransen dit ook aan bij
de Kerguelen Eilanden, Nieuw-Caledonië en
Frans Guyana. Het franse rijk zoekt ruimte,
nou, beter gezegd olie en gas. En wie
eigenlijk niet?
MEER ARBEIDSPLAATSEN
Er
zijn
nu
toch
52.000
nieuwe
arbeidsplaatsen bij gekomen (+0,3%) ook
zonder de speciale contracten gesteund
door de overheid. Een prettige verrassing
om de 16 miljoen arbeidsplekken eindelijk
weer eens echt te zien toenemen. De
interne consumptie en hogere export zijn de
oorzaken: groei in de lucht dus. Goed
nieuws voor de verkiezingen van 2007 en
wel voor de UMP natuurlijk. Nicolas lacht.

E.on (Du) 56 miljard omzet; EDF (Fr.!) 51;
RWE (Du) 41; Enel (It.) 34; Centrica (UK) 20
en Endesa (Sp) 18. En de nieuwe Suez-Gdf
zou worden: 64 miljard, dus de grootste in
Europa!
Een vuist tegenover Gazprom (Rusl.) die
een alliantie sloot met Sonatrach (Alger.).
De energie-oorlog woedt al.

SLECHTE PLEK VOOR DE UNI’S
Op de lijst van de 500 beste universiteiten
ter wereld zijn de fransen gezakt. Harvard,
Stanford en Berkeley staan bovenaan; op
de 5e plek staat Cambridge en dan op de
45e plaats komt Parijs-IV. In de europese
lijst komen op de 122 slechts 12 franse
universiteiten voor. In de meting spelen een
rol zaken als: aantal Nobelprijzen en aantal
publicaties. En in Frankrijk publiceert men
zelden onder een universiteitsnaam maar
veelal onder die van de CNRS (franse
staats researchinstelling). Dus door deze
gewoonte vertekend het beeld enigszins,
maar ook dan is het een beetje droef.

IN DE SCHOOLKANTINES
Er werd eens wat onderzoek gedaan in de
franse schoolkantines naar de wijze waarop
de leerlingen eten; U weet dat een
schoolrestaurant hier de regel is. Nou, en
dat was even schrikken.
Vreemde, nooit vermoede eetgewoonten
werden aanschouwd: de volgorde van e
gangen was nogal willekeurig, bijvoorbeeld
eerst wat appelmoes en dan komkommersalade met een gezoete yoghurt,
waarom niet? En op alles ketch-up,
mayonaise en mosterd. Op school zijn alle
geleerde eetregels verdwenen lijkt het en

DE SUEZ-GDF FUSIE
Deze fusie op energiegebied is in Frankrijk
in de maak en politiek zeer omstreden.
Want het betreft een Publieke bedrijf (GDF;
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zijn gefotografeerd. Maar ze zeggen beiden
zich dat niet te herinneren. Nu moet de
ADN-tour de waarheid opleveren…. Wie is
nu echte de bedriegster? La France, en de
nationale
Madeleine,
wachten
met
nieuwsgierigheid
af.
De
franse
overheidsadministratie heeft mogelijk weer
een wonder geproduceerd!

het belangrijkste is het samen wat peuzelen.
Tot verbazing van de onderzoekers waren
de rauwe groenten helemaal in terwijl
iedereen wat anders dacht. En afwisseling
was ook al geen probleem. Welaan ouders
laat de schoolkantine dus geen alibi vormen
voor een gekochte pizza s’ avonds! De
firma’s Sodexho en Findus, de groten op
kantinegebied filmden in een aantal kantines
en verzamelden dus mooie verrassende
plaatjes…

DE SNCF: OP NAAR CONCURRENTIE!
Het komt er onvermijdelijk aan in 2007:
concurrenten op het spoor hier. Namen als
Virgin, Veolia, TUI, Air France etc. worden
als “spoorwegconcurrenten” genoemd. Hier
is dat ondenkbaar en het wekt enorme
verbazing. De SNCF-baas werkt zich uit de
naad om de strijd niet te verliezen, want dit
bedrijf “komt van heel ver” waar het om
service gaat. Behalve dan de TGV, het
wonder van de SNCF. Nu wordt er gewerkt
aan nieuwe treinstellen, betere stations,
een beter railsysteem, kaartjesverkoop via
Internet etc. en niet te vergeten de “minds
van de cheminots”. Ras met een zeer rode
reputatie! Zoals het al in de luchtvaart ging
heeft SNCF zich ook aangesloten bij het
Railteamverband: samen met Spanje en
Duitsland. Onder het motto: if you can’t
beat them, you better join hem. Maar
voordat de franse massa, die een enorme
afkeer heeft van de slechte treinservice, in
de trein zal stappen (excl. TGV natuurlijk!),
zal er nog heel wat water door de Rhône
stromen!

SCNM: LAATSTE STUIPTREKKING?
Tja alweer gedonder bij de door de staat
geredde SCNM, die nu voor een
meerderheid van Veolia en Butler is, nadat
de staat 160 miljoen in de kas stortte. Tot
ergernis van Brussel. Want hun filiaal de
CMN, is een samenwerking aangegaan met
concurrent Corsica Ferries en deze hebben
nu samen een reactie gegeven op de
aanvraag naar aanbiedingen van de
corsicaanse overheid…. Die een pot van 90
miljoen te besteden heeft. Een derde
aandeelhouder krijgt nu de schuld, maar
insiders spreken over het uitvechten van
oude vetes. De vakbonden staan al weer op
knalrood en mogelijk vaart er straks weer
een ferry onder de piratenvlag in de
Middellandse Zee, weet u nog? Het contract
met de aandeelhouders en de staat is
zodanig dat deze eersten geen enkel
financieel risico lopen: ze kunnen er zo uit
stappen. Welaan, krijgt de SNCM nu toch
nog de genadeklap? Frans cabaret zonder
mededogen. De 2300 SNCM-ers weer in de
corsicaanse mallemolen…

1% MINDER MEDICIJNEN
Het slikken daalde met 1%; echt historisch
nieuws. Dit volgt na de vermindering van de
vergoedingen
voor
medicijnen,
het
schrappen van de niet-generieke pillen en
de verhoging van de consultkosten. Dus het
zou kunnen dat dit onderwerp uit deze
rubriek van EXCEPTIONS gaat verdwijnen!
Laten we het hopen.

DE TWEE MADELEINES
Ene Madeleine komt in 2004 uit Algerije
naar
Frankrijk
terug
omdat
haar
weduwepensioen hier op haar wacht. Maar
ze heeft geen volledige papieren en kan niet
aantonen dat …. een andere Madeleine dit
pensioen al enige tijd ten onrechte opstrijkt.
En beide hebben ze een-zelfde en geldige
geboortebewijs, maar ze spreken wel van
andere aantallen broers en zussen. En een
nog levende broer kiest voor een van hen
als de echte. Nog erger is dat er een foto
bestaat waarop beide vrouwen innig samen

+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
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gewoon om rijker te worden en soms om
gewoon niet ten onder te gaan. De motieven
zijn lang niet altijd gelijk. En de rechter
houdt daarmee dan ook rekening bij de
bepaling van de strafmaat. Terecht.
Nou is water gezond; het menselijke
lichaam bestaat voor 95% uit water onthield
ik. Dus water ergens bij doen is niet link
en/of ongezond voor mens en dier. Maar ja
je vergoeding opfokken is natuurlijk niet
zoals het hoort…
Ach ik las ook al dat er hier stouterikken
truffels “namaakten”, door aardappels te
verven en die in het ochtendgrauw op de
truffelmarkt te verpatsen voor “zwarte
diamant”. Of zomertruffels uit de diepvries
verkopen voor wintertruffels…. Óf italiaanse
truffels verkopen voor de echte franse
Melanosporum!
Ach de mens is niets vreemd, dat was zo en
is zo en …. Blijft zo. Wie zonder zonde is,
werpe , etc. ….
Soms komt het “bedrog” uit doordat een
klokkenluider aan de bel gaat naar justitie of
pers. Soms deed hij/zij ooit zelfs mee, en
door te “luiden” probeert hij/haar de straf te
ontlopen. In Nederland werd de laatste jaren
enkele malen de klok geluid en niet altijd tot
groot voordeel van degene die aan de touw
hing. Zo’n actie is zelden een verhoging
van het sympathiegehalte van de luider, al
moet je soms gewoon vaststellen dat ergere
schade of ongelukken werden voorkómen
door hun acties.
Dus, geachte lezer, wil u een geintje
uithalen (met of zonder water), dan pas op
met hen die met u meedoen. Want als het tij
keert dan luiden zij de klok en u hoort de
later de sloten rinkelen. Ook al was het
maar een beetje schoon en goed water.

OVER WATER EN KLOKKENGELUI
Om wijn te maken is veel water nodig”, dat
stond op de auto van een bevriende
wijnboer en wel in het provencaals. Ik kwam
er achter toen ik het vroeg en de lach die
erbij te horen was gaf de dubbelzinnigheid
van de bedoelingen aan. Immers het klopt
gewoon in technische zin want je moet bij
het wijn maken vaak cuve’s schoonmaken
en ook machines en dat gaat met de
waterslang . Maar ook kan bedoeld zijn dat
iemand de wijn met water aanlengt om wat
meer te verdienen. Dus: een variant op het
gezegde “water in de wijn doen”.
In Frankrijk krijg je voor “aanlengen” een
stevige straf, het wordt zeer hoog
opgenomen. Zoals je ook geen druiven,- uit
een andere streek dan die van de AOC die
je op de fles noemt-, mag gebruiken.
Doodzonde. Dat gebeurde laatst weer
iemand uit de Beaujolaisstreek en hij ging
de bak in. Ach ik las ooit dat de Hollandse
handelaren/transporteurs die wijn ophaalden in Bordeaux (per schip en in de Middeleeuwen) Hollandse jenever in slechte rode
wijn gooiden en dat kado deden aan de
havenarbeiders. Die vonden dat wel aardig
en lekker kennelijk. Ook presteerde het
iemand , ooit in de Languedoc om gewoon
water te nemen, er wat alcohol in te pleuren
en wat rode kleurstof en hup, daar had je al
(slechte) rode wijn! Ook deze onverlaat
ging achter de tralies, las ik.
En wie hoorde nooit dat er water werd
gespoten op vrachtauto’s geladen met
groenten (bv sla) om het gewicht wat op te
peppen voor het wegen op de weegbrug
plaatsvond? Er wordt zelfs gefluisterd dat
wijnboeren als ze hun druiven in de bunker
kiepen bij de Cave Coöperative ook wat
water in hun benne’s (aanhangwagens)
lieten stromen om ook meer kilo’tjes betaald
te krijgen. En ook werd soms de druivenoogst wat vertraagd om de laatste onweersbui nog “op te vangen”, want de druiven
worden wat voller als er, na lange droogte,
eindelijk water omlaag kwam. Dat mag,
want dat is gewoon de wil des Heren.
Kortom u ziet met water is heel wat afgeklungeld in de loop der eeuwen ; God weet
waar nog meer. Maar tja, soms ging het

***

LA COURSE DU MONT VENTOUX
Nee, het is niet de tour of een andere
wielerkoers, maar een heuse autorace.
Uiteraard ook hier naar de top toe, dat
spreekt, met nu niet met de benen maar
oneindig vele brullende pk’s. Een voor een,
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mera’s gemonteerd om straks iedereen te
laten zien hoe het omhoogscheuren er uit
ziet vanuit de auto. En ik zag dikke kettingen
die de kracht overbrengen van de motor op
de aandrijving, en was daarover wat
verwonderd. Waarschijnlijk nodig bij
eigenbouw van de auto’s, cardantechniek is
mogelijk te moeilijk of te kostbaar?
De auto’s hebben kunststof-carosserie en
glimmen in extreme kleuren. Dat kan er in
delen af en de bevestigingsclips worden met
plakband gezegeld; zoiets onderweg
verliezen is een ramp natuurlijk. En
natuurlijk zie je ook veel vleugeltechniek om
de juiste “downforce” te krijgen; want het
enorme motorvermogen moet natuurlijk op
de slicks komen en uiteindelijk op de weg.
En er wordt ook hier heel wat vleugeltuning
gedaan. Zeer echt oogt dit alles.
Dus ook al is het amateurisme, het oogt
zeer professioneel en kost veel geld. Dus
zie je ook overal de sponsoring van
garages, restaurants, winkelbedrijven en
verzekeringen.
Ze rijden door het centrum van Bedoin als
ze naar boven gaan naar de start of
terugkeren naar de paddock. En dan hoor je
dat pruttelende chaotische motorgeluid van
de motoren die laaggetoerd draaien in het
dorp en je hoort ze naar fluittoon springen
als ze het dorp uitdraaien op weg naar de
startplek. Een enorm geweld wordt dan
ontketend.
Liefde voor een sport kent geen grenzen als
je de enorme inzet en inspanningen ziet die
hier op de mat komen. En alles om de thrill
van de spurt naar omhoog, via zeer akelige
bochten en met enorme motorvermogens.
Gekken, een beetje dus.
Ach maar dat gaat toch zo bij de meeste
hobbies? De WK-voetbalgekte was er weer
een voorbeeld van. Mensen houden van
competitie en van spel.
Ach, ik denk dan ook even aan mijn hobby,
de krant. Ook nogal overdreven vinden
sommigen, veel werk, veel moeite ook,
maar o zo leuk. Het heeft met hoge snelheid
weinig van doen, al vliegt hij maandelijks
met lichtsnelheid over een stukje van de
wereldbol. Maar niemand interesseert dat
aspect in dit geval. Het enige verband

10 km omhoog met een helling van
gemiddeld 10% en dan liefst vol gas. Deze
races begonnen al in 1904 (!), dus in 2004
was het honderdjarige jubileum. Een
internationale sensatie, met veel oude raceauto’s, en zelfs de Panhard-Levassor die in
1910 won, een enorme auto met 12
cylinders en zo’n 7 liter cylinder-inhoud, was
uit het museum gehaald en werd onder
gejuich naar boven gereden. Sensationeel.
Toen ik hem zag geloofde ik eigenlijk niet
dat zo’n enorm oud ding de top van de
Ventoux haalt.
Nu is het een vooral lokale franse aangelegenheid en de auto’s lijken erg op de F1monsters; allemaal zelf geconstrueerd, veel
sponsoring want het is duur, kortom halfprofessioneel.
Ik loop rond in het rennerskwartier waar de
monsters stil staan uitgestald op zeilen, voor
zover er niet wordt gesleuteld. De coureur
en zijn familie en vrienden zitten nog na te
tafelen, om 16.00 uur zijn er weer testritten
naar boven. Op de ene plek wordt rustig wat
gedronken op de andere is luid gevloek en
nerveus gedoe aan de gang want er is iets
stuk en de tijd dringt. Immers het is een
nerveuze sport, waar perfectie telt.
Als je de race wil zien moet je vóór s’
morgens 9 uur al boven op de berg
plaatsnemen, daarna gaat alles potdicht. Ik
zat er enkele jaren ook en zag de monsters
komen aanstormen op de gemene bochten;
meestal ging het goed en soms ook niet.
Dus de races zijn spectaculair want de
winnende snelheid was ooit rond de 130
km/uur (gemiddeld), en als u ooit met de
auto naar boven reed weet u dat dit echt
heel hard is. Op rechte stukjes dus vlot 160
en meer. Overigens is de veiligheid erg
belangrijk en zoals in de profsport zijn de
auto’s erg safe tegenwoordig. Maar als je
van de berg afschiet helpt niet veel meer!
Als je deze pakketten techniek ziet staan
dan komt er bewondering op: alles zelf
gebouwd, knotsen van motoren, die tot hun
top zijn “opgetuned”, en veel andere snufjes. Bijvoorbeeld de brandblussers in de
cabines die je met een rode alarmknop kunt
bedienen. Om de coureur te “beschuimen”
in geval van brand. Er zijn ook videoca-
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de film MARS ATTACKS wordt vertoond.
Een mooie parodie op het groene
marsmannetje en de onaantastbare
aardbewoners. Het was dit jaar wat frisjes
dus moesten de truien mee, maar met een
glaasje erbij, is dat snel opgelost niet?
Applaus klinkt als de projector stopt en dat
is verdiend. We vertrekken en we zijn opnieuw verbaasd over wat hier allemaal kan
in een boerendorp à la campagne. De
belastingen zijn hier hoog, dat klopt, maar
niet alles wordt over de balk gedonderd. Het
regelmatig aangeboden geestelijke voedsel
is niet te versmaden. L’exception francaise
op zijn paasbest! Bravo, Mormoiron!

tussen beiden is dat ik er ook over kan
schrijven, dat ziet u.
Bent u auto gek? Kom dan in juni 2007 naar
Bedoin en bekijk deze gekte en geniet van
de dwaasheid van de mens. Overigens een
dwaasheid die weinig kwaad aanricht, ja, die
mogelijk, zelfs kwaad kan voorkomen. En
dat is een goede zaak.
Ik rij naar huis en hoor ver weg op de
Ventoux helling het scheuren van een
racecar; wat ongewoon in deze groene
omgeving, maar al meer dan 100 jaar een
passie van velen. Over de generaties heen.
Dus er moet iets aparts mee “zijn”.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

JOURNAL MORMOIRONAIS

COIN DES POETES

LIBERTÉ ET CROYANCE
Dit was het thema van het 8e filmfestival in
Mormoiron. Een weekje gratis film, 3 a`4
per dag, 20 in totaal. En het zat weer vol in
onze mooie filmzaal met de bordeauxrode
stoelen, voor ca 120 personen. In totaal
komen er toch zo’n 2000 personen
opdagen, velen natuurlijk drie/vierdubbel,
maar goed, als je dan zo’n 500 personen in
een dorp van 2000 inwoners bereikt zit je er
toch niet echt naast?
De films gingen over de Palestijnse kwestie,
het islamradicalisme, over Faust; kortom
passend bij het thema en ook uit meerdere
perioden en landen. En zelfs een Wim
Wenders was er bij. Dus hebben we weer
genoten van goede input in een mooie
sfeer. Buiten een tentje met een hapje en
een drankje voor hen die er drie op een
avond achter elkaar willen zien. Perfect
gedocumenteerd en georganiseerd: en op
het aangekondigde moment sluit de deur
ook. Bijna on-frans dus. De wethouder van
Cultuur, onze Max, gepensioneerde smid,
staat te glimmen als het allemaal goed
loopt, en terecht.
De apotheose was weer de openluchtfilm bij
het meertje om 21.00 uur. Een grote
menigte met eigen stoelen, drank en hapjes,
zit naar het grote scherm te kijken waarop

Huub van der Lubbe (zanger, acteur,
dichter) zei wat zijn lievelingsgedicht was:
LIEVELINGSGEDICHT
Hoeveel honderd mag ik er noemen
Duizend?
Gevraagd naar een favoriet gedicht
is voor mij elk er één
als het maar raakt, of roert,
woedend maakt,
in zicht ver licht op licht
maar niet te dik lacht
op tilt schuddebuikt of zomaar en aldus
een glimp van waar probeert.
Dit antwoord zou ik zelf graag hebben
gegeven. Knap gedaan!
Hij gaf ook nog een filosofische toelichting:
De jaren des onderscheids gaan in, op je
50-ste. Ooit dacht ik onsterfelijk te worden,
maar ik ben er inmiddels wel achter dat dit
een illusie is. Het leven houdt een keer op.
Ik heb er geen moeite mee. Ik ben rustiger
geworden, en gelukkiger dan ooit. Het leed
in de wereld is er nog steeds, maar ik laat
me er niet meer dor kwellen. Wel schrijf ik er
meer over.

14

Als muzikant kan ik nog steeds denken: de
volgende CD wordt de mooiste. Zo wil ik wel
ouder worden.

***

Geschreven na een ontmoeting met een
medemens die door het leven was vermorzeld en alleen gelaten. Je lui souhaite un
bon voyage.

Dat is een kijk op het leven die ik nu ook kan
delen dus ik ben niet zo alleen, blijkt! Dat is
toch heel mooi?

VERDWALEN VAN MIJN « ZELF »
Moeizaam en traag,
Hakkelend, knerpend soms,
Blijft alles nog net compleet,
Is er nog net dat geheel,
Dat ik ken,
Dat mij vertrouwd is,
Dat ik behoef,
Mijn ZELF.

***
Toen men ooit hard over mij oordeelde,
schreef ik dit op, om het gelag te dragen.
LE TEMPS: LE JUSTE
(De tijd is rechtvaardig)
Een oordeel wordt geveld,
Nadat alles lijkt te zijn gemeld,
Heel veel is bemeten en gewogen,
Van wat waar was en wat was gelogen.

Steeds vaker,
Is er disharmonie,
Past de lego niet meer,
Vertoont het beeld craquelé,
Maakt het geheel bang,
Is het me zo vijandig,
En doet het me pijn,
Niet als,
Mijn ZELF.

Het oordeel berust op gedachten,maten,
Over wat je kan doen en wat je moet laten,
Het oordeel kan ook vaak niet wachten,
Omdat de geraakten er zo naar smachten.
Oordelen is gewoon mensenwerk,
Zwak als ons brein en robuust als een zerk,
Niet zelden ontbreekt rechtvaardigheid,
Door ongevoeligheid voor des daders strijd.
Het oordeel dat de onfeilbaarheid kent,
Verschijnt na lange tijd, nadat alles
gebeurde,
Het ontsnapte aan wat wij zijn gewend,
En kreeg zijn ware contour, nadat het geel
verkleurde.

Iets hapert er,
In de wereld buiten,
En veroorzaakt weer en weer,
Disfunctie, onbalans, total loss,
In mijn bewustzijn,
In mijn venster op de mensen,
In de harmonie van de natuur,
Heel vreemd,
voor mijn ZELF.
Ik weet, ooit zal het gebeuren,
Dat alles vreemd zal worden,
Dat alle kleuren schreeuwen,
En alle klanken kakafoneren,
Dan zal ik plots beseffen,
Dat ik eindelijk ben weggereisd,
Van alles wat ik ooit was,
Weg van,
Mijn ZELF.

Onze ware rechter is de tijd,
Die eeuwig doortikt, strikt en zonder nijd,
Maar met een nietsontziende onthulling,
Die pas eindigt bij de laatste vervulling.
Van ons leven,
Dat we moesten gaan,
Dat ons werd aangedaan,
Door hen die niet meer kunnen oordelen,
Wat echt rechtvaardig is.

En mijn ZELF is dan niet meer.

LEON, april 2006.

Leon ;Juni 2006
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was tot voor kort het machtige instituut dat
tegen vaak draconische maatregelen bereid
was geld te lenen aan “failliete”
(ontwikkelings)landen.
Maar het aantal
klanten nam drastisch af. Want de controle
van deze club, daar was niemand erg gek
op, en veel landen krijgen nu fondsen langs
andere
wegen
en
zonder
strenge
voorwaarden. Verder is hun “coöperatieachtige” structuur sterk verouderd, en de
nieuwe machtige landen zijn sterk ondervertegenwoordigd. Want er is een stemrecht
verdeling
waarin China en India
bijvoorbeeld 3 resp. 2% van de stemmen
hebben en de VS 17 en Japan 6%. Dat
moet dus anders! China is een grote
investeerder over de wereld en zeker in
“arme” landen met grondstoffen en zij
financieren met fluwelen regels. Kortom het
roer moet helemaal om.
Oud-Directeur Michael Camdessus zei het
duidelijk: Hoe kan het IMF de wereld nog
van dienst zijn als het niet snel
reorganiseert?
Tja een wereldorganisatie moet zich wel aan
de wereldveranderingen aanpassen; een
minimumvoorwaarde om te kunnen bestaan.
Werk aan de wereldwinkel dus!

+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

VOOR
GLOBETROTTERS
FILOSOFEN

EN

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
EEN OPMERKELIJK (FRANS) BOEK:
In Frankrijk verscheen een boek met de
titel: Onze kinderen zullen ons gaan
haten” . De hier beroemde hoofdredacteur en journalist Jeambar en journaliste Remy, schreven het.
Hun benadering? “La nature s’est
degradée. La société aussi”. ( De natuur
is achteruitgehold. De maatschappij
ook). Het gaat dus over de erfenis die
mijn
generatie
nalaat
aan
haar
(klein)kinderen. Zoiets moet je toch
lezen? U hoort er nog meer van.
CONFERERENDE HUURSOLDATEN
In Geneve kwamen ze tesamen de club
SMS (Militaire ondernemingen met privékarakter). Ze heten Caci, Titan etc. en zijn
beursgenoteerd in de VS. De zwitserse
minister van Buitenlandse Zaken en het
Rode Kruis zijn de initiatiefnemers. Om te
praten over het juridische niemandsland
waarin huursoldaten opereren: want zij
worden
niet
veroordeeld
als
ze
oorlogsmisdaden
plegen…
Gewone
soldaten wel, volgens de regels van de
Geneefse Conventie. Want bv in Irak, heeft
de VS niet officieel de oorlog verklaard en
dan… werkt het allemaal niet. Deze
bedrijven hebben een gouden toekomst: de
privatisering van de oorlogsvoering is ook al
in Afrika big business. Zo omzeil je de wet
tegenwoordig, ook als nette staat.

HET EINDE VAN DE WINKELDIEFSTAL
Tja in de VS wordt voor 30 miljard (!) in
winkels gejat door klanten en personeel.
En dat roept natuurlijk een hele
technologische tegenaanval op, want het
moet stoppen.
Dus worden dieven nu getrakteerd op de
volgende tegenzetten:
-Video-analyse; de klant wordt een tijd
gevolgd en zijn gedrag wordt geanalyseerd
met camera’s aan computers. Doet ie
vreemd (10 stuks T-shirts pakken , vitrines
openen etc) dan krijgt ie een winkeldetective
aan zijn/haar broek.
-chips in de wieletjes van de winkelkarretjes, die blokkeren als je op bepaalde
plekken komt. En deblokkeren kan alleen,
jawel, de winkeldetective!
-camera’s die onder in je karretje kijken, en
vaststellen wat je daar (stiekem?) in stopte
en die dan de artikelen doen aanslaan op de

WAT MOETEN WE MET HET IMF?
Het IMF, samen met de Wereldbank, een
oudje in de VN-kring, zit in een crisis. Het
16

TEKORT AAN HERSENS
Vijftien jaar geleden had het beroemde
franse ziekenhuis La Salpetrière zo’n 30 à
40 hersenen van parkinsonpatienten, nu
geen enkele meer. Want autopsies worden
in ziekenhuizen nauwelijks meer uitgevoerd. Dat belemmerd het onderzoek naar
Parkinson en Alzheimer behoorlijk, dus
kwam er een oproep. Dat hielp, meer
mensen tekenden ervoor, en nu kan men
weer verder in de dertien ziekenhuizen waar
hersens na de dood kunnen worden
verwijderd en geconserveerd. Tja als we
beter en langer willen leven moeten we wel
onze hersens durven inleveren na de dood.
Bij sommigen zou dat al lang vóór de dood
kunnen; merkt niemand.

kassa! Dus je betaalt wat je steelt en zwijgt
heus wel, want anders komt de politie.
En natuurlijk nog veel meer. Deze markt van
is uiterst sterk stijgend want er valt voor
beide partijen veel te verdienen. Big
Wallmart etc. is dus “watching you”. En onze
images zitten in duizenden computers
straks. Dus geachte dieven, stop ermee, er
is geen lol meer aan. Of ga de wedstrijd
aan, neem een radarsysteem mee dat de
frekwenties stoort waarop chips opereren en
maak jezelf onzichtbaar. Maar let op: met
dieven vang je dieven, dus let op oudcollega’s die “overliepen”. Ervaringsdeskundigen. Maar geachte consumenten,
wij gaan minder betalen van het saldo van
“gewonnen omzet (minder diefstal) minus
kosten beveiliging. Het leven blijft dus
verrukkelijk!

DE SUPERMUIS IS ER!
Logitech moest ook wat nieuws en bedacht
een supermuis waarmee je m.n. het zoeken
in grote teksthoeveelheden, het schakelen
tussen toepassingen snel per muis kunt
doen. Ook vergroten van tekst is (voor
oudjes als ik) kan snel. Mooi toch dat je voor
77 euro een gehandicaptenmuis kan krijgen.
Want dat zijn of worden we ooit allemaal!
Op weg naar PC en muis etc. voor
gehandicapten en Alzheimer patiënten. Die
computer zegt u bij het opstarten wie U
bent, waar u woont en met wie u het doet.
Gewoon service! Oud worden hoeft niet
moeilijk te zijn!

VERJAARDAG? LEVENSGEVAARLIJK!
Stress leidt tot risico’s van attacks dat weten
we wel. Nu vonden Canadezen dat
verjaardagen en wat daarbij hoort duidelijk
leiden tot “meer” infarcten. Ze bekeken
honderden infarctslachtoffers en vonden er
veel jarigen onder. Op uw verjaardag stijgt
de infarctkans met 27%. Hiermee wordt mijn
persoonlijk verjaarsbeleid sinds mijn 62e
bevestigd. Ik ga gewoon met mijn ega uit
eten en neem daarbij enkel rode neuten.
Gaat al weer 3 jaar goed! U bent
gewaarschuwd.

INTERNET MARKETING TECHNIEK
Op het net zijn er tegenwoordig
“gemeenschappen”, een groep mensen
rond een gemeenschappelijk probleem,
overtuiging
etc.
Bijvoorbeeld
VERMAGEREN. Nu hebben de grote
farmaceutische jongens dit ook ontdekt en
ze zagen dat de info-uitwisseling tussen
deze mensen veel opener en meer
ongedwongen gaat dan bij andere
marktonderzoektechnieken (vragenformulieren, interview). En de mensen blijken ook
erg goede ideeën te spuien. Dus wordt dit
gedoe fors gestimuleerd en zijn er ook
prijzen en aanmoedigingspremies. Een
soort ideeënbus dus. En er worden zeer
verrassende
opvattingen
bij
klanten

DE ALZHEIMER-WACHTLIJSTEN
In Frankrijk zijn er al 6300 inrichtingen die
Alzheimer patiënten opnemen; 1000 meer
dan drie jaar geleden. Maar 68% van hen
stellen strenge toegangseisen, zoals “dat de
patient wel agressief moet zijn”. Slechts
52% van het personeel is ervoor opgeleid
en maar 19% heeft een protocol voor de
laatste levensfase. Al
40% van de
bewoners van bejaardentehuizen hebben
alzheimer. De grote wrijving tussen vraag en
aanbod is begonnen, in alle landen , krijg ik
de indruk. Een enorme maatschappelijke
test begint: en wij ouderen zijn de
proefpersonen. Onprettig gevoel!
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Want de oude dag zorg, komt straks op de
ouderen zelf neer…. Immers zij vergaten
genoeg kids op de wereld te zetten en dat
levert nu narigheid op.
Dus neem kids en bewaar hun navelstreng:
dat is superslim en sociaal!

gevonden, die vaak haaks staan op lang
gevestigde ideeën bij de vaklui. En dat
bracht sommige firma’s al honderden
miljoenen op.
Mensen, heeft u dus een probleem, zoek
compatriotten op het Net, wissel uit en als u
handig bent interesseert U daarna een firma
die produkten/diensten verkoopt in uw
probleemgebied. En dan maar premies
scoren. Uw probleem is dus een hoop geld
waard!
Ooit was ik voorzitter van ideeënbuscommissies in het bedrijfsleven en dat was
zeer
amusant.
We
hadden
een
personeelslid die alle folders van technische
firma’s gewoon las en dan voorstelde om
moderne produkten daaruit toe te passen in
onze gebouwen etc. Hij produceerde wel 50
ideeën per maand en we werden een beetje
gek van hem. Dus werd er op mijn voorstel
een bijeenkomst georganiseerd waarop hij
werd geëerd voor zijn inzet, een mooi
cadeau kreeg en het verzoek om zijn
inzendingen wat “aan te passen”. Zo kregen
we hem wat plat. Dus als u dat via het net
ook gebeurt, moet u ophouden.

GELEERDE IMMIGRANTEN
In Frankrijk werd het ook al gemeld: 24%
van de immigranten heeft een hoger
diploma! Van de fransen heeft ook “maar”
29% dat diploma. Dus de vroegere “domme”
immigrant is relatief uit: in 1982 waren er
maar 6% van de immigranten hoog
gediplomeerd!
Dus mevrouw Verdonk moet even oppassen
en intelligenter reageren. Zoals de VS en
Engeland al jaren doen overigens: jonge
hoog opgeleide immigranten aantrekken.
Daarom zijn de VS universiteiten de beste
van de wereld!
De kijk op immigratie is langzaam helemaal
verkeerd gelopen: we moeten meer
slimmeriken hebben en meer jonge handen
om het werk te doen…. Als we die zelf niet
meer voortbrengen, wel, dan moet je ze
gewoon elders HALEN. Zo simpel is het!
Wij lezen over boten vol arme Afrikanen die
worden tegengehouden, maar dit lees je
zelden. Dit is de nieuwe ontwikkelingshulp:
we halen de slimmeriken uit de arme landen
en weigeren de armen toegang. Deze
rekening moet ook ooit weer betaald worden
door onze kleinkinderen.

LAAT DE NAVELSTRENG INVRIEZEN
Jawel U leest het goed: verschillende rijke
bobo’s laten de navelstrengen van hun
nieuwgeborenen invriezen en bewaren.
Want ze kunnen ooit van pas komen bij
stamcellenproductie als deze kids ziek
zouden worden: kanker, verlies van een
orgaan etc. U mag niet overal “invriezen” U
moet vooralsnog naar UK, Duitsland of de
VS, in Frankrijk mag het niet. Of het ooit
echt lukt is niet 100% zeker, maar ja het
bewaren kost en schijntje. U ziet hoe de
gezondheidszorg al werkt: als u veel poen
heeft kunt u vaak langer leven! Sinds de
Gezondheidsraad het advies kreeg om de
uitgaven voor behandeling voor één jaar
levensverlenging te limiteren op 80.000
euro. Ik ken al mensen die daardoor eerder
zouden zijn gestorven… wat ze echt niet
wilden. Dus zorg dat u ergens 80.000 euro
vermogen bewaart voor het noodscenario.
Een mooie
dubbele garage met een
luxebak of een flatje is al genoeg.

WIE LEGALISEERT DE KLANDESTIENEN
Frankrijk heeft de naam “terre d’asile” te
zijn, maar dat is ouwe koek. Hier worden nu
zo’n 6000 van de 30.000 ingediende
verzoeken om regularisatie gehonoreerd.
Eerder deed dit land dat ook nog eens twee
keer. Maar als je de cijfertjes europees ziet,
dan blijkt sinds 1998 Spanje de grootgrutter
in regularisaties: in 2005 voor de zevende
keer en dat was in totaal 570.000 personen
in 20 jaar. Dat is dus de echte kampioen.
Frankrijk regulariseert slechts 0,3 à 0,6 %
van haar clandestienen, en schat ze op 200
à 600.000 in totaal. Nu zijn er een paar
europese landen boos op Zapatero ,
Nederland en Duitsland roepen het hardst.
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bijschakelbare centrales bij verbruikspieken
in zomer (airconditioning) en winter
(verwarming). Ook zit er krapte in de
hoogspanningsleidingen,
waardoor
reservewegen tbv buitenlandse back-up
krap zijn.
En ook “politiek-economisch” wordt het wat
link. Immers de russen en de algerijnen
sloten een gasalliantie en Frankrijk zit nu
stevig in deze gecombineerde klauw, met
zijn gasvoorziening. En de olievoorziening is
voor iedereen een toenemende zorg, dus ok
hier. De franse olie komt voor 40% uit de
Noordzee, voor 30% uit het MO en voor de
rest uit Afrika. Overigens zakte het aandeel
van olie in de totale energiebalans, in dertig
jaar, terug van 70% naar 40%!
Meer dan ooit mist nu ook Frankrijk een
europesche energie-strategie. Wel is er nu
in Wenen een EU-secretariaat voor de
Energie, bravo, een begin. Maar vooralsnog
zijn elk van de 25 zelf aan het rommelen om
HUN behoefte te dekken. Dus daarom is de
voorgenomen fusie van GDF (gas, overheid)
en Suez (Water+gas; privaat) voor de franse
regering zo vitaal. De besluiten vallen
binnenkort, tegen de linkse oppositie in en
ook ruziemakend met Brussel.
Europa is ook op dit gebied een zielige
lappendeken!

Maar deze weet hoe de landbouw, de hotels
en de thuiszorg profiteren van deze
goedkope arbeidskrachten. Net zoals Bush
dat weet voor de Mexicanen… Dus nu wordt
er met wat boten en zo geprobeerd de
vluchtelingenstroom bij de Canarische
Eilanden te stoppen. Onbegonnen werk dus.
U ziet het weer: zonder cijfertjes zit u
ernaast en…. klandestienen is in sommige
landen een economische zegen. En als u op
de hoogte bent van europa’s demografische
problemen van morgen, dan zult U uw
mening mogelijk moeten herzien. Voor uw
eigen bestwil!
ARABISCHE VROUW ZIT VN-ASSEMBLÉE VOOR
Ze komt uit Bahrein, is rond de vijftig en
werd tot voorzitter gekozen. Ze werkte voor
Unesco en was ambassadeur in Parijs. Ze
komt uit de dynastie die sinds de 18e-eeuw
Bahrein regeert. Bahrein, mini-staatje
tegenover Iran en Saoudi-Arabië, heeft de
sharia en de hadith kennelijk niet al te hoog
zitten. Dat wordt nog lastig in de
vergadering als zij de afgevaardigde van
Iran binnenkort het woord moet ontnemen…
OLIE (en andere energie), WATER
STEENKOOL UIT FRANKRIJK
De oude mijnen gaan weer open hier. Met
wat politieke hulp gaat nu een exploitatie in
de Nièvre herstarten. Dagbouw, goede
kwaliteit, en goede prijzen. De kool gaat
branden in een centrale die 1% van de
franse stroom zal produceren. In 2011 zal
deze produktie met een investering van 1,4
miljard draaien. Wel meer CO2 ook al perst
deze 20% minder naar buiten door
modernere voorzieningen. Tja, ook in het
land van de kernenergie wordt een
goedkoop stukje kool nu ook niet meer
versmaad!

HET GRAAN VOLGT DE OLIE
Sedert enkele jaren loopt de prijs van graan
achter die van de olie aan. Dat geldt ok
voor koffie, suiker en rijst (zelfs +50%!).
Slechte weersomstandigheden
en de
toegenomen vraag door de opkomende
landen zijn de oorzaak. Dus gaan we op dit
gebied de zelfde prijzendans en speculatiebewegingen krijgen als bij de olie. En, zegt
men, het wordt nog verergerd door de
toename van biobrandstoffen…. Welaan u
ziet het: er is dus een rechtstreeks verband
tussen OLIE en GRAAN, namelijk het land
waarop het groeide…

FRANSE ZORGEN OVER ENERGIEVOORZIENING!
Tja, wie heeft ze niet, maar in Frankrijk is
het nu serieus geworden. Want ondanks de
(inflexibele) kernenergie wordt het nu
krapjes…. Want er zijn te weinig “kleine”

CHAVEZ KNIJPT DE VS-OLIE AF
Chavez knijpt de export van olie naar de VS
af en levert méér aan China. Tussen begin
2006 en nu ging het terug van 1,2 miljoen
barrels/dag naar minder dan 1 miljoen nu.
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Zijn export naar China verdubbelde. De 4e
leverancier van olie voor George sloot ook
14% van haar benzinestations in de VS en
verkoopt zijn belangen in VS oliebedrijven.
Met het geld investeert hij in eigen land. De
boodschap is duidelijk en verrast niet echt.
Met China wordt nu gebouwd aan 13
nieuwe putten en hij bestelde 18 tankers
aldaar. Chavez wijzigt van koers en zet de
VS achteruit. Ook Total kreeg al mot en is
niet zeker meer van deelname aan de
exploitatie van de reserves in de gordel van
de Oreneko. Dus Chirac is nu ook minder
lollig over de capriolen van monsieur
Chavez.

orthodoxen aanhalen. De paus sluit de
gelederen lijkt het en kiest voor een
markante positie “tegenover” de islam. De
tijd zal leren of dit een wijze keuze is.
Excuses zullen er, lijkt het, niet komen en
dat moet ook niet. Want Benedictus is ook
vooral een europese paus en veel minder
een religieuze globetrotter dan zijn poolse
voorganger.
We moeten zijn keuzes nu maar nauwkeurig
in de gaten houden; ze zijn voor de
ontwikkeling der religieuze verhoudingen in
de wereld VITAAL, denk ik!
PS: U VINDT IN “TOPICS/CAPITA SELECTA” EEN ARTIKELTJE: “DE PAUS
SPRAK” (+ ENKELE COMMENTAREN
VAN EXPERTS) EN OOK EEN STUKJE
OVER “ARABISCHE CULTUUR- EN
WETEN-SCHAPSINJECTIES”, DAT IK AL
SCHREEF IN DECEMBER 2005.

RELIGIES
SPEECH VAN DE PAUS: OPZET OF
FOUTJE?
Men rolt in de pers over elkaar heen. Was
de speech van de paus waarop de grote rel
volgde in de moslimwereld nou een
beginnersfoutje of gewoon opzet, dus
welbewust? Benedictus is een intellectueel
met duidelijke opvattingen over de islam en
ook de verhouding islam-christendom. Hij is
niet
zoals
zijn
voorganger
een
bruggenbouwer op dit punt maar heeft
duidelijke stellingen betrokken: hij was vóór
zijn verkiezing mordicus tegen Turkije in
Europa bijvoorbeeld. We zijn pas in de
kennismakingsfase met onze Benedictus,
zegt eenieder, maar insiders spreken al
langer van een paus die eerder vertegenwoordiger van zijn kerk zal zijn dan een
echte bruggenbouwer, zoals zijn voorganger.
Velen zijn het eens met zijn “vuistje” tegen
de islam. Hij moest natuurlijk kiezen en
stond/staat voor de vraag: dialoog voorop óf
stellingname eerst? En hij deed het
tweede… Nu roept hij op tot “praten erover”
en “uitleg “mogen geven” , maar dat is in
een veelkleurige moslimwereld zonder echt
“hoofd” niet eenvoudig. Het is bekend dat
de paus iets wil ondernemen tegen de
vervolgingen en achterstellingen van
christenen in vele moslimlanden (zie bijv.
Indonesië).
Zijn bezoek aan Turkije gaat “nog” door,
want hij wil wel de banden met de

DE KERK EN DE DICTATUUR
De Roemeense president stelde voor ok de
dossiers te openen van de relatie Securitate
(Geheime politie van Ceaucesco) en de
orthodoxe Kerk. Tot ongenoegen van haar
leider patriarch Teoccist.
Maar de
meerderheid wil het nu wel eens weten. Na
de journalisten etc. nu de geestelijke leiders.
De Heer zii hen genadig!
JOODSE EMIGRATIE
De emigratie van joden uit Frankrijk naar
Israël stijgt al jaren fors. Nu al zo’n 3500 per
jaar, een verdubbeling sinds begin 90-er
jaren. Slechts 40% is religieus actief
overigens.
Hetzelfde
gebeurt
vanuit
Engeland en ook België, alwaar de
antisemitische uitingen ook toenemen. De
diaspora loopt leeg; de vlucht in
omgekeerde zin is begonnen.
AFRIKA
DARFUR: DOOD, GEWELD, VERDRIJVING.
Machteloos zie wij toe terwijl weer een
genocide zich voltrekt. De VN mag er niet
in en de Afrikaanse Unie lukt het niet
bescherming te bieden. Niemand durft
“het Belgrado-recept” hier nu ook toe te
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Zimbabwe nog wat mijnen worden
opgeruimd uit een explosief verleden.
Dat ken nu wel, want de kaartjes krijgen
gewoon een kleine toeslag hiervoor.
Moderne ontwikkelingshulp.

passen; immers ook hier ligt het islamitische fundamentalisme gevaarlijk te
blinken. De gezagscrises op wereldnivo
is scherp zichtbaar; en einde 2006 wordt
Kofi opgevolgd door één van de zeven
kandidaten. Of dat Darfur zal helpen?

SCHANDAAL EX-VICE-PRESIDENT
Zuma, de gedoodverfde opvolger van
Mbeki, zit zwaar in de problemen. Na een
aanklacht
voor
verkrachting
en
onbeschermde sex met een door aids
besmette vrouw (hij verklaarde “erna” goed
te hebben gedouched!) is er nu weer een
volgend
schandaal.
Corruptie
bij
wapentransacties met het franse Thomson
roept hem opnieuw voor de rechter. Hij en
zijn aanhang roepen over politieke
complotten, maar de rechter zal nu toch
eerst zijn woordje moeten doen. Ondergang
van iemand die hoop gaf aan anderen; triest
feit in een opklimmend maar toch zeer
kwetsbaar land. Voorbeeldland voor Afrika.

TSJAAD: OLIEKOORTS
De president van Tsjaad stuurde Chevron
en Petronas zijn land uit; alleen Exxon Mobil
is er nu nog. Officieel omdat ze
belastingschuld zouden hebben. Maar het
gaat om een groter deel in de opbrengst van
de olie natuurlijk. In 1999 is het begonnen
met investeringen hier en een ambitieus
program. Ook een oliepijp naar Kameroen
zat in de planning. Alles ging fout sinds de
rebellie begon in 2005. Wat nu?
En let wel, Tjsaad is de buur van
Darfour…… En al eerder zagen we hoe het
de westelijke olieboeren verging in Afrika en
in Zuid-Amerika. Moeilijke tijden.

IS TOGO WEER NETJES?
Togo, buurland van Ghana met 5,5 miljoen
inwoners krijgt mogelijk weer EU-steun. Dat
verloor dit land in 1993 toen de zoon van de
35 jaar eerder regerende dictator gewoon
de macht overnam. Nu maakt deze een
europese rondreis en vertelt over zijn
akkoord met de oppositie. In 2007 komen er
nette
verkiezingen,
is
afgesproken.
Vergeten
de
staatsgreep,
de
Grondwetsschendingen en het moordende
geweld. Er is weer hoop op beter, op
democratie. Een echte bekering?

AFRIKA LOOPT LEEG
Al 20.000 afrikanen vluchten naar de
Canarische eilanden en 500 verdronken
onderweg. Zapatero kan het niet meer
remmen en schreeuwt om hulp bij Brussel.
Frontex (de europese grensinstantie)
besloot tot een nogal slappe logistieke
hulpactie voor Spanje en Italië . Iedereen
weet dat bewaking/sluiting van “grenzen”
niks zal helpen. Enkel verdragen/regelingen
met de afrikaanse landen helpt mogelijk
nog. Maar de europeanen hebben in deze
landen hun entree laten versloffen en nu zijn
we verworden tot politie-agenten die arme
sloebers in de boeien slaan.
De eerste facturen van onze foutjes komen
er al aan.

WEST-EUROPA
DE WERKELOOSHEID IN EUROPA
Hier de hitlijst:
Belg 12 %
Du
10,6
Japan 4,2
Fr
9
VS
4,8
Sp
8,5
Aus
4,8
Finl
7,7
Cana
6,4
Ital
7,4
Port 7,4
Zwed 5,8
Ned 5,4
Oost 4,8
Den 4,5

AFRIKA’S GROOTSTE DIERENPARK
Het Krugerpark, het park van Limpopo en
een in Zimbabwe gaan hun “grenzen
openen”. Immers de dieren doen dat al jaren
zonder paspoorten. Nu gaan er 40.000 km2
“fuseren” voor de toeristische geneugten.
Wel 147 diersoorten van kaliber wonen er
en het wordt DE grote attractie van de
Wereldcup Voetbal 2010 in Zuid-Afrika.
Maar er moeten in een strook land in
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Ierl
EUR

4,4
7,8

Zwit

3,3

Europa moet nu “optreden” in Libanon,
al moest er flink gerommeld worden om
het eens te zijn. Niet vreemd na de
onenigheid rond Irak. Frankrijk zat
voorop maar heeft zijn problemen in het
MO vooral met Syrië , dus moest Italië
voorop. Europa heeft nog krediet bij de
Israëliërs, bij verschillende Arabische
staten en opnieuw blijkt dat EEN
superpower het niet doet in onze wereld.
En dit is een niet te missen kans voor
Europa, om opnieuw haar positie te
vestigen in wereldbedreigende conflicten
en, anderzijds ook, de VS te helpen.
Nu komt het moeilijkste nog; het werken
aan een nieuw evenwicht in het MiddenOosten waar zonder twijfel nu het
zwaartepunt van een dreiging tot meer
oorlog ligt. Europa is begonnen, en nu
moet er ook revival getoond worden.

Voorwaar, de ollandais zitten weer erg laag!
Kleine noordelijke landen zitten i.h.a. snor,
behalve arm België en Finland. Small and
cold is beautifull?
RAPPORTCIJFERS EUROPARLEMENT
Europagora verzamelt gegevens over de
activiteitsgraad van franse europarlementariers.
De aanwezigheid, aantal
vragen/interventies,
delegatielidmaatschappen, etc. leiden tot
een hitlijst voor de 78 fransen. Enkele
plaatsen op die lijst:
De FN-ers: Jean-Marie en zijn dochter staan
op 75 en 72; Gollnitsch op 15.
De Villiers (ultra-rechts) staat op 68 en, een
aantal erg onbekende linksen staat op de
hoogste plaatsen.
De tegenstanders van europa in Frankrijk,
kasseren hun hoge salaris etc. en laten hun
mening over europa nooit horen. Ze hebben
besloten de EU geluidloos failiet te laten
gaan. Een schande, tout court!

OOST-EUROPA GOES UK
Al 425.000 gingen er heen tussen 2004 en
nu als je enkel de mensen telt die bij een
baas werken. De zelfstandigen daarbij
tellend kom je op meer dan 1 miljoen! Het
openstellen van de grenzen dat de UK ,
Zweden en Ierland deden, heeft “succes”
gehad. Nu wil de engelse regering toch wat
op de rem als Bulgarije en Roemenië erbij
komen. Maar let wel: Engeland heeft een
veel geringer vergrijzingsprobleem!

UURLOON EN PRIJZEN
In Frankrijk bemerkte het Ministerie van
Financiën
en
Economie
dat
de
uurloonontwikkeling (van industrie-werkers)
veel sterker stijgt dan de prijsindex (de prijs
van het mandje boodschappen). Sinds 2001
is er een toenemende gap tussen beide
lijnen. Dat is ander nieuws in de discussie
over “de koopkracht”niet? Dat komt met
name omdat de supermarktprijzen hier
deels daalden en nu erg rustig blijven. De
LIDL’s en de Aldi’s zijn hier al goed voor
25% van de markt! Verder zijn de
(overheids)lasten ook niet in deze grafiek te
vinden, dus, het bericht oogt goed, maar
aan de pomp is het stevig duur tanken en de
gemeente en Parijs komen ook nogal wat
euro’s ophalen elk jaar.
En mogelijk zit daar HET probleem!

RIJK DUITS WERKELOOSHEIDSFONDS
Ze hebben 10 miljard in kas omdat de
werkeloosheid daalde in 2006. Maar de poet
is al verdeeld om de arbeidskosten te
verlagen en de bedrijven daarmee te
steunen. Duitsland heeft nog de hoogste
werkeloosheid in Europa ná Italië. Iets dat
na 1945 nog nooit voorkwam. Hun export
boomt
weer,
maar
het
interne
consumentenvertrouwen wil niet erg stijgen.
Angela heeft op dit punt te weinig charisma
en daden drang getoond. Iedereen kijkt met
spanning: gaat het verder omhoog? Niet
zeker zeggen experts. Het land met de
minste kinderen (relatief dan) zit stevig in de
modder. Komt slecht uit nu.

EUROPA’S KANS IN LIBANON

DE VLAAMSE PROVCATIE
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tegen de “ uit het oosten verjaagde
duitsers”: Er is in Duitsland geen enkele
politieke kracht die de geschiedenis zou
willen herschrijven”.
De poolse premier vond dit : “een van de
meest verontrustende uitspraken van de
laatste tijd.”
En de laatste maanden is het geregeld raak
over de “oude kwesties tussen beide
landen”. Als u zich verbaast over de
stammenoorlogen in Afrika, Afghanistan,
Irak en god weet waar nog meer, dan let
gewoon even op deze wrijvingen en ook die,
bijvoorbeeld, in België. Het Europa van de
“ethnische stammen” is dichterbij dan ooit!
Denk ook aan de woordenwisselingen
tussen Nederland en België, ook geen fraai
voorbeeld van burensamenwerking! Waar
gaat het toch heen?

Zo is de kop van een Frans artikel en het
gaat over wat de vlaamse ministerpresident
zei over ….. zijn franse compatriotten. En je
gelooft je eigen oren niet!
“Ze (de Wallons dus) zijn intellectueel niet in
staat om nederlands te leren. Zelfs de
koning heeft er moeite mee”. En dan noemt
hij België een “historisch ongeluk”….
Maar nu heeft hij een officiële klacht aan zijn
broek wegens racisme en discriminatie.
En de burgervader van Merchtem verbande
het Frans van de locale markt en nu ook van
de scholen in zijn gemeente.
De premier heet Yves Leterne en dat klinkt
nogal franserig: een onderzoek naar zijn
afkomst zou waarschijnlijk zijn politiek einde
betekenen.
Wie denkt dat onmogelijk gedrag en haat
enkel in de moslimwereld zijn te vinden
moet dus naar Vlaanderen om wat te
kalmeren. Het is eigenlijk allemaal gewoon
INCROYABLE!

LONDEN MILJONAIRSPARADIJS
Gunstige
fiscaliteiten,
mooie
huizen/
kastelen, dat is iets moois voor miljonairs.
De rijken van de planeet zijn er
neergestreken en 6000 van hen waren al
brits , maar nu ook miljonair. De gewone
Engelsman verdient gemiddeld echter
23000 pond, zo’n 55.000 euro’s; verre van
gek! Nu hebben ook de russen Londen
ontdekt.
En intussen neemt de emigratie van brits
toe: 360.000 vertrokken in 2005 naar
Australië, (40% van hen) Nieuw-Zeeland en
Canada. De werkeloosheid is er maar 3,5 %
maar stijgt enigszins, het leven is extreem
duur, het klimaat is niet best en dat is geen
mooi rijtje. Jonge hoog opgeleiden gaan
naar de VS en Spanje en ook elders. Zelfs
25% van de jeugd wil er al weg zegt men en
daarom is er ok zoveel plek voor
immigranten, mn nu ook uit Oost-Europa.
Al 14 miljoen brits hebben iets in het
buitenland waar ze een deel van het jaar
heen trekken. De minister van Buitenlandse
Zaken wil een betere registratie van hen,
vanwege terrorisme en andere rampen. De
trek van arme gepensioneerden naar
Spanje is legendair sinds jaren. Maar de
miljonairs zijn niet zo bang van regen, duur
leven en zo, zij zien vele voordelen en
komen in grote getale.

BELGIË QUOTEERT STUDENTEN
Europa kent “vrij verkeer van goederen en
personen”, nogal wiedes! Maar nu hebben
franse studenten, die in België naar school
wilden, een klacht ingediend. Ze liepen
tegen een quotering van 30% (voor
vreemdelingen) op en werden geweigerd.
Zo
werden
2000
van
de
3600
medicijnenstudenten niet toegelaten. De
belgen zeggen dat het nodig was: er
kwamen er veel te veel. Zelfs 88% van de
dierenartsenplaatsen waren “Frans” vorig
jaar. Al eerder werd België door Brussel
terechtgewezen bij het instellen van
Toelatingsexamens en even geleden werd
Oostenrijk ook veroordeeld. Dat stelde een
grens van 20% voor duitse studenten. Tja
en nu maar weer afwachten hoe “groot”
Europa eigenlijk de facto is (geworden)…
Canada heeft geen grenzen en wordt dus
nu, na Luik vooral de keus voor de franse
studenten; buiten Europa.
De mooie droom is stuk: het geld en de wil
zijn opgebruikt.
DUITSLAND CONTRA POLEN
De president Köhler wilde de historische
gevoeligheden wat masseren en sprak
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Tja wat is dus de conclusie? Economen zijn
dom…. óf politici zijn handig? U mag het zelf
zeggen. Ik geloof, uit ervaring geput, de
economen toch maar wat meer al weet ik
dat een charismatisch politicus best groei
kan “maken”. Elan heet dat!
We zullen het gaan zien…

Engeland, land in transitie, eigenlijk een
model voor meer europese landen met een
Atlantische kijk.
TONY GAAT IN ZWAAR WEER
Hij gaat weg en geeft het stuur aan “vriend”
Gordon. Maar hij zit in een totaal
verscheurde Labourpartij, waar velen hem
niet meer willen. En in het hele land wil de
helft zijn vertrek. Toch is de hitlijst van Tony,
mn in economisch opzicht, een erg fraaie.
Maar Irak brak ook hem zijn nek; zijn
Atlantische trouw werd hem fataal. Zijn
veranderingsscore, ook in moderniteit bij de
socialisten, is historisch te noemen. Zijn
“derde weg” werkt.
Politiek is wreed en dat hoort zo: het gaat
altijd om beter, meer, en om toekomst.
Daarom moet de beste met het meeste
vertrouwen tussen de touwen. En, een
premier wordt na enkele jaren “belegen”.
Weet u nog van Kohl? Laat Petertje in Den
Haag maar oppassen!

DE PARADOX VAN ANGELA
De cijfertjes liegen niet: het gaat nu beter bij
Angela. Werkeloosheid omlaag, Groei
terug… Maar haar populariteit… daalt
stevig! De grote coalitie zit muurvast op
enkele hoofdhervormingen en Angela, die
internationaal zeer veel indruk maakt, krijgt
het thuis niet voor elkaar.
Net zoals bij Tony, is een economische
goede score niet alles: vertrouwen geven en
hoop en onzekerheden wegnemen. Wie dat
kan is de betere!
SLAGEN IN HET BUITENLAND
Ongeveer 1 miljoen fransen werken in het
buitenland op een arbeidsbevolking van
ruwweg 25 miljoen is dat 4%. En het is sterk
stijgende. Daarvan zoekt 50% het in Europa
(UK, Spanje) en 13% in Noord-Amerika (VS,
Canada) en dan natuurlijk ook in India,
China, Chili, Australië, Kazakhstan en
natuurlijk Afrika. Dit fenomeen is iets
opmerkelijks in Frankrijk en men meet
uitvoerig uit welke redenen er zijn en hoe
het in die verre landen is…. t.o.v. het
vaderland. Veel jeugd vertrekt, natuurlijk
vanwege 30 jaar werkeloosheid rond 10%
en een wat beperkte dynamiek in het oude
land. En er wordt gewaarschuwd voor het
motief en voor de grote problemen bij het
veranderen van cultuur. Degenen die “gaan”
roepen grote bewondering op bij de
achterblijvers. Wij, die ook “vertrokken”, zijn
ook in de ogen van veel fransen ook een
soort marsmannetjes…. En ze denken dan:
dat weer moet in het noorden wel erg slecht
zijn! De verbazing erover dat je je land en
cultuur verlaat blijft hier bij onze generatie
groot! L’exception francaise is er nog, maar
brokkelt af….. Mogelijk krijgt Frankrijk later
nog een voorsprong op de rest, omdat het
NIET veranderde. Dat zou nog lachen
worden dus.

ECONOMISCHE OPLEVINGEN?
Frankrijk staat er bol van: het gaat beter. Als
je kijkt naar de ontwikkeling van de groei, de
export en de interne consumptie staan ze nu
qua tendens boven Duitsland en Italië. Qua
investeringen en werkeloosheid “nog niet”.
De aankomende verkiezingen zorgen er
natuurlijk voor dat dit mooie bericht van de
daken wordt geschreeuwd en dat mag
natuurlijk!
Maar dan zie ik de prognose in Expansion,
toonaangevend
economisch
Frans
maandblad. Daarin staat iets heel anders,
tenminste als het gaat over “outlook 2007”.
Voor Frankrijk valt de groei weer wat terug,
Daalt de export stevig alsook de import en
idem voor de interne consumptie. Enkel de
investeringen stijgen iets.
En ze verklaren ook nog even de gedaalde
werkeloosheid: 105.000 nieuwe banen, en
267.000 werkelozen minder. Dat komt door
meer
gepensioneerden
en
meer
“overheidsgesteunde banen”. Dus iets
minder mooi dan het op eerste gezicht lijkt.
En dan Duitsland En Italië: Beiden hetzelfde
dalende beeld, maar wat hoopvoller voor
Angela M.
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sociologen, psychologen etc. aan de schop.
Dat zal me nog een kakafonie worden!
Het oude westen loopt in een oude groef en
komt er niet echt uit! Moeten we weer meer
Ratelband hebben? Tsjakka!

ZWEDEN HEEFT GEKOZEN
Gaat het naar links of naar het midden in
Zweden?
Met
4,1%
groei,
6%
werkeloosheid en 7e op de lijst van
“gelukkige landen” zou de huidige regering
toch krediet moeten hebben. Dus Person
wint voor de derde keer?
Niet zeker, dachten sommigen, zijn
tegenkandidaat Reinfeld zou op 17
september kunnen winnen. Wat was HET
strijdpunt? Wel de 6% werkeloosheid (1,5
miljoen mensen), ook de hoge belastingen
voor lagere salarissen speelt een rol. Rechts
wilde wel eens winnen na zeven (!) keer
verliezen… En Reinfeldt won met 48 tegen
46% en maakte een einde aan de linkse rij
van regeringen. Dus Zweden is nu weer
geen uitzondering in Europa. We slaan
allemaal rechtsaf.

DE ZWITSERSE IMMIGRATIE
De federatie gaat breken met zijn traditie
van ruime immigratie. Resultaat van een
titanenstrijd tussen een populist en een
socialist aldaar. Er werden nu twee
immigatie-wetten aan een referendum
onderworpen eind september. Er zijn op de
7,5 inwoners nu 1,5 miljoen immigranten;
dus 20%. Er komen er 400.000 uit niet-Eulanden, vooral uit Turkije (koerden) en ook
Kosovaren. Men schat 150.000 mensen in
het land “zonder papieren”. De wetten
maken klandestien binnenkomen veel
lastiger en ontmoedigen “valse immigranten”. Algemeen werd het al verwacht:
de xenofoben wonnen het referendum en de
wetten in zullen nu snel in werking zullen
gaan treden. De zwitsers volgen dus ook op
dit gebied de europese trend; de
immigratieliefde is over.

THAILAND LAST IN FRANRIJK
Er zijn 150 thaise lassers in Frankrijk en
iedereen schreeuwde moord en brand.
Natuurlijk onderbetaald, slecht gehuisvest
enz., hoorde je. Nou blijkt dat helemaal niet
zo, zelfs het tegendeel is waar. Deze
mensen worden prima betaald en verzorgd
want …. Ze zijn erg goed en in Frankrijk zijn
deze vaklui niet meer te vinden. Dus niks:
poolse loodgieter verhalen!
Het zijn elitecommando’s zegt Arcelor, die
onderhoudslaswerk aan plants verrichten
dat foutloos MOET zijn. En premies etc.
doen hun een rijtje lange werkweken
maken, waarna ze thuis naar de zon gaan,
om weer voor een spurtje terug te komen.
En dat geeft een enorm voordeel, omdat het
stilleggen van plants etc. hierdoor enorm
korter wordt. En er is geen fransman of
andere Europeaan te vinden met die
vakkennis en inzet en kwaliteit. Daarom dus.
De CGT zwijgt weer. En de franse
industriëlen wijzen weer op een enorm
vaklieden tekort; het aantal rechten-,
sociologie en politicologiestudenten daarentegen stijgt. Europa heeft dit soort probleem
wel meer: In Nederland wil er niemand meer
techniek en/of exacte wetenschappen
studeren…. En straks staan alle advocaten,

OOST-EUROPA
RUSLAND GAAT OOK IN ALUMINIUM
De russen stichten opnieuw een industrieel
imperium. Na het gas en de olie (Gasprom.
Loukos) nu het aluminium. Rusal en Sual
gaan samen en worden vóór de Amerikaan
Alcoa de grootste. En ze zijn competitief
want ze betalen een klein electra-prijsje.
Ene Deripaska wordt de nieuwe baas van
deze gigant met 9 miljard dollar omzet. Hij is
een oude vriend van Boris Jeltsin en dat
helpt wel. Dus 3,7 miljoen ton aluminium
komt nu al uit Rusland!
WALENZA WEG BIJ SOLIDARNOSC
Een beroemd lid verliet Solidarnosc,
opgericht in 1980 en hij was ook al niet bij
het verjaarsfeestje. Maar de reden is dat de
nieuwe tweeling aan de macht grote herrie
heeft met onze Lech. En zij waren vroeger
zijn persoonlijke adviseurs. Lech en ook zijn
zoon zijn meer de liberale kant op gegaan
en dat doet de tweeling echt niet. Dus stop
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steunden. Hongarije gaat nu ook de weg
van Polen en Slowakije; rechts-af dus. Mee
in de grote stroming in Oost-Europa? Ja,
want de Socialisten en ultra-rechts wonnen
intussen de gemeenteraadsverkiezingen.
Nu moet de premier die loog, naar huis
moeten. Onrust zal hierop volgen.

vriendschap. Een historische relatie is
stukgegaan. De vooruitgang is soms killing.
ESTLAND SWINGT DE PAN UIT
Dit jonge land, net los van de russiche beer
is met zijn 1,35 miljoen inwoners in een
grote upswing gegaan. Groei van 10%, 512
euro salaris (gem.( per maand, en maar 2
miljard handelstekort. Het Silicon Valley van
het Oosten heet het al, want het zit vol met
jonge, goed opgeleiden in de Cybernetica,
Biofysica en biomechanica scoren enorm.
Skype, de firma die je laat telefoneren over
Internet, is hier ontstaan, is een enorm
succes en werd al verkocht aan E-bay voor
een enorm bedrag. Hoe dit alles kan?
Wel dit land was het “wetenschappelijk
centrum” van de oude Sovjet Unie! Verder is
het jong, leeft in hoop, heeft een uitstekend
sociaal-economisch model en kun je zien
als een kruising van Ierland en (buurland)
Finland (om NOKIA). Hun handicap? Te
weinig hoogopgeleiden; de vraag is
schreeuwend hoog. Ook is meer kapitaal
nodig,
en
daarom
begonnen
de
“uitgekochte” oprichters van Skype met een
“risk-capital” bedrijf met advies, voor nieuwe
ondernemingen. Ze willen hen leren hoe
hun kunstje werkte.
Estland, het “totaal andere Oost-Duitsland”
(!), zeggen sommigen. Want waarom gaat
het daar lousy? Terwijl de oude moeder hun
terugnam? Wel, mogelijk OMDAT de oude
moeder dat deed en nu zelf zucht onder
haar ouderdom! Dat is de nieuwe waarheid
vrees ik! Aan de Baltische Zee is een
wondertje gaande…. Estland gaat in de rij
van de Scandinavische succeslanden
stappen.

RUSLAND WIL MEEVLIEGEN
De russen verloren praktisch hun oude
burgerlijke luchtvaart-industrie.
EADS
(moeder van o.a. Airbus) bezit al aardig wat
aandelen in de oude bekende luchtvaartindustrieën in Rusland, zoals Irkout, Mig,
Iljoesjin etc. Maar nu blijkt dat de russen 5%
van EADS in bezit hebben. Ai. Ai, dat is
andere koek! Er kwam al spoedoverleg
tussen Merkel. Chirac en Poetin in Parijs,
want na het onsmakelijke nummertje om
Severstal (Rusland) na eerste halleluja’s af
te wijzen en Mittal wel toe te laten in Arcelor
(staal), moest nu even stevig worden
gepraat. Want Poetin wil mee in de
europese vliegerij en heeft nu de pegels om
zich in te kopen, dat blijkt.En let ook: de
Sojoezraketten zijn opgenomen in de
Ariane-reeks van Europa. Dus is Rusland
eigenlijk een logische partner…. Maar het
ligt niet in Europa, niet?
Na de gasgreep (o.m. Sonatrach Algerije
etc.) nu de vliegtuiggreep van Moskou. En,
Moskou is ook nog een grote potentiële
klant van Airbus natuurlijk….. en daar gaat
het nu niet echt goed. Pijnlijk is dat de
engelsen hun aandeel in Airbus wel kwijt
willen en dat de Spanjaarden wel méér
willen. Poetin is iemand van allure en timing,
dat bewijst hij opnieuw. Het “oude” Europa
weer in de Russische tang. Je moet
toeslaan op momenten van zwakten, dat
heeft hij eerder zelf ondervonden en dus
geleerd. Daar is hij dus weer. De Russische
beer is overal tegenwoordig.

TRAMMELANT IN HONGARIJE
De premier gaf uiteindelijk toe in zijn
verkiezingscampagne te hebben gelogen,
wat hij enkel bedoelde te bekennen voor
eigen club. Maar het werd bekend en toen
barstte de bom. De beloofde belastingverminderingen,
koopkrachtverhogingen,
bleven uit; ze waren ook gewoon gelogen.
De zaak werd/wordt op straat uitgevochten
in nachtenlange rellen waarbij de rechtsen,
de populisten (Fidesz) de protesteerders

OEKRAÏNE KEERT OM?
Eerst wilde ze nog bij de Nato, maar de
troepen die met de VS-GI’s zouden oefenen
werden weggejaagd. De oppositie, tegen de
oranjeklanten, wint terrein. Poetin is
tevreden
en
voorlopig
keert
een
middenpositie terug. Vóór gas uit Rusland
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en voorzichtig met de Nato. De realiteit won
van de euforie en Victor 1 moet inbinden.

helemaal bij hem. En nu dus toch de
verkiezingen?

ZUID-AZIË
IS PAKISTAN GEVAARLIJK?
Nee, zei een pakistaanse minister, wij zijn
niet gevaarlijker dan veel andere landen. De
radicalen bij ons zijn ook het product van
een te langdurende “anti-houding” van het
westen. Pats dus.
Dat de situatie in Afghanistan (de buren)
bergaf gaat ligt aan de TE militaire
benadering. Het westen cs moet meer
aansluiten op de bestaande sociale
infrastructuur
van
notabelen
en
achterbannen. Het westen snapt het niet.
Zal de VS India niet vóórtrekken als er een
conflict Pakistan-India zou ontstaan? Nee,
zegt de minister, de VS weten heel goed
waar hun strategische belangen liggen.
(Red: Bin Laden woont zegt men, in westpakistan…).
Pakistan vecht tegen zijn “eigen”terrorisme
maar kan de voortschrijdende anti-westerse
houding ook niet echt afremmen. En, het
westen snapt de cultuur niet en zij snappen
het westen niet (meer?). Dat is erg lastig.

OOST-AZIË
CHARITAS UIT CHINA
Na de amerikaan Warren Buffet komt nu
ook een chinese miljardair met een-derde
van zijn vermogen van ca 19 miljard dollar
over de charitatieve brug. Deze superman
heeft zijn stichting voornamelijk gericht op
China natuurlijk. Maar het illustreert twee
dingen: China is gewoon ook een land in de
rij der groten en… het kapitalisme van nu
heeft geen last van “oude” overheidsideologieën.
Al met al is dit een goede zaak, als je
tenminste van mening bent dat zeer grote
inkomensverschillen gewoon zijn. En dat de
overheid die moet respecteren. Ooit hadden
we ook dit charitassysteem en vonden het
oneerlijk
en
dus
kwam
er
de
verzorgingsstaat. L’histoire se…
JAPAN WEER RECHTSAF?
De gedoodverfde opvolger van Koizumi is
een andere ultra-conservatief ene Shinzo
Abe. Hij trekt de lijnen van nieuw
nationalisme en maatschappelijk conservatisme (o.m. de positie van de vrouw) vrolijk
door. En daarmee riskeert hij ook de
boosheid van Zuid-Korea en China over het
japanse verleden als bezetter. Waarom hij
zo populair is? Wel zijn vader was een groot
en populair politicus in Japan, al werd hij
nooit eerste minister. Toch noemen
waarnemers ook zijn grote realisme en ze
denken dat hij de communicatie met de
beide landen niet zal schuwen omdat hij
vreest voor isolatie van Japan in de regio.
Dus wel ultra-conservatief maar niet
knettergek. Conservatisme is IN, overal, niet
zo vreemd na het grote echec van
communisme op vele plekken van deze
aardkloot. En conservatisme gaat ook lekker
samen met christendom en islam toch?

SUIKERZIEKTE ALS WELVAARTSTEKEN
De Indiërs eten steeds meer lekkers;
althans zij die dat kunnen betalen. Nu heeft
dat ook zijn gevolgen: het aantal
suikerzieken stijgt flink. Na de ondervoeding
en aids is het een grote geworden in de
ziektenrangorde. Het land met nog 300
miljoen mensen onder de armoedegrens
sterft aan de “andere kant” aan zijn
welvaart. Dat is zuur , maar de Indiërs die
het treft pronken er een beetje mee. Je bent
“boven Jan” als je suikerziek bent. Dat is
toch weer een troost niet?
THAILAND IN CRISIS
Thaksin was even weg en de putsch kwam.
Het leger rebelleerde en de koning deed
mee. De nieuwe verkiezingen kwamen er
niet, want niemand vertrouwde de eerste
minister nog. Tja, democratisch liep het niet,
maar Thaksin was geen echt lieverdje.
Overigens lijkt hij te zijn gevlucht met heel
veel “flous” (geld in arabisch). Dat past

NOORD-AMERIKA
DE VERKIEZINGSSTRIJD IN DE VS
Over twee maanden verkiezingen, dus de
politieke kachel gaat nu stevig aan. Irak is
HET strijdpunt , dat zag je aankomen. En
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rijken. Arm zijn minstens al 37 miljoen
amerikanen, 13% van de bevolking. De
Amerikaanse droom wordt smaller; 61%
zegt er geen deel aan te hebben en 75%
zegt dat deze gewoon niet meer bestaat. Dit
alles zal zeker een rol spelen bij de
verkiezingen van november (Congres). Dat
wordt dubbel lastig voor de club van George
dus.

men spreekt daar nu over …. München,
Daladier (franse president 30-er jaren) en
Chamberlain (Minister Buitenlandse zaken
UK, 30-er jaren). En men (=Bush) doelt op
het misdadig gedrag van een dictator (Hitler)
die handtekeningen zette en ze gewoon
negaarde enkele maanden later.
En dan komt er nog meer: “De terroristen
zijn de opvolgers van de fascisten, nazi’s en
communisten…”
En ook: “Sommigen
schijnen de lessen uit de recente historie te
zijn vergeten.” Want de Republikeinen
vrezen hun meerderheid in de Kamer van
Afgevaardigden te verliezen en grote
verliezen te lijden in de Senaat.
En nu Bush ook nog lijkt te hebben gelogen
over de relatie Saddam--Al-Quaida en de
geheime gevangenissen is het hek wel van
de dam. Condoleezza is opvallend stil na
haar echec in de Libanoncrisis….
Het is voor het amerikaanse volk een hard
gelag: dode en invalide GI’s , haat in de hele
wereld en een regering die “alle middelen
heilig vond om haar zin te krijgen”. Dat is
minstens “een brug te ver” blijkt nu.

CANADA EN “ZIJN “ NOORDPOOL
Canada houdt steeds meer militaire
“oefeningen” in zijn noordelijke gebied, dicht
bij de noordpool. Niet echt om iets te leren
maar meer om iets te demonstreren.
Tegelijk laten de japanners en de
amerikanen geregeld duikboten door de
wateren ten noorden van Canada varen,
binnen het 200 mijlgebied, dat Canada
“economisch” claimt. Want er liggen echte
energieschatten en grondstoffen daar, dus
is er al wat bonje. Het conflict met
Denemarken over het piepeilandje Hans
(onbewoond) is geregeld: de Denen mogen
het hebben, maar de andere problemen
over 12 en 200-mijlsgrenzen die Canada
opeist dat moet nu door de internationale
rechter worden uitgezocht. Let wel: Canada
is op mijngebied en energiegebied (het zand
van Alberta o.a.) etc. al de 3e grootste ter
wereld als het gaat om RESERVES!
En dan is er ook nog de noordelijke passage
tussen Stille naar Atlantische oceaan, die
van enorme strategische betekenis is.
Daarover wil Canada ok de controle tot
verdriet van Russen, Ameri-kanen, Jappen
en god weet wie nog meer.
Dus Canada staat in de kijker en zal zich
stevig moeten gaan weren. En Bush dankt
elke avond de heer op zijn knieën omdat de
buren zo rijk blijken te zijn aan wat hij niet
heeft en wat anderen hem niet meer willen
geven! Een goede buur is beter dan een
verre vijand, niet?

CRISIS IN HET ONROEREND GOED
De vraag naar huizen loopt sterk terug en
nu begint er ook een uitstoot van
arbeidskrachten. Met name in Californië en
aan de Oostkust. En de vakmensen vrezen
een verder verval en zien dus ook een effect
op de groei in de VS. De lang verwachte
“plof van de OG-zeepbel”
lijkt te zijn
begonnen. Na zeven vette jaren komen….
Of is dat ouwe onzinnige koek?
DE SCHEIDING TUSSEN: RIJK EN “DE
REST”, GROEIT
Volledige werkgelegenheid, lekkere groei,
maar toch zit er veel gedeprimeerdheid in
de VS. Want het midden en eronder
verliezen relatief snel aan koopkracht. De
rijken worden daarentegen snel veel rijker.
Winsten
40%
omhoog,
salarissen
daarentegen maar 0,3%. De salarissen zijn
ook nog maar 75% van het BNP; zo laag
was dat nog nooit sinds 1929. Het aantal
niet-verzekerden steeg van 15 naar 16% .
En 1% van de salaristrekkers toucheerde
liefst 11% van de totale salarissom: de

WARS AND GEOPOLITICS VS (getapt uit
de Pentagonbron)
VS-GEOPOLITIEK
IRAN
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.Italië is nu geheel
Engeland blijft over.

.VS oefent in MO (om havenblokades) als
voorbereiding op eventuele oorlog.
.NY-Times: turken positiever over Iran en
negatiever over Nato-leden.
.Iraans leger bezette een Roemeens olieplatform voor enkele uren. Commercieel
conflict zeiden ze.
.Israël vond anti-tankraketten uit Iran in
verlaten Hezbollah-posities.
DIVERSEN
.Japan lanceerde 3 intelligence satellieten
om de buren te bespioneren; een 4e is
gepland. Maar de afhankelijkheid van de
intelligence van de VS blijft zeer groot.
.Servië sloot een verdrag met de VS om
haar leger te trainen. Ondanks niet
uitleveren van de gezochte oorlogscriminelen.
.de zoon van Mubarak wil voor zijn land
(Egypte) ook het recht op nucleaire
technologie.
.Bolivië gaat 3 militaire bases bouwen aan
de grenzen met Brazilië en Paragay
(westers gericht) met ca 2000 elitetroepen
erin. Venezuela helpt daarbij.
.de VS sturen steeds meer troepen naar de
hoorn van Afrika (m.n. Tanzania) en
verwachten daar veel afwijzing en toename
van anti-amerikaanse gevoelens over.

vertrokken;

enkel

AFGHANISTAN (div. berichten)
.het maximum aantal gewonde soldaten in 5
jaar werd bereikt; men roept om meer Natotroepen.
.Nato-landen doof voor roep VS voor meer
soldaten/materieel.
.de ” war on drugs” mislukt compleet.
.Musharaf (Pakistan) noemt Taliban (Afgh.)
zeer gevaarlijk.
.Taliban neemt de iraakse Jihad-stijl over:
harder en slimmer.
GUANTANAMO (div. berichten)
.Britse topjurist noemt deze gevangenis”een
schande voor de democratie”en zegt dat
internationale vervolging van verantwoordelijken nodig is.
.het Rode Kruis praat vanaf 1 oktober met
nieuw aangekomen gevangenen.
.advocaat van britse gevangene dient klacht
wegens geestelijke mishandeling van zijn
cliënt in.
.Australië vraagt uitlevering van gevangene
die 4 jaar in Guant. Zat. Hij was lid van de
Taliban.
DE VS MOETEN WEG UIT AZIË
Er kwam een nieuwe organisatie: De
Samenwerkingsgroep Sjanghai. Daarin
zitten:
China,
Rusland,
Uzbekistan,
Tajikistan, Kyrgistan, Kazakhstan klinkende
namen. Met een aantal van de kleineren
maakt
de
VS
afspraken
over
terrorismebestrijding maar dat moet nu
“uitgepoetst” worden. De VS moeten weg uit
Centraal Azië vinden de chinezen en de
russen… En ter illustratie zegt een hoge
chinees: “wij zijn toch ook niet bezig met ons
in te wringen in een interamerikaanse
organisatie? En dan: “Het is hoog tijd dat de
VS Centraal Azië verlaat”. Dat is hard en
duidelijk.
De VS riskeert buitengesloten te worden uit
economische
samenwerkingsverbanden
vreest men, China cs willen het “rijk alleen”.
De vrienden in Oost-Azië, m.n. Japan en
Zuid-Korea en anderen zijn gewaarschuwd.
Het rijk van het midden trekt zijn

WARPLACES
IRAK (diverse berichten)
.Sjiitische milities laten kids van 6/7 jaar
stenen en molotovcocktails gooien.
.de 28 ingangen van Bagdad worden zwaar
versterkt; er worden nog geen greppels om
de stad gelegd.
.Mutanabi Street,de beroemde boekenwijk,
is nu verlaten, na vele aanslagen.
. in 24 zijn uur honderd lijken gevonden van
mensen, gedood door “sectarisch geweld”.
.gevangen genomen Iraki’s worden in auto’s
vol bommen weer “losgelaten”; dan volgt
explosie dmv mobiele telefoon.
.het aantal “road side bombs” neemt sterk
toe.
.Sjiitische wetsmakers werken aan een
“split-up wet” voor Irak.
.Iran zegt dat vertrek van de VS: “de
stabiliteit van Irak zal bevorderen”.
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alle slechts in de wereld. Chavez is een
acteur maar nu blijkt ook dat voor hem veel
tegenstrijdigs gewoon samengaat. Dat heet
opportunisme.
De handel met de “vijand” steeg in een jaar
met 36% tot 40 miljard dollar; het hoogste in
40 jaar. Intussen heult hij met Bolivia, vraagt
China om hun auto’s in zijn land te
verkopen, en Iran om hun tractoren te
leveren,
en
binnenkort
komen
er
kalaschnikov-fabrieken bij. En washington
probeert de wapenverkopen van Chavez te
verbieden.
Halliburton
scoort
er,
Conocophilips, Ford en General Motors ook
en in Caracas hangt het vol met reclame
voor hun producten. Ernaast hangen
affiches met: “Mister Danger, laten we de
liefde bedrijven en geen oorlog maken.”
Politiek à la Chavez, de boezemvriend van
Castro, leidt NIET tot economische boycot,
no way!
En er is nog veel meer aan de hand.
Chavez wil zijn zetel in de VNVeiligheidsraad, ja u leest het goed. Hij
heeft al gezorgd voor 90 van de 185
stemmen, waaronder China en Rusland
(twee van de permanente leden!). En hij is
bevriend met Iran, Noord-Korea en met
Cuba en nog meer landen, ook arabische.
De anti-VS lobby helpt Chavez in oktober in
de Veiligheidsraad (als tijdelijk lid), en dat
komt er een paar erg goed uit.
Die sancties tegen Iran en die atoombom
van Iran, die zijn niet meer te verkopen cq
tegen te houden. De clown Chavez is de
handige hofnar geworden maar speelt zijn
spelletje wel op het hoge toneel!
George pesten is de nieuwste rage!

invloedsgrenzen op de wereldkaart. En de
VS moeten dus “oprotten”. Het is het begin
van een lange strijd om invloed in dit deel
van de globe.
BUSH PRAAT AL LANG MET IRAN
Kathami, de vorige iraanse president,
redelijk westers gezind, was op bezoek (met
visum!) in Washington en hield een zeer
gematigde toespraak in de …Kathedraal!
Jawel dus. Hij wilde echter nu niet met
Jimmy Carter praten; te vroeg. Met wie hij
nog WEL praatte is niet bekend, maar er
waren ook andere gesprekspartners. Terwijl
Amadinedjad oorlogstaal uitslaat en Bush
alle overleg weigert gebeurt er van alles.
Wordt er al weer gelogen dan?
De Zwitserse ambassadeur in Teheran
schijnt de hele dag niet anders te doen dan
praten tussen Iran en de VS… in Genève
maar ook in Wenen wordt er ook druk
gepalaverd. Uiteraard op zich een prima
zaak. Mar steeds opnieuw moet je wennen
aan de kinderachtigheid van de diplomatie
en de politici. Of moet je gewoon zeggen
van “de mens”? Want terwijl de retoriek ons
om de oren vliegt wordt er uitgebreid
gedineerd en getoast tussen de afgezanten
van de vijanden. Tja zo werkt het al eeuwen,
ook vóór de democratie. En u weet het:
geen parlementariër die opheldering eist…
Zij zijn deel van het cabaret.
EEN MOSLIM IN HET CONGRES?
De verkiezingen voor het congres zouden
dit kunnen opleveren. Een zwarte advocat
van 43 jaar, ex-katholiek nu moslim, won de
primaries in Minneapolis. Hij is omstreden
en heeft een links program: vóór abortus,
tegen de oorlog in Irak, en hij liep ver uit op
zijn republikeinse tegenstander. Dus zullen
de 5 à 7 miljoen moslims een geloofsgenoot in het congres krijgen. Een begin
dus.

MISERIA MAXIMA
Bush bood Raoul Castro aan het embargo
op te heffen in ruil voor meer democratie in
Cuba. Na 44 jaar echt nieuws. Dit land van
11 miljoen inwoners staat 4e op de armoedelijst in de wereld. Castro rept over 11,8 %
groei en voorspelt 12,5%.
Dat gelooft
intussen niemand als je ziet dat het
gemiddelde maandinkomen ligt op 10-12
dollar. Export 2 miljard, import 6, en de
belangrijkste investeerders zijn Spanje
(25%), Canada (20%), Italië (19%) en

LATIJNS AMERIKA
CHAVEZ SPEELT VALS EN ANTIGEORGE
Een groei van 9,6%, die zeer sterk voor
rekening komt van amerikaanse firma’s (!)
en intussen Bush en de VS uitmaken voor
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Frankrijk (6%). Vriend Chavez levert
goedkope olie en Castro weer medisch
personeel, zo gaat dat tussen vrienden. De
2,3 miljoen toeristen blijven komen in hun
“afgesloten” paradijs en hun uitgaven
verdwijnen rechtstreeks in de staatskas.
Fidel knapt weer op zegt men, maar zijn
land nog niet. Zou hij het niet halen , dan
staat opvolger Chavez klaar. En die weet
wat zakendoen is, ook met de VS!

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
EVEN WAT OVER YEMEN
Yemen is buur van Saoudi-Arabië en Oman
en overbuur van o.m. Somalië. Spannend
stukje aardbol dus. Er zijn, na de
samenvoeging van noord en zuid in 1990 21
miljoen inwoners, met een inkomen per
hoofd van ca 350 dollar. De “behoudende”
president won een tweede mandaat en
versloeg een tegenstander die links en
islamitisch vertegenwoordigde. Nu werden
er ook 4 franse toeristen ontvoerd tijdens de
verkiezingsafloop die nog niet terug zijn.
Ook geen echt rustig landje, het vroegere
“Gelukkige Arabië”.
U herinnert zich nog wel dat dit land zo druk
was met het trainen van europese en
andere terroristen in de 70-er etc. jaren? Dat
is nu wat bedaard maar het kwaad zit er nog
steeds.

WIE IS DE BAAS IN MEXICO?
Het hoogste gerecht verklaarde dat
Calderon (rechts) met een verschil van
0,58% heeft gewonnen en dus de wettige
president is. Obrador, linkse kandidaat
weigert nog dit te accepteren. Nu moet er
een regering komen in dit gespleten land
met enorme corruptie. En dat zal nog erg
moeilijk worden; Mexico in een crisis dus.
BRAZILIË IS VOOR LULA
60% zien zijn regering zitten en 70% voelen
zich gelukkig: Lula is dus populair. En nu
won hij de eerste verkiezingsronde met
49%; tegenstander 41%. Ondanks enkele
schandalen in zijn partij. Kind uit een gezin
van twaalf kids, opgestegen via de vakbond;
zo kwam hij boven. En nu ook boven de
oppositie van sociaal-democraten. Een
overwinning van deze pragmaticus die
onderwijs tot hoofdpunt verhief in zijn
aanpak, wordt in de tweede ronde verwacht.
Het grootste land van Zuid-Amerika kan
weer verder. Chavez en Morales zijn
hiermee niet zo blij…

IRAN WINT TERREIN
Na vele manoeuvres, ook in de Veiligheidsraad, lijkt Iran op nucleair gebied te
winnen. Amadinedjad spreekt over een
“verstandige dialoog die nu nodig is”. Chirac
is niet vreemd aan deze zwaai in de situatie.
Washington kijkt met schrik, maar toch
afwachtend toe, naar het gedraai. China en
Rusland glimlachen. Iran incasseert nu de
vruchten van zijn geopolitieke manoeuvres
en zijn spel in de regio. Een nieuwe leider in
het MO stond op en de VS zijn nu erg
voorzichtig, zowel verbaal als met militaire
gedachten. De posities zijn dus echt
verschoven. Iran-rest van de wereld: 1-0. En
de competitie gaat voort…
Nasrallah wil ook meer macht in de regering
van Libanon; niet toevallig natuurlijk. Het
wordt erg warm aan de Israëlische grens.

OCEANIË
DEMOCRATIE IN TONGA?
De oude koning in dit eilandrijk in Polynesië
stierf met 88 jaren en de nieuwe kwam. Uit
dezelfde familie al meer dan 1000 jaar nu.
Nu plots eisen inwoners moderniseringen
van hem, ook niet-familieleden in de
regering, openheid over zijn bierimperium,
etc. Geschrokken beloofde de koning dat hij
zijn bedrijf deels zou overdragen aan
derden. Ook in de Pacific dringt de nieuwe
wereld nu door. Ten koste van 1000 jaren
vrede?

DE SAOUDI’S WILLEN DE EUROFIGHTER
Ai voor Dassault die geen Rafales zal
verkopen, want de Saoudi’s gaan over op
de Eurofighter. Er zijn er 72 besteld voor 15
miljard euro. BAE (33%; EADS 46%;
Finmeccanica 21%) wrijven in hun handen.
De keus is natuurlijk zwaar politiek maar
Dassault werd nooit eerder verslagen door
iemand anders dan de amerikanen… Nu
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elders (waar het qua groei beter gaat, lijkt
het) geloof bloeit terwijl de economische
groei loeit!
Je zou de redenering dus bijna
omdraaien…. Maar, ik verwerp deze te
gemakkelijke gedachte maar weer snel…
Of, is deze constatering eigenlijk hoopvol:
over kapitalisme zijn we het tenminste
samen WEL eens? Een deel van de
boodschap van George Bush toch?
Wat vindt U hiervan?

maar hopen dat Marokko wel Dassault kiest:
de order is 12 tot 18 toestellen. Moet
Dassault dan ook gaan aansluiten bij de
grote europese club?
WOESTIJNSTEDEN IN SAOUDI-ARABIË.
Er zijn vier megaprojecten gestart voor de
bouw van supersteden in het zand. Zo’n
stad kost 2 miljard, zorgt voor 15.000
arbeidsplaatsen en moet een drager worden
voor nieuwe economische activiteit.
Samen wel 20 miljard investering inclusief
infrastructuur, en 1,5 miljoen arbeidsplaatsen. Over drie jaar klaar. En 10 miljoen
inwoners
investeerden
mee
als
aandeelhouders. Maar sceptici zeggen dat
deze fantastische uitbouw, gebaseerd op de
verdiende schatten aan de hoge olieprijs, op
zich niets garanderen mbt een nieuw
economisch elan in dit land met vele
problemen op dit vlak.
Um-al-Qura Economic City en de anderen
moeten dus nog alles waar maken.

ALGERIJE OP DE GROTE GASTOUR
De wet op de gaswinning is aangepast en
dus zijn de buitenlandse exploitanten op een
nieuwe, mindere plek geplaatst. Ook al hier,
na Tsjaad en anderen in Afrika en Latijns
Amerika. Nu de prijzen zo hoog zijn is een
snelle groei van de afzet minder urgent en
dus ook de buitenlanders minder nodig.
Maar het gaat verder: Sonatrach (Algerije)
en Gazprom (Rusland) tekenden een
alliantie. De Italianen noemen het al een
“gaskartel”. Ai, want de EU hangt voor 36%
van dit kartel af bij zijn gasimport en Italië
zelfs voor 67%. En elke buitenlander krijgt
voor minstens 50% te maken met
Sonatrach; die kijken mee in de
portemonnaie. Tja wie zal het hen kwalijk
nemen? Zij zijn nu plots ook eens belangrijk
en dat laten ze voelen. Zeker ook aan de
kolonialen van vroeger, zo gaat dat, na de
puberteit.

TURKIJE: ISLAM EN KAPITALISME
Anatolië is een streng orthodox deel van
Turkije en daar is de economische boom
aanzienlijk. De “achterlijke islam” belet in
genen dele een enorme economische
boom! In tegendeel.
Iemand maakte de interessante vergelijking
met het calvinisme: de calvinistische islam
dus. Daar weten wij ollandais alles van
alsook
vele
andere
protestantse
landen/regio.
Islam en “wild kapitalisme” staan in het
geheel niet op gespannen voet, nee,
versterken elkaar. Dus “ons economische
model”
wordt
snel
opgenomen
in
conservatieve
islamregio,
net
zoals
Amerikaanse evangelie-sen (Bush) ook
prima uit de voeten kunnen met geld maken
en, net zoals de “chinese communisten”
een wild kapitalisme ten toon spreiden dat
zelfs angst aanjaagt!
Dus het bewijs lijkt geleverd: Conservatief in
geloof en levenshouding is op geen enkele
wijze
een
rem
op
kapitalistische
ontwikkeling. De wereld zit er vol van.
En het economisch wat stagnerende Europa
zweert het geloof steeds massaler af, terwijl

PRIVÉ-SCHOLEN EN DE DOOD WINNEN
IN IRAK
De publieke scholen zijn er praktisch dicht:
veel te gevaarlijk deze gebouwen en het
kindertransport. Dus overal privé-onderwijs
en, een veel lager aantal schoolzoekenden.
Van de 1200 soennitische scholen zijn er al
800 dicht. De oorlog ontwricht dit land
compleet en het lijkt onstuitbaar. De
scheiding van Irak in meerdere staatjes lijkt
toch
nog
het
eindpunt?
Met
religieuze/etnische grenzen natuurlijk….
In dit land is het nu kiezen tussen vluchten
of de dood want het aantal doden is nu al
50.000 irakezen sinds het begin van het
conflict. En nu is het maandelijkse dodental
al 3500; het was 1800 in januari 2006!
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WATERRUZIE PALESTIJNEN-ISRAËL
Water staat hier “bij” de olie en u zult nu
weer zien waarom.
Men noemt het wel de “puttenoorlog “ langs
de nieuwe muur die Israël scheidt van de
Palestijnen. Israël wil baas over het water
blijven en dus is het leger de
waterbeheerder aan de grenzen. En die
spelen het keihard. Putten worden gedicht
en verboden aan de Palestijnse kant en de
landbouw en de mensen creperen. Er wordt
door hulporganisaties al water verstrekt!
Elke Palestijn krijgt per dag gemiddeld 40
liter, zijn israëlische medemens 225 liter.
Wel 50% van de bewoners zitten met
watertekorten en hun landbouwproductie
stortte in. De sterfte aan de Palestijnse kant
is ook al 4X zo hoog dan de Israëlische, er
is veel chronische diarree en andere
medische narigheid: komt van slecht water
zeggen de artsen.
Israël
gebruikt
65%
van
zijn
waterconsumptie voor de landbouw en die is
goed voor 2% van het BNP. Bij de
palestijnen is slechts 11% van de velden
geïrrigeerd en het landbouwaandeel is 32%
van het BNP. Dit zijn EU-cijfers voor alle
duidelijkheid.
Het lijkt erop dat Israël het wonen dichtbij
haar grenzen/de muur wil ontmoedigen. De
buren moeten op afstand. Na zoveel
raketten kan je jezelf er iets bij voorstellen,
maar ieder zinnig wezen weet dat dit op den
duur enkel meer en weer oorlog betekent.
En die win je niet met bommen, leerde
Tsahal nu ook!

Dus vertrekken er velen, vooral de
“intelligentsia
en
zakenlieden”
naar
buurlanden en ook de VS. Dus het land
verliest zijn brains en over blijft het leger van
bommenleggende
fanatici.
Vooral
in
Bagdad. De toekomst is somberder dan ooit
in dit land!
DE IRAKISATIE IN AFGHANISTAN
De bommenleggerij is in Afghanistan geheel
zoals in Irak geworden. Boem op afstand
bediend.
Ook
zelfmoord-aanslagen,
ontvoeringen etc. De geheime diensten van
Iran en Pakistan proberen het bewind van
de afzwakkende Karzaï te ondergraven. De
taliban
samen
met
nieuwe
jonge
fundamentalisten zijn de coalitie die
gevreesd moet worden. Een tweede Irak is
in wording. De fik van George wordt groot
en onblusbaar….. en in Iran zit niet bepaald
de brandweer te wachten.
MAXIMALE OPIUM-OOGST
Afghanistan produceert nu al 92% van de
officiële wereldproduktie en hun omzet
steeg met 50%! Een alarmerende
ontwikkeling.
De verantwoordelijke minister zegt dat hij
binnen drie jaar de “grote vissen” zal
pakken; dan gaat het beter. Maar eenderde van het BNP is opium…
De Taliban stimuleren de uitbreiding: het
ging in korte tijd van 105.000 hectaren naar
160. 000. Waarom? Wel het levert geld en,
als de staat de boeren aanpakt, komt er
herrie en dat is in hun voordeel, niet?
Overigens gebeurt het rond Kaboel onder
het oog van de politie ook. De amerikanen
zijn al boos op Karzaï, want zij maken van
deze opiumtoestand een zwaar punt. En
een ex-gouverneur stimuleerde ook al
uitbreiding.
Tenslotte leidde de grote droogte tot MEER
opiumplanten want die kan goed zonder
water!
U ziet het: opium verbouwen is de steen des
aanstoots en dat is een mooi punt voor de
destabiliserende taliban. Na de russen nu
ook de amerikanen en de Nato op de kiep?

DE MAROKKAANSE CÔTE D’AZUR
Een oud hippie-oord (60-er jaren) en
surfersoord
(80-er
jaren)
aan
de
Marokkaanse kust wordt nu met bulldozers
over een kuststrook van 7 km toeristisch
omgeturnd. Het aantal toeristen stijgt van 6
naar 10 miljoen tussen 2005 en 2010. En er
zijn nu zes enorme projecten in aanbouw.
Anglo-saxen investeren er het meest, maar
nu komen ok de fransen eraan.
Recent werd er in dit land ook een
fundamentalistisch complot opgerold waarin
legermensen en enkele hogere ambtenaren
zaten. Dat is de oppositie tegen de
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Op 28 augustus was het de laatste dag:
voor de salafisten (radicale moslims) om
hun wapens in te leveren en buiten
vervolging te komen. De balans valt tegen:
300 zijn komen opdagen en tussen de 600
en 900 weigerden, denkt men. Nu gaat het
algerijnse leger, m.n. in Kabylië, de
opsporing hervatten. Mogelijk wordt echter
de termijn verlengd. Algerije probeert de
historie te balanceren: moeilijke zaak, in elk
land.

modernisering, ook hier. En aanslagen
zullen nu gaan volgen want Al Quaida heeft
een lijstje van Arabische landen waar men
tracht vooruit te komen! Laten we ze dus
helpen; ook de k-marokkanen dus!
MAROKKO:KONING,RADICALEN,TERRORISTEN
Vijf militairen, drie gendarmen en een
politieman werden gearresteerd. In hun
kielzog werden nog ruim vijftig anderen
verhoord.
Men
wilde
acties,
o.m.
kidnappings, ondernemen tegen ministe-ries
en vreemdelingen luidt het. Nu zijn ook het
hoofd van de Veiligheidsdienst en Air
Marokko afgezet. Dit alles vlak voor de
verkiezingen waarvan wordt gevreesd dat
de partij van de rechtvaardigheid en
vooruitgang, een islamitische partij, zou wel
eens sterk kunnen verschijnen.
Koning Mohammed ontsloeg enkele oude
olifanten: het hoofd van zijn veiligheidsdienst sprak en er gingen diverse personen
naar huis. Ze zaten in de hasjhandel en
andere duistere zaken. En zijn herbenoemingsbeleid gaat verder; hij ruimt zachtjes
maar duidelijk op.
En deze jonge koning laat door zijn maatregelen zien dat hij “de koninklijke weg” (dus
door het midden) kiest. Hij regelde wettelijk
de opleiding van immams, liet een radio/tvzender toe van koranische snit en
controleert de moskeeën. Zo wil hij de
extremisten in de openbaarheid halen en
openlijk de discussie aangaan. Een soort
van “derde weg” in een moslimland dus.
Daarmee schaart hij zich grosso modo in de
rij van Algerije, Tunesië, Lybië en Egypte,
maar is wel de liberalere, de modernere. We
moeten hopen dat voldoende mensen in zijn
wereld en in de onze, zijn keuzes begrijpen
en zullen steunen. Hij is een van de laatste
steunpunten in een brug-aanpak tussen
moslimlanden en het westen. Let op deze
jonge man en sabel hem niet gelijk neer,
vanuit een westerse “democratische”
arrogantie! Hij zoekt, zoals wij ook zoeken,
naar de nieuwe wereld met een nieuwe
vrede.

SHARIA IN BAGDAD?
De aartsbisschop van Bagdad sprak over
het lot van de christenen aldaar en zei dat
ze de facto de status van dhimmi
(ongelovigen) hadden. Dat is de plek voor
joden en christenen volgens de koran, een
soort gedoogstatus. Hij is bang dat de
sharia, die in delen van Bagdad praktijk is,
zich over Irak verspreiden zal. Na een
grondwet met wat fundamentalistische
trekjes nu het vervolg.
Hij ziet de burgeroorlog aankomen en is erg
pessimistisch over het vervolg. De religies
nu echt in botsing…
FAMILIERUZIE IN LYBIË?
De oudste zoon van Khadaffi spreekt
ruzietaal met zijn vader. Over wat er anders
moet in het land. Hij wenst zelfs een
Grondwet. Ingewijden zeggen echter dat dit
opgezet cabaret is om de zoon “op te
poetsen” voor de opvolging later ooit. Want
de grote leider is een handig man die niet
voor het eerst een rare bocht zou maken.
Dus even opletten op de grote bedouin in
zijn mooie tent in de woestijn.
SYRIË WEER NETJES?
Dit land lijkt weer te willen meedoen in de
wereld en zelfs met de VS te willen praten.
Over terrorismebestrijding dan. De VS
bedankte de regering voor het oplossen van
de overval op haar ambassade in
Damascus. Een begin?
HEZBOLLAH IN ZUID-LIBANON
Hezbollah
levert
een
gigantische
herbouwinspanning en verdient een enorme
goodwill van de bevolking. Zij zijn aanwezig

DE AMNESTIE-TERMIJN LIEP AF
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van de streek beweren dat ie heerlijk
smaakt. Hij heet: Laonastes Aenigmamus.
Als u het op de kaart vind, gewoon opeten!

en hoe, met geld en andere middelen, terwijl
de regering nog beraadslaagt. Zelfs de
inwoners van christelijke en soennitische
dorpen worden gewoon geholpen. De
fondsen zijn van Iran en rijke sjiïten. Ze
geven “hun staat in de staat” echt niet op,
integendeel. Nasralla verscheen en kreeg
ovaties en vertelde dat ze sterker zijn dan
ooit: wel 20.000 raketten zei hij liggen op
voorraad. Ontwapenen? Nooit! Nee, de
regering moet worden versterkt zegt hij om
zich beter tegen Israël te kunnen weren. Hij
bedoelt natuurlijk dat Hezbollah méér dan
twee ministers wil in dit gremium. En het is
uiterst onwaarschijnlijk dat de regering NU
iets
tegen
Hezbollah
zou
willen
ondernemen. De libanese staat is eigenlijk
in gijzeling genomen….

GPS IS DE MODE
De beste was en blijft Tom-Tom voor 700
euro; alles erop en eraan. Maar u kunt hem
ook al in uw Nokia mobieltje krijgen.
Daarmee weet u ook waar u bent, waar een
bloemist zit in uw buurt en waar u kunt
tanken en waar tante Berta woont.
Ook kunt u een polsmodel krijgen met
hartfrekwentiemeter, die uw snelheid meet,
het afgelegde parcours, de verbrande
calorieën en natuurlijk waar u bent. Voor
slechts 480 euro.
Nog even en iedereen kan ook zien waar U
bent…. De politie kan al via uw
mobieltjessignalen opsporen waar u zich
bevond op moment X. En de vele camera’s
laten dan ook zien wat u meedroeg. En was
u op stap met uw maîtresse dan kan uw ega
zien hoe ze eruit ziet. Via uw creditcard
weet ze wat u aan haar besteedde, dus het
open huwelijk is geheel geautomatiseerd.
Binnenkort kunt u ook via uw mobieltje
scheiden. U zendt het SMS-je: “Ik verstoot
U, driemaal aan uw vrouw en aan de imam.
En klaar is Mohammed.

DE REGERING VAN PALESTINA
Mn leek te willen samenwerken, de Hamas
en de Fatah, samen in één regering dus. En
dan weer internationale hulp natuurlijk en op
basis van het document van juni, waarin
Israël de facto een “bestaansrecht wordt
toegekend”. Maar op het moment van mijn
geschrijf horde ik Abbas weer roepen dat
het “helemaal was vastgelopen”. Arme
Palestijnen.

GPS OP JE CAMERA
Je prikt een klein GPS-je aan je camera en
elke foto krijgt een “plaatscode”. Dus bevat
de coördinaten van de plek waar hij werd
genomen. Dus kun je ze ook daarop later
sorteren, niet zo gek. Prijs 130 euro.
Uw discussies, gevolgd door echtscheidingen, over waar “het was” zijn al weer
voorkomen. De techniek redt opnieuw!

TRENDS/TECHNOLOGIE
UW FAMILIEFILM OP DVD
U wordt geïnterviewd en daarna maken ze
een film over uw familiegeschiedenis, als u
dat wenst. Als u zich patriarch voelt dan is
dit uw kans. Het duurt twee dagen en lijkt op
een TV-documentaire. Met mooie beelden
en muziek natuurlijk. Het kost (twee
exemplaren) ca 4000 euro’s maar een
ongemonteerde versie maar 2600 euro.
Bijvoorbeeld al bijdrage aan een totaaloeuvre over de familie. Wilt u meer weten?
Kijk op www,temoinsdusiecle.com.

ZEND JE EIGEN MUZIEK UIT
Je prikt een boxje aan je I-pod die een
zwakke FM-zender bevat en … je zend dus
je I-pod muziek uit. En vangt de uitzending
op met je HIFI-apparatuur in huis en… op je
autoradio-antenne! Voor 50 euro bent u in
de lucht en kunnen ook alle passagiers die
dat willen uw muziek op hun Fmontvangertje oppikken. De buren thuis
mogelijk ook. Een mooie aanloop voor een
DJ-carrière niet?

TERUG NA 11 MILJOEN JAAR
In Laos vonden biologen een knaagdiertje
dat waarvan men dacht dat het 11 miljoen
jaar geleden uitstierf. Gewoon niet goed
opgelet? Of is de schepping herbegonnen,
óf is het een Darwinistisch grapje? Niemand
weet nog het antwoord maar de bewoners

35

omdat dombo’s ook niets van PC-prijzen
weten. Dombo blijft dombo.
ZORG VOOR UW LIFECARD!
Reist U veel? Wel dan is een electronische
Lifecard met al uw medische data erop in
alle talen een MUST. Hij lijkt op een
telefoonkaart maar dat kunt U er niet mee. U
geeft al uw medische data op en hij wordt
v0or u gefabriceerd op bestelling. Hij kost
slechts 20 dollar per jaar bij de groep
Mondial Assistance. Nou moet je enkel nog
hopen dat de eerste hulp girls and boys die
kaart zoeken en uitlezen. Dus kunt u hem
om uw nek hangen. Deze methode werkt
natuurlijk: ik heb ook zo’n kaart om als ik
reis omdat ik geen foute “hulp” wil als men
mij ooit buiten westen aantreft. Geen luxe
weet ik! Dus alweer een tip om langer te
kunnen leven!

PAS OP DE RADIO-FREKWENTIECHIPS
U zult ze overal gaan tegenkomen deze
kleine staafjes van enkele cm lang en heel
dun. In de produkten in uw koelkast
bijvoorbeeld: dus u weet hoeveel potjes er
nog in staan voor uw boodschappenlijstje.
En uw wasmachien kiest zelf het goede
programma omdat hij weet welke was erin
zijn buik zit. Uw ondergoed etc. zit nl ook vol
met die staafjes. En, pas op, u krijgt ze ook
onder uw huid ingeplant, zodat de
ambulancebroeder meteen uw medische
gegevens ziet als hij u ergens opraapt. Een
soort electronische barcode dus, leesbaar
op afstand via radiosignalen. En het is ook
een geheugen: bijvoorbeeld kan er worden
onthouden hoe lang welke bewaartemperatuur aan de orde was bij
diepvriesprodukten! Maar een grootgrutter
kan ook uw tocht dor zijn schappen
vastleggen en u dus consumptief geheel
uitpellen. Enzovoort.
De organisaties voor privacybescherming
staan al in de rij bij de overheden om
maatregelen te eisen. De fabrikanten
beloven dat in de toekomst een detecteur ze
voor elke mens zichtbaar zal gaan maken
en dat die persoon ze dan kan “killen” met
een druk op het goede knopje op uw
mobieltje!
Hoe dan ook, men spreekt van een nieuwe
technologische golf als er eerder was met
Internet. Ik herinner me nog dat velen in
mijn omgeving mijn verhalen over hoe de
wereld zou gaan veranderen zeer
overdreven achtten. Nu hebben ze 3 PC’s,
surfen uren op het net, mailen zich suf en
kopen alles via E-bay.
Dames en heren: let dus NU op de
RADIOFREKWENTIECHIPS! U zit er vol
mee voor u het weet. Echt wel!

ZOEK UW LIEFDE VAN ONDERWEG
Steeds meer mensen komen onderweg, in
bus en trein etc. iemand tegen en worden er
verliefd op. Dat is mogelijk van alle tijden
maar nu er internet is heeft zoiets een
vervolg. En er zijn in Frankrijk 8 miljoen
ongehuwden die de liefde zoeken… Een
zoekende maakte een website waarop hij
het signalement van zijn “geliefde van
onderweg” neerschreef. En dat doen nu
velen ook op zijn site. Zo’n berichtje heet
een SMOS, samenstelling van SMS en SOS
en dit fenomeen trekt nu de aandacht van
sociologen. Dus binnenkort kan ik u over de
wetenschappelijke achtergrond berichten.
Ziet u een lekker stuk in de bus dan is dat
allereerst zeer normaal en op de tweede
plaats kunt u haar/hem ook nog terug
vinden! Leve het net, nu zelfs helper van
Amor!
CONTINUE HARTBEWAKING
Nee, niet in het ziekenhuis, daar is dat geen
nieuws. Nee u krijgt een apparaatje
ingeplant dat uw hartgerommel, via uw
mobieltje, doorstuurt naar een computer die
u in de gaten houdt. Een intelligente
prothese dus die een aanvulling is op de
60.000 pacemakers en de 5000 defibrilleurs die al zijn ingeplant in La France
dan. En als er iets mis is wordt de dokter per

DOMBO-PC’S
De Ordissimo laptop is er, de PC voor
dobo’s. Ergonomisch, licht, alleen het
noodzakelijkste zit erop en u kunt er ook
nog een cursus THUIS bij krijgen. Maar de
prijs is 1000 euro minimaal; maar dat is
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pad sturen niet? Nee, niet meer naar Irak,
die gedachte is voorbij.

SMS of fax gewaarschuwd. Die kan dan
zien of hij de ambulance moet sturen of u op
consult moet roepen. Deze service kost
ongeveer 15-20 euro per maand extra.
Daarvoor kunt u het dus niet laten, dat ook
(mogelijk) uw escapades, die u flink aan het
hart gaan, via de computer ervoor zorgen
dat de ziekenbroeders u uit het bed van uw
maîtresse komen sleuren.
Vroeger ging je in zo’n situatie gewoon dood
in de armen van Eveline…. Dat hoeft nu niet
meer. De wereld wordt eigenlijk steeds
wreder.

+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

TOPICS-CAPITA SELECTA
DE TOREN VAN BABEL (6)
Eerder werd hier geschreven over de talen
van Brussel, de VN, Esperanto en
latijn/grieks; MSN-taal; zie vorige edities.
En nu lees ik het volgende. Het Elzasser
dialect wordt in die (franse) streek door 60%
van de inwoners gesproken; veel minder
inwoners kunnen het schrijven. So what,
denkt U al.
Maar in de lente van 2007 komt Microsoft
Office uit met een versie in het elzasser
dialect! Microsoft betaalt uiteraard alle
(vertalings)kosten van het Instituut de
dialectologie de Strassbourg dat het werk
gaat doen in de 50.000 woorden en
uitdrukkingen die het dialect telt. De
autoriteiten zijn “ravi”, opgetogen, want dit
steunt de locale cultuur en helpt de oude
elzassers om hun PC-vrees weg te nemen.
Uiteraard doet Microsoft dit alles om marketingredenen, en niet vanwege “de
cultuur”. Dus lezers, opgelet, straks kunt U
Windows XP etc. in uw locale dialect laden.
En ik met maar druk maken over het ooit
uitbrengen van een meertalige versie van Le
Provencal!
Dat
is
gewoon
een
peuleschilletje en eigenlijk gewoon DE
TREND! Binnenkort dus deze krant in het
Rheinländisch (voor lezers M. en E.), in het
limburgs (voor zo’n 20-tal lezers) en in het
plat Mormoironais voor weer anderen.
Logica en trends zijn dus toch (weer)
strijdige zaken.
***

DE ELECTRISCHE SOLEX
De E-Solex ziet er blitz uit, ontwerp van
Pininfarina. Hij is electrisch en verbruikt 1
euro energie per 1000 km… gewoon uit het
stopcontact. Weegt 35 kilo, en loopt 35
km/uur. In drie fraaie kleuren. Kost 1150
eurotjes. Ik ben Solexgek en ga nu kijken op
www.e-solex.fr want daar staat alles. Wilt u
terug
naar
het
oude
gevoel
op
verantwoordde wijze, dan weet u nu weer
hoe! Ze zullen in uw dorp opkijken als ze U
niet horen aankomen.
EEN AUTOBAND DIE ZICH VERNIEUWT
Echt waar, Michelin vond een band uit voor
vrachtwagens die zich (qua loopvlak)
vernieuwt bij gebruik en slijtage. Dus de
slijtage is vernieuwing geworden. Echt waar,
het
ei
van
Columbus.
Er
zitten
waterdruppeltjes in het rubber, die gaan
open en daardoor krijg je nieuw profiel.
Bravo voor Michelin! Ze zeggen dat deze
band ook voor personenauto’s op de markt
komt. Het franse genie zet Michelin stevig
op voorsprong!
EEN AANHANKELIJKE ROBOT
De gekko heeft aparte poten die als het
ware overal aan kleven. Dat was een
voorbeeld voor Stanford University die nu
een robot bouwde met zo’n kleefpoten. De
Sticky Robot. Hij klimt met gemak tegen de
glazen wanden van een wolkenkrabber op.
Het VS-leger is geïnteresseerd want met
schoenen en handschoenen met deze
eigenschappen kun je een GI nog eens op

Reacties en commentaren van lezer T. over
dit onderwerp na editie 20-06:
-Xyloglotte sur le toit: je zou de
Eisenbahnknotenpunkt etc. nog wat langer
kunnen maken: Eisenbahnknotenpunkthinundherschiebervereinsvorzitsenderhammer. Zie overigens ook de taalkundige
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cultuur… Was het daarom misschien zo
lastig in de Academie?

spelletjes die Battus uithaalt in zijn
standaardwerk: “Opperlandse taal- en
letterkunde”.
-Een interessante lijst over de belangrijkste
talen. Dat roept de vraag bij me op hoe de
verspreiding is van tweede talen, dus bijv.
hoeveel mensen spreekt engels als tweede
taal, duits, russisch,mandarijn en zo. Hoe
zou het lijstje er dan uit zien? Ik denk dat
engels veel hoger reikt, zeker als je naar de
toekomst kijkt en ziet dat bijv. velen in China
engels (zullen) leren. (India spreekt het al).

-Nog zo’n taal-anecdote, maar dan over
IBM. Die had in de 70-er jaren de slogan
“Think!”. Dat stond op bordjes en posters
die je overal bij IBM toen zag. Alleen niet in
Frankrijk, want daar spreekt men (ook bij
IBM) Frans. De slagzin werd dus keurig
vertaald en er verschenen alom bordjes met
de tekst: “Réflechisez!”, wat weliswaar de
betekenis weerspiegelt maar alle kracht van
het engelse “Think!” miste.

Red.: Inderdaad, wil je de dynamiek completer zien dan is dit tweede lijstje van
belang. Maar als het geopolitiek ziet, is de
eerste lijst vooral ook een “maat” voor de
kracht van de betreffende cultuur in de
nieuwe wereld. Ik zoek met je naar het
tweede lijstje dus!

Red.: Inderdaad, ik werkte vroeger bij een
bedrijf dat een grote fabriek in Saint Quentin
had en was de “baas” van een franse ICTmanager aldaar. Hij was de enige fransman
daar die me voorstelde om nederlands te
spreken als hij mij in Nederland bezocht (en
dus andersom voor mij). En dat was een
echte ramp: ik moest alle technische kreten
in het frans leren: ordinateur, bande
magnetique etc. Ai, ai! Hij verbaasde allen
door in twee jaar geweldig nederlands te
leren, maar de technische kreten bleef hij
in… het Frans zeggen! Zo hoort dat ook,
vind ik NU !

-Vervolg ” talen” : Helemaal eens met je opmerking over behoud van taal en cultuur.
Het leren van een tweede taal, waardoor je
met veel meer anderen kunt communiceren
is zeer sterk. Dat zie je bijv. in Zwitserland:
vrijwel elke Zwitser kan met elke andere
Zwitser praten, omdat vrijwel elke Zwitser
minstens twee van de belangrijkste
landstaleng spreekt (D,F en I ;naast
Raetroromaans).
Daarbij
hebben
ze
overigens
wel
een
grotendeels
gemeenschappelijke cultuur (ondanks de
beruchte Rösti-graben tussen Duits en
waals Zwitserland).

***
OVER LIBANON (Ingezonden, o.m. als reactie op de vorige editie)
Een belangrijk thema van deze uitgave
(red.: Editie 21-06) is de situatie in Libanon,
of liever gezegd, de oorlog tussen Israël en
de Arabieren.Ik wil hier een paar opmerkingen over maken omdat dat thema me erg
aantrekt.
De Griekse wijsgeer Aristoteles heeft
gezegd: 'Socrates is me lief, Plato is me
lief, maar de waarheid is me meer lief.'
Ik neem dat over en zeg: 'Israël is me lief,
de Arabieren zijn me lief, maar de waarheid
is me meer lief.' Dat betekent niet dat men in
het huidige conflict dan weer eens voor de
een en dan weer voor de ander moet zijn.
Oorlog dwingt tot een keuze, je verklaart je
solidair met die partij op wier overwinning je
voor de zaak van het recht, je hoop hebt

-Help ik leer msn-taal: over het woord bistrot
bestaat een aardige anecdote. Het schijnt
dat de Academie Française indertijd 15 jaar
heeft gepraat over de acceptatie hiervan als
Frans woord (ik geloof dat het van origine
Algerijns is).
Beste T. dat is nou echt grappig: bistrot is
RUSSISCH en betekent daar : “ opschieten, vlug”. Het werd veel gehoord op parijse terrassen en in café’s toen veel russen
obertjes waren daar (na de revolutie. En
omdat het een speciaal licht werpt op een
aspect van de (soms) wat trage franse
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landsgrenzen van Israël ging beschermen.
Dit had allang gebeurd moeten zijn. Het
mandaatgebied is dáár ontstaan. Ondanks
alle zwarte vlekken, ben ik vierkant voor
Israël, omdat dit naar mijn inzicht en overtuiging het rechtvaardigste is.
Ik denk dat we die , op zich hopeloze
situatie, in een eeuwmodel moeten
bekijken. Een paar eeuwen van nu, zullen
de beide volken weer in vrede met
elkaar leven. Tot dan moeten ze militair
gescheiden worden.

gesteld. Dat betekent niet dat alles bij de
een wit en bij de ander zwart is.
Israël is naar ik meen op 29 November 1947
bij meerderheidsbesluit in de VN een
zelfstandige staat geworden. De keuze van
het stuk grond was niet toevallig, de eerste
(stam)bewoners van Palestina waren er al
zo'n 3000 jaar geleden. Voor hen was dit
het beloofde land. Wat is de situatie nu. Aan
de noordkant ligt Libanon waarin Hezbollah
doet wat het wil, en een doctrine heeft van
volledige negatie van de Joodse staat. Aan
de west- en oostkant is een gezagsloze
Palestijnse staat waarin Hamas
eveneens een beweging die het bestaan
van Israël volledig ontkent - doet wat het
wil. Men schiet lukraak raketten af richting
Israël, met het doel zoveel mogelijk
mensen te vernietigen.Israel vuurt met
preciesie-wapens om zoveel mogelijk
vijanden te treffen en onschuldige burgers te
sparen. Inderdaad is hier sprake
van disproportionaliteit, maar elke oorlog is
een verschrikking en in wezen disproportioneel. Men ontvoert Israelische soldaten
omdat men weet wat dat voor Israëli’s
betekent. Toen Dayan het Commando 101
oprichtte, heeft hij een vuistregel ingesteld:
nooit mag een gewonde kameraad
achtergelaten worden op het slagveld
en aan de willekeur van de vijand worden
overgelaten. Dat weten de Israelische
soldaten.In de Joodse traditie betekent dat
ook in het algemeen dat niemand in
de steek gelaten mag worden: 'als je er een
laat ontvoeren, ontvoer je ze
allemaal.' Op dezelfde manier geldt, 'als je
een redt, redt je ze allemaal. Ze
worden geruggesteund door een goed
werkende democratie en een goed
geïnformeerde samenleving, die hen nooit in
de steek zal laten. Een wapen van echte
solidariteit. De vijand weet dat ook en maakt
daar mis-/gebruik van.
Een padstelling die nog eens versterkt wordt
door fundamentalistische godsdienstopvattingen, aan beide zijden.
Bovendien wil Israël geen slavenrol meer
vervullen in zijn geschiedenis. De holo-caust
is een vastzittend trauma. Voor de hand
liggend zou zijn, dat de VN alle

Maastricht, 9/11; Cor Stevens.
Beste Cor, zeer bedankt voor deze
duidelijke stellingname, waarop ik natuurlijk
gaarne wil reageren. En ik denk ook nog wel
meer lezers. Dus, vanuit “het recht van
eerste reactie” redenerend wacht ik met
MIJN reactie eerst op meer andere reacties.
Ik zal dus in EDITIE 23-06 zeker reageren.
Wel nu al even een kleine aanvulling:
De VN bewaakt al heel lang de noordgrens
van Israël (vanuit Zuid-Libanon). En dit heeft
dus niet voorkomen dat er enorme massa’s
wapens uit Iran en Syrië zijn terecht
gekomen bij Hezbollah. Overigens stierven
er al ooit 80 VN-soldaten (franse) in
Libanon. De libanese regering, waar
christenen, moslims en ook Hezbollah in
zitten, hebben het zuiden gewoon
“overgelaten” aan de daar wonende
Hezbollah
(die afstammen van de
Palestijnse vluchtelingen). En ze schoten
die raketten gewoon over de hoofden van
de VN-soldaten heen, Israël in. Zelfs de VSantiraketsystemen konden deze te simpele
(niet-electronisch geleide raketten) niet
tegen houden. Dus zou je heel Libanon als
VN moeten bezetten om Israël veilig te
houden en straks mogelijk ook nog Iran.
Gelukkig heeft nu Amnesty International ook
Hezbollah aangeklaagd voor misdaden
tegen de mensheid: dat is zo als je raketten
op burgerdoelen afschiet; een prima actie
van Amnesty!
***
FRANSE PROBLEMEN
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werden bedacht en geprobeerd. Uit die
analyse moet overigens wat nuttigs te halen
zijn, ook voor het “schoolprobleem” lijkt me.
Dat je dit gewoon zo zou kunnen laten is
denk ik, onverantwoord, omdat de school
toch de plek is waar erg veel sociaal gedrag
(moet) worden aangeleerd; de kweekvijver
van onze volwassen maatschappij toch? En
daarmee ontstaat een beetje het “kip en ei”
probleem… De school wijst naar de
“omgeving” en de “omgeving” wijst naar de
school. Maar de school neemt een speciale
plaats in als het gaat om de educatie: de
school is daar toch de specialist bij uitstek ?
Daarom moet de school eens goed naar
zichzelf kijken.

HET FRANSE MIDDELBAAR ONDERWIJS
Er is veel te doen over geweld op
middelbare scholen in Frankrijk en eigenlijk
over allerlei problemen in deze sector. Want
deze sector draagt enerzijds de narigheid
van onze agressieve wereld en is
anderszijds zelf in grote aanpassingsproblemen. Het starre centrale systeem
voldoet niet meer.
Er lekten geheime cijfers uit naar de pers
afkomstig uit een overheidsdatabank die
hiervoor speciaal werd opgericht. En dat
was dus schrikken. Meer dan 300 ernstige
incidenten per jaar op middelbare scholen,
lichamelijk geweld, gooien met stenen etc.,
8 keer seksueel geweld, 66 keer
beledigingen en 22 keer vernielingen was
een lijstje van een school met 560 leerlingen
in Nîmes in een jaar. Intussen zijn ouders
en publiek daar niet van op de hoogte en
het ministerie moest zelfs met de rechter
worden gedwongen te publiceren! Er valt
dus wat te verbergen.
De Signa-database toonde dat ook: 82000
incidenten in 2005/2006, in 8000 scholen,
en dat was 1% meer dan het jaar ervoor.
Overigens vertoonde het jaar DAARVOOR
een sprong van 12%, mogelijk een
aanloopeffect. Als je deze scholen op de
kaart van Frankrijk ziet is duidelijk dat dit
een landelijk fenomeen is; 100 colleges in
het noorden, 97 in het zuiden en 22 rond
Parijs zijn als echt gevaarlijk geklasseerd;
dat is ca 4% van alle scholen. De politie
beweert dat het veel meer is en dat er met
het registreren een loopje wordt genomen;
op 23% van de scholen wordt niets
geregistreerd!
De franse overheid beweert dat hun databank internationaal gezien uniek is, dus ook
dat er nauwelijks “extern” vergelijkingsmateriaal zou zijn. Dat lijkt me wat sterk
overigens.
Tja en dan is de vraag: waar komt dit
allemaal vandaan? Is het locaal of
internationaal? En , nog moeilijker, wat
kan/moet je er aan doen?
En dan wordt het pas echt moeilijk. Immers
we kennen allemaal de ellenlange discussie
over kleine criminaliteit die jarenlang werd
gevoerd en waar honderden wijsheden

En dat deed men in Frankrijk en dat leverde
op:
DE ZEVEN ZWAKKE PLEKKEN VAN HET
(MIDDELBARE) ONDERWIJS.
Hier zijn ze:
1. De leraren zijn slecht geprepareerd op
hun job.
De uiterst simpele stages tijdens de
opleiding en de slappe manier van
uitvoering zijn een belangrijk punt. Dat moet
anders en veel intensiever zegt men, want
de leraar gaat ongewapend “voor de
leeuwen”.
2.Beginnelingen worden naar de moeilijkste
scholen gestuurd. Buiten je regio beginnen
is een uitgangspunt bij het franse onderwijs;
een regel. En daar heen gaan waar
niemand heen wil levert een beetje extrasalaris en wat meer “punten”, als je er 8-10
jaar wil blijven! Voor vele jongeren is het
een echte schok daar voor de klas te
verschijnen!
3.Het personeelsbeleid is zeer slecht.
Het systeem is geheel verstopt geheel
vervuld van “de gelijkheidsgedachte”. Een
goede leraar is iemand die het al veel jaren
doet! Punt. Velen denken dat dit echt een
wettelijke regel is maar het is gewoon een
“vakbondseis” net zoals “een ontslagverbod”
gewoon formeel niet bestaat, maar niemand
durft het aan. Dus ambitie wordt niet
gevraagd en niet beloond maar lang blijven
wel. Dat is niet erg bevorderlijk voor
dynamiek en kwaliteit.
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onder gaan. En, de leerlingen? Wel die
zitten er compleet naast en moeten
afwachten!
Welaan, ik weet zelf eigenlijk niks actueels
van “onderwijs”, ik was als student enkele
jaren part-time wiskundeleraar en dat is mijn
hele ervaring. Op een school waar een
meiske het niet in haar hoofd haalde om ook
maar iets beledigends te zeggen tegen mij,
de wiskundeleraar van 21 jaar. Dat waren
nog eens tijden.
Dus lezers, en met name de
onderwijsbetrokkenen onder u, (ze zijn er in
getal!), spreek eens uit uw hart over dit
enorm belangrijke maatschappelijke
probleem… Ik zou dat erg interessant
vinden. Ook (groot)ouders onder de lezers
mogen eens wat laten horen, het gaat om
“onze “ (klein)kinderen!
Dus hopelijk: wordt vervolgd.
***

4. De vakbonden torpederen elke
verandering.
Vele ministers hebben dat ervaren: zij
vlogen eruit en de vakbonden bleven. De
veranderingen zijn uitgebleven en
onbespreekbaar. Het blijft bij een “domme”
rechten-plichtenstrijd en over kwaliteit en
prestatie wordt nooit gepraat. Taboe.
5. De werktijd is een taboe.
Leraren werken iets minder dan 40
uur/week, all-in. En gedurende hun zestien
weken vacantie (80 dagen) werken ze
gemiddeld 20 dagen (25%). De jongeren
willen overigens wel anders, maar de
vakbonden weigeren elke discussie over
verandering.
6.Tussen ouders en leraren heerst veel
wantrouwen
Ouders worden liever overal buiten
gehouden, sommige scholen houden
gewoon geen ouderavonden. Laat staan dat
ouders gevraagd wordt om “mee te
werken”in de verandering. Ouders staan
vaak vijandig tegenover de leraar en kiezen
eenzijdig voor de positie van hun kind. Een
droeve toestand, een complete isolatie van
de belangrijkste betrokkenen…
7.Competentie telt niet, alles is “anciëniteit”.
Carrière maken bestaat niet, wat je ook
doet, als je geen misdaden pleegt wordt je
als leraar volgens schema beloond: ouder is
gewoon meer. Dus de stimulans tot
prestatie/kwaliteit is puur eigen motivatie; de
school interesseert het niet.

SOS VOOR DE FRANSE VAKBONDEN
De overheid gaat (eindelijk?) initiatieven
nemen voor structureel topoverleg tussen
vakbonden, werkgevers en overheid. De
politici begrijpen dat een goed
vakbondswezen “een nodzakelijk tegenwicht
vormt voor evenwichtige ontwikkeling”; een
taboe wordt dus gesloopd? En de franse
vakbonden zijn sterk verdeeld en ze
verliezen veel aanhang: dus hun stelsel
moet eigenlijk worden gered… Minder dan
5%.aanhang in het bedrijfsleven is verdeeld
over 12 vakbonden. De vakbondsaanhang
is de zwakste van Europa; let wel: in de
private sector! Dus nu is “het noorden” in als
voorbeeld, m.n. Zweden, en er gaan bussen
vol heen om het allemaal eens daar te
bekijken. Zweden heeft n.l. een imago van
een land met een sterk sociale stelsel en
toch ook een goedlopende economie; dat is
het gewenste franse ideaal. Dus Engeland,
Nederland etc. zijn helemaal uit: te
liberalistische amerikaans geörienteerden:
dus slechte voorbeelden!
Als input voor dit onderwerp geef ik ook nog
een artikeltje over de “toestand”in de CGT,
de grootste franse vakbond, waar het al
langer rommelt!

Tja dat is een nogal schokkend lijstje, zelfs
voor een oud-organisatie-adviseur, als ik.
En sterke punten schijnen er gewoon NIET
te zijn? Wat een droefenis. Duidelijk is dat
de machtsstrijd centrale overheid-vakbond
bepalend is voor elke vooruitgang/
verandering. Dat is een “thatcheriaans
vertrekpunt” en daar zit dus ook HET
probleem. Het is vooral een politieke
kwestie, helaas.
Daarmee is men weinig geholpen maar
alles is wel gezegd. Als het de staat niet lukt
zijn “omgang” met de sector te verbeteren,
zal er nog heel wat afgeweend worden in de
vele scholen en zullen nog veel
enthousiaste jongere leraren wreed ten
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Tja wat te doen als het vroegere cement,
het communisme, langzaam verzuurt? Welk
nieuw elan is te vinden?
De hervormers intern zitten in de banksector, de metaalindustrie, de bouw en de
textiel. Bijna allemaal sectoren die al stevig
mee moesten met de moderne wereld. De
rest zit wat te sudderen op oud goud en
Thibault, die vanwege zijn haardracht hier
Mireille Matthieu heet, moest al eens stevig
retireren toen ie modern wou doen. Bij het
referendum voor Europa: hij wilde geen
stemadvies, maar de meerderheid intern wel
dus. Toch zal hij binnenkort op het congres,
een derde termijn halen. En daarom zegt hij
stoer: "Zij die denken dat we gaan
veranderen in onze radicale cultuur,
vergissen zich stevig. Die blijft!". Tja wat
moet hij anders zeggen?
Nog enkele uitspraken van collegae vakbonds bobo's:
-"De echte leiders lijken nog steeds
communisten en zonder toekomstvisie.
Radicaal zijn is voor hen nodig om te
overleven". ( CFDT=gematigder bond)
-"Een werknemer die (nog) niets van
vakbonden weet, richt zich bij een probleem
altijd eerst tot de lokale CGT, uit traditie. De
bekendste en de oudste". (FO-bond, ook
aardig radicaal)
Nog een paar recentere cijfertjes over de
CGT-positie gehaald uit de verkiezingen
voor de "prudhommes"(de arbeidsgerichten). De CGT-aanhang was daar in 1979
42,1% en is in 2002 nog 32% (via 1992
33%). Dat zegt veel omdat hier de meest
concrete steun aan leden aan de orde is;
persoonlijke, kleine conflicten met de baas,
ook ontslagen dus).
De CGT is een bepalende factor in de
onhervormbaarheid van dit land; de
sprekende minderheid zogezeid. De
demonstratie van conservativiteit en
vasthouden aan vermolmd wrakhout. Als de
CGT verandert verandert Frankrijk. En dat
vereist een president à la Thatcher. Maar
die wordt in Frankrijk niet geboren. Helaas,
of gewoon goed omdat dit nou net de kern is
van de "Exception Francaise"?
Ik denk dat echt en heb dus nog jaren
schrijfstof en de pret van de verwondering.

BEWEEGT DE CGT?.
Jazeker beweegt ze; in grote massa's in de
straten, als er weer iets moet worden
verdedigd of "tegengehouden". En ze
bewegen dan met verve en uiterst
deskundig. Natuurlijk niet de hele CGT maar
vooral de oude linkervleugel, lees, de oude
communistische garde. Zoals in elke
maatschappelijke club hier is er n.l. een
linker en een rechtervleugel, wat je in
Frankrijk moet vertalen met ultra-links en
stevig links. Restanten van de periode dat er
stevige banden waren met de Communistische Partij tot voor enkele jaren. Want
Thibault, de chef, denkt dat er moet worden
"ontpolitiseerd" om in leven te blijven en, dat
er meer leden moeten komen in de privésector. Want op het huidige, dikke ene been
(de overheidsdienaren) door-hinken is niet
zo goed voor de toekomst. Zeker gezien de
gestage daling van contributiebetalers uit
het arbeidersvolk: 2,3 % in 1868 en in 2004
nog maar 0,71%, da's verdikkeme nie veul
wa?
Er stappen jaarlijks 600 leden op en er
komen er 500 bij, geheel volgens het
principe van de « hotspots ». Dwz waar er
conflicten zijn, zijn er nieuwe leden; na de
acties zeggen ze weer op. Het is een soort
duiventil dus, met een harde kern.
Nu is het kapitaal van de topclub EDF-GDF
sinds een jaartje "opengesteld" en dat leidde
ertoe dat de werknemers voor 50% (!)
aandelen verwierven; ze zijn nu kapitalist
geworden dus. Een hoge CGT-er gromt:"
Dat moesten ze wel doen om hun salaris
wat op te krikken" Erg principieel gedacht
toch?
Bij de andere grote aanhanger de SNCF
(het staatsspoor) zakte hun aanhang 4%
naar nu 40%; hun gematigder collega's
wonnen die 4% erbij.
In de hele (grote!) publieke sector is de
vakbondsaanhang 16%; daarvan is ca 48%
CGT-er. De uit te vechten conflicten liggen
vooral bij de overheidsplannen, de kleine
ondernemingen (PME's heet dat hier) en
veel minder bij de ongrijpbare internationals.
Dus erg lastig heeft de CGT het eigenlijk
niet.
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plekken met meer of weinig sjIïtische
bevolkingen of bevolkingddelen. Quatar
(Sjiïtisch !) is nu lid van de Veiligheidsraad !
In het westen : Libanon, Hezbollah en zijn
mini-oorlog tegen Israël, waarmee Iran alles
van doen heeft.
De anti-amerikaanse, anti-Israël rol van Iran
is zeer duidelijk ; Iran is de onbetwiste leider
in de arabische wereld geworden op dit
punt, dus ook bij de soennieten… Al-Qaida
is uit en Iran is in !. En de « leider » wil al
het nodige : ook een atoomwapen.
Dit is at stake nu, en, de geopolitieke wet
zegt :
« GEOSTRATEGIE IS DE BAL KAA SEN EN HEM

***
DE NIEUWE GEOPOLITIEKE HOTSPOT
Over 7 jaar zal het honderd jaar geleden zijn
dat het immense Ottomaanse Rijk,
gebaseerd op islam, ten onder ging. Door
de vele aanvallen van concurrerende
imperia uit het westen, die aan alle kanten
zijn macht afknabbelden. Daaraan moet ik
denken als de laatste manoevres van Iran
ons plots duidelijk maken dat er sprake is
van een totaal verrassende hotspot in het
MO, van een ampleur die we niet
doorhadden. En het spel is pas begonnen,
dat snappen we nu. En hoe dan ook wil
Amedinedjad de nieuwe man van het
panarabisme worden en dat verstopt hij niet.
Daarom deze analyse, die hopelijk inzicht
geeft in wat er eigenlijk nu gebeurt en
waarom. Ik doe het in drie onderdelen :
Geostrategie weer terug van weggeweest ;
Iran’s strategie en Helpen sancties nou
echt ?

OOK TERUGGESPEELD KRIJGEN, HELAAS. VEELAL IN DE VORM VAN GEWAPENDE CONFLICTEN. »

En we staan nu aan de vooravond daarvan.
2. IRAN’S STRATEGIE
Het opmaken van de balans van het conflict
Israël-Hezbollah is nog niet mogelijk. Maar
dat er een enorme verschuiving bezig is,
kent geen twijfel meer. Israël in volle twijfel,
Olmert in de rode cijfers (hij spreekt al over
gemaakte fouten), een fysiek verwoest
Libanon maar een opgepepte Hezbollah, en
nu Codoleezza die George en Bolton in
toom houdt, terwijl Europa zijn (VN)soldaten aan land zet. En intussen wil Iran
kernenergie « voor vreedzame doeleinden »
en liet het VN-ultimatum gewoon verstrijken.
En Europa, Rusland en China willen nog wel
even verder praten alvorens ….. wat
eigenlijk ?

1.GEOSTRATEGIE : TERUG VAN WEGGEWEEST !
Sinds de Koude Oorlog werden er nog maar
weinig vlaggetjes op kaarten geplaatst om
de bewegingen van de wereldmachten te
verbeelden. Maar nu de macht gebaseerd
lijkt op nieuwe criteria van economie,
handel, financiën enerzijds, en nationalisme
en religies anderzijds, wordt het nodig weer
met geostrategische ogen naar de wereldbol
te kijken.
Want een nieuwe macht stond op in het
Midden-Oosten ; zelfbewust, provocerend
en ongenaakbaar. Een geostrategische
schokgolf komt op gang.
Zie hoe de Iraanse vlaggetjes zich
« vestigen » in alle windrichtingen. Het land
leek door de VS omcirkeld maar Teheran
wist dat zeer handig om te keren.
In het noorden de problematiek met de
Koerden. Iran vecht samen met Turkije
(Nato-lid !) tegen deze onrustigen in hun
beider landen.
In het zuiden de Straat van Ormuz met zijn
kleine oliestaatjes als Quatar, Bahrein en de
Arabische Emiraten en Soudi-Arabië, allen

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
IK LAAT HET ACTUELE GEOSTRATEGISCHE SCHAAKBORD VOOR GEVORDERDEN
EN GEÏNTERESSEERDEN NOG EVEN
STAAN :
Rest van de wereld
(Lat. Am, Oceanië, India,Oost-Azië, Afrika etc.)
[
JAPAN ?
CANADA ?
[

EUROPA (EU)
[
(Israël) + VS -------VN--------CHINA + Rusland
[
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Dus wel VN-troepen ? Maar dan « met
kloten », onder commando van Kofi Anan ?
De afgelopen weken is deze discussie HET
thema in de VN en elders geweest , maar
nu met Iran in het middelpunt. En pas op,
want als de gestrafte « onze olie » heeft,
dan zou het wel eens kunnen dat de
europese bevolking het gelag betaalt…. aan
de pomp en met werkeloosheid. Want
sommige landen kunnen stevig « terugstraffen » ; zij hebben ook een stok om
terug te slaan.
Dus zijn er minstens twee soorten situaties….. en dat kan je aan de huidige
sanctielijst eigenlijk al zien !
Arme Kofi en zijn club, het zal er weer erg
hard eraan toegaan. Maar dat is toch beter
dan weer zo’n bombardementsaanpak als in
Libanon ? Of zo’n preventieve oorlog als in
Irak (nu al meer doden dan 9/11 eiste !). En
waar wij dus nu samen weer zo’n enkele
miljarden voor moeten ophoesten omdat die
mensen daar moeten kunnen wonen en
werken?
Dit soort discussie is het kenmerk van de
huidige wereld(wan)orde geworden ; daarover zijn we het wel EENS !

IRAN
IRAK

+
AFGHANISTAN
+
arabische wereld
(soennieten+ sjiïeten)
+
Islamitische regio in Oost-Afrika

KNIP HET UIT EN MARKEER DE ZETTEN
DIE ZULLEN VOLGEN ; DAT ZAL HARD
WERKEN WORDEN.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3. HELPEN SANCTIES NOU ECHT ?
Ik zie voor me een wereldkaart met daarop
aangegeven zo’n 10 landen waartegen nu
economische sancties lopen. Van de VN,
van de EU +de VS, en van alleen de VS.
(Cuba, China, Syrië, Somalië, Soedan zijn
voorbeelden).
En helpt/hielp dat gesanctioneer nou echt ?
Daarover is de discussie nog lang niet
geëindigd, want er zitten veel kanten aan.
Sanctie isoleert een land, het wordt tot
paria-staat en dat vaak tot vreugde van de
locale dictator ! De slachtoffers zijn vaak de
inwoners, en niet de boosdoeners. Isolatie
leidt ook vaak tot verdere escalaties, zie
Noord-Korea.
Beter is, zeggen amerikaanse experts :
» Het constructieve engagement. » , dus
werken aan economische relaties, helpen bij
ontwikkeling, commerciële uitwisseling en
toerisme. Dus meer « wortels » dan
« stokslagen » geven.
Ze wijzen op de val van de Sovjet-unie en
het geval van Cuba (sinds 1960
gesanctioneerd) ! Maar er bestaan ook de
conflicten met volkerenmoorden, duizenden
doden, waarbij vaak stevig werd
ingegrepen met bombardementen etc. Denk
aan Servië en zeker ook aan Irak. Soedan
(Darfur) is in deze een echt actueel
vraagstuk :overal moord en doodslag, en de
Afrikaanse Unie moet ophoepelen en de VN
mag er NIET in.
Dus blauwhelmen e.d. is ook niet altijd de
oplossing. Zie Zuid-Libanon, waar
Hezbollah duizenden raketten verzamelde
en die afknalde op Israël. En er waren al
jarenlang VN-blauwhelmen om dat te
verbieden….

De tijden zijn (te ?) spannend, denk ik.
***

CONFRONTATIE DER RELIGIES
DE PAUS SPRAK
In Ratisbonne sprak de paus en hij was de
eerste paus die iets zei over “het geweld in
de islam”. In het kader van een beschouwing over “geloof en rede”. Even later stond
de moslimwereld weer in vuur en vlam. De
paus liet weten bedroefd te zijn maar sprak
niet het geëiste excuus uit. Hij opteerde voor
een discussie met islam-theologen etc. op
Castel Gandolfo. Wat gebeurde er nu
eigenlijk?
De paus haalde een citaat aan van een
oude byzantijnse keizer over de islam.
Daarmee riskeerde hij, zich met die uitspraak te vereenzelvigen, mede omdat hij
bepaald niet erg duidelijk was over ZIJN
positie. Dat is gevaarlijk gezien de huidige
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hetzes mbt tot islam/Mohammed etc., zoals
we eerder al zagen.

krijgt dit een plek in deze kwestie, onbedoeld …. of ook weer niet?

Hij vergat helaas OOK te spreken over het
enorme christelijke geweld in de naam van
God tijdens de periode van de kruistochten.
Hij sprak ook niet over het vele geweld in
het Oude Testament; waardoor het geweld
in de Koran een wat te eenzame plek kreeg.
Ook sprak hij niet over de lange
ontwikkeling, via de Verlichting, van het
christendom en het vooralsnog echt ontbreken daarvan in de islam.

De tijden worden spannend nu de religies in
een “stevige strijd” lijken te gaan, net zoals
…. de politieke leiders van het westen en
(een deel van) de moslimlanden. De vermenging van Kerk en Staat lijkt nu over de
hele linie aanwezig in deze discussie. En
dat zijn altijd gevaarlijke coïncidenties gebleken.
De discussie is net begonnen, maar de
spanningen gaan haar al vooruit. Laat de
wijsheid zegevieren.

Verder had de paus zijn eigen persoonlijke
historie tegen. Hij veroordeelde als Prefect
van de Congregatie voor het Geloof,148 (!)
theologen die afweken van de rechte leer.
Daaronder velen die vooral de interreligieuze discussie wilden. En als kardinaal maakte hij ook vaker de indruk de Katholieke
Kerk als de enige ware Kerk te zien.
Dit alles had Benedictus XVI zich moeten
realiseren toen hij dit thema aanroerde.

ENKELE COMMENTAREN VAN
“EXPERTS”.
TARIQ RAMADAN (Zwitserse theoloog,
hoogleraar Oxford, voorvechter van
integratie van moslims in Europa, omstreden door zijn duidelijke uitspraken). Hij
zei:
-De paus hoeft zich niet te excuseren, maar
het geweldsaspect in zijn speech was
onduidelijk, oppervlakkig en te gemakkelijk.
En de moslimreacties zijn overtrokken en
onevenredig.
-De paus vergeet bij het aanhalen van de
christelijke tradities gebaseerd op griekse
wortels de eminente rol van moslimtheologen en –denkers. Zoals in de IXe eeuw
Averoës. Hij vergeet dus ook de betekenis
van de islam voor de ontwikkeling van
Europa. En gaat helaas ook niet in op de
samenwerking tussen de drie monotheïstische geloven die veel betekende voor de
religieuze en culturele ontwikkeling van
europa. Daar ligt vreedzame en gezamelijke historie: hoop dus!
-Zijn benadering is te gesloten, incompleet
en dogmatisch.
Hopelijk evolueert zijn denken nog over de
betekenis van de islam voor de europese
ontwikkeling.

Mogelijk, zeggen sommigen, deed hij dat
ook en wilde hij dus de controverse juist
oproepen. Wat de juiste duiding is, zal het
vervolg nu moeten uitwijzen. Want in elk
geval is nu de discussie over islam en
Christendom openbaar en zal eenieder zich
ermee bemoeien. Op zich uitstekend, noodzakelijk zelfs, maar ook uiterst delicaat.
Want alles drijft nu op goede wil van de
deelnemers en, zie nu al: de extremisten
aan beide zijden wrijven zich al in hun
handen. Daar zit het grote gevaar.
De oude discussie tussen de twee grote,
machtige monotheïstische religies, is er
weer. Zoals die er ook was in de tijd der
kruistochten toen enorm veel bloed vloeide.
Bin Laden c.s. refereren zonder ophouden
aan deze historie en nu lijkt ook de paus
“terug in de tijd” te gaan. En bedoelt hij niet
hetzelfde? Dan helaas, want de suggestie is
nu wel gewekt.
De paus herdacht ook de italiaanse non die
in Mogadisjoe is vermoord. Dat is op zich
logisch en mag worden verwacht. Maar nu

PS: Lees ook de historie van El Andalus
(Islamrijk in Spanje: 700-1500 n. chr.) om de
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De wetenschappers hielpen de imams c.s.
met hun problemen m.b.t. de exacte richting
naar Mekka, de maanstanden (i.v.m) de
ramadan en de exacte momenten voor de
vijf dagelijkse gebeden. Ook in de 9e eeuw
waren de islamtheologen helemaal geen
rem op de nieuwe inzichten uit de astronomie; ze debatteerden volop mee. Men
vertaalde op grote schaal de oude wijsheid
van Grieken, Romeinen etc. in het arabisch
en verspreidde die over het hele rijk. Dat
werd gemakkelijk, doordat ze het (door
chinezen) uitgevonden papier ( i.p.v papyrus en perkament) gebruikten . Een enorme
verspreiding van kennis via boeken en
bibliotheken was het gevolg. En het bleef
niet bij “kopiëren”, bepaald niet.
Er was ook een grote nieuwe ontwikkeling
van wetenschap; algebra, trigoniometrie ,
astronomie en geneeskunde. Bijvoorbeeld:
tangens en cotangens zijn arabische vindingen , idem met vele zaken aangaande
tijdmeting via astrologische weg. In
Ouzbekistan, staan nog de ruines van een
observatorium met een middellijn van 48
meter. Vele sterren dragen nu nog arabische namen. De theorieën van Aristoteles
werden bekritiseerd en essentieel verbeterd
door iemand uit Azerbeidjan.
Tot in de 17e eeuw was de zg CANON, een
medisch handboek toonaangevend in de
hele beschaafde wereld. Kennis van
bloedsomloop, oog en anatomie werden
verder gebracht en men kende al 1400
medicamenten. Hiervan zijn er 400 door de
arabieren uitgevonden als toevoeging aan
die ontdekt door de Grieken. Er waren
ziekenhuizen en in de psychiatrische (die
men ook had), bestond zelfs muziektherapie. Reflectie en refractie van het licht
werden uitgevonden en men kon de
regenboog verklaren. De mechanicakennis
werd toegepast op waterbeheer, hydrologische voorzieningen, t.b.v land- en
tuinbouw. In Alep (Syrië) bleef in 1820 een
minaret van 45 meter hoog gewoon staan
toen een forse aardbeving die stad verwoestte… Het gevaarte bleek, een speciale
anti-aardbevingsconstructie te hebben.
Maar…., de arabische cijfers zijn van ….de
Indiërs. De claim van de huidige arabieren

details te kennen. En zie daartoe ook
onderstaand artikel.
JAN BUREMA, (nederlander, amerikaans
auteur)
Het is een theologische vergissing en een
politieke fout. De paus schaart zich hiermee
achter Huntington. Van de geweldadigheden van het christendom in de naam van
God weten we alles wel. Als de paus zegt
enkel een theologische gedachte te hebben
ontwikkeld, en geen politieke, dan lijkt het
toch andersom: hij beoogde een politiek
doel namelijk zielen winnen.
***

ARABISCHE CULTUUR – EN WETENSCHAPSINJECTIES
Het klinkt wat onaangenaam nu, maar tot de
14e eeuw was de arabische beschaving
toonaangevend op de aardbol. Ze concurreerde met de Byzantijnse,eigenlijk, was
ze de “opvolger” van de griekse en de
romeinse. In cultuur én in wetenschap
overigens; wiskunde, astronomie, medicijnen en mechanica waren echte “excellenties”.
Wat nu nog bizarder klinkt is dat Bagdad,
vandaag “plofstad nummer een”, toen de
hoofdstad was van een rijk dat zich uitstrekte van Centraal Azië tot de Pyreneeën.
In deze stad bevond zich het Huis der
Wijsheid, waarin vele geleerden, in vele
disciplines werkten aan indrukwekkende
zaken. Tijdens een zeer lange periode van
welvaart en uitgebreide handel, vooral met
China, India en natuurlijk Europa. De kaliefen, verlichte despoten, concurreerden met
de glans van het Byzantijnse Rijk en met
succes. Wetenschap en cultuur werden
veelal uit fondsen gefinancierd (de z.g.
wafa’s); waarin rijken hun erfenissen storten
voor de vooruitgang en voor eigen roem.
En, de islam, was bij dit alles geen enkele
rem , integendeel. Want Mohammed sprak
al in 730…”De inkt van de wijzen is
belangrijker dan het bloed der martelaren”.
Zo dat had U niet verwacht! Laat “onze”
Mohammed B. en kornuiten dat ook maar
niet horen…
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ons vooruithielpen, nog maar pas 500 jaar
geleden.

dat zij die uitvonden schijnt echt onterecht te
zijn: “Sifre” is ook het indische woord voor
cijfer. De arabieren introduceerden
vervolgens dit stelsel over hun hele rijk. De
arabische cijferschrijfwijze van vandaag, lijkt
nog veel op de indische…. de onze is gaan
afwijken van de arabische wijze, die wij
nauwelijks nog kunnen lezen.
De lijst van bijdragen aan de beschavingsontwikkeling is dus indrukwekkend; en
Europa kreeg via El Andaluz (het arabisch
bezette deel van Spanje) al deze wijsheid
doorgegeven. Onze culturele/wetenschappelijke bronnen zijn via de arabieren aan
ons verschaft, en veel inzicht kwam van hun
intellect.
Hoe kan zo’n cultuur van 800 jaren nou
zomaar verdwijnen? Wel, door oorlog en
economische neergang blijkt het. De
heroveringen van de christenen m.n. in
Spanje en het verlies van de handelsmonopolies was de oorzaak. De politieke
macht verdwijnt met de economische macht,
en dan staat cultuur en wetenschap al gauw
droog. Een proces dat wij ons, ook op
vandaag in Europa, goed moeten realiseren!
Dus 500 jaar geleden was de glorie van de
arabieren geheel ten einde…….en later gaf
de olie gaf hen later het gezicht dat wij nu
van hen kennen. Het fundamentalisme is
het andere deel daarvan. Dit alles kan dus
op basis van eenzelfde godsdienst en
overlevering (Koran) zich allemaal afspelen.
Het bewijs dat niet de religie “an sich” het
probleempunt was en is; het is de uitleg die
men eraan wil(de) geven. En nu is dat de “
wens tot tegenstreving van de westerse
cultuur die overrompelt” ; wie een hond wil
slaan vindt ook hier wel de passende stok.
Wie van ons, kan nu nog “neutraal” deze
lofzang over de arabische cultuur van bijna
100 jaren aanhoren? En accepteren dat
deze cultuur en haar religie de mensheid zo
veel verder bracht? Je kunt het bijna
niemand meer verkopen.
Daarin zit het grote gevaar: als we deze
cultuur niet willen zien en begrijpen en blind
worden door (voor)oordelen t.g.v excessen
van enkelen, doen wij aan verdoeming van
een groot volk dat ooit degene was die ook

Dus vraag ik me af of dit schrijfsel iets helpt,
of het enige wijsheid bevat voor ons en onze
toekomst…en ik hoop maar van wel.
Mogelijk zal over 100 jaar iemand anders
schrijven over de westerse cultuur, over het
“oude Europa” , dat zo vooraanstaand was
in zijn glanstijd. DE drager van de westerse
cultuur. Hopelijk doet hij dat niet, omdat zij
die na ons komen last hebben van “enkele
westerse fanaten” die de wereld willen
bekeren met alle middelen. En dat omdat,
de “aziatische cultuurgolf” hen verplettert en
hun eigen-heid verwoest.
Dus lezers, laten we zorgen dat onze
kassen wat gevuld blijven, dat wat welvaart
onze politieke positie en onze cultuur laat
doorleven. Want zonder handel/poen
/wetenschap en kunst wordt het verdomd
saai in onze contreien….
Leon; dec. 2005

++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++
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