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Ook in de Provence is de winter zacht; de
wijn wordt gesnoeid en een del wordt ook
gerooid. De olijfbomen worden nu ook
getrimd om oogst te stimuleren en mogelijk
gaan de amandelbomen vroeger in bloei. De
zon schittert de lucht is strak blauw en de
Mont Ventoux had pas twee keer zijn witte
sneeuwmuts op. Dus alles lijkt goed…
Niemand ontgaat de gestadige escalatie van
geweld en chaos in het Midden-Oosten,
Afghanistan en ook al subsahariaans Afrika.
Dat laatste heet al “klein –Afghanistan”
omdat nu hier ook alle voorwaarden vervuld
lijken voor een ontwikkeling á la Taliban, AlQaida , bommen tegenover overtui-ging, etc.
Bush vaart tegen alle winden, interne en
externe, in en plant een grote escalatie;
Bagdad wordt met enorme overmacht
“schoonge-veegd”… Nu we op 3000 burgerdoden/maand zitten, op 100 GI’s en op
duizenden
iraakse
doden
van
haar
politie/leger, gaat er nog een schepje

46

WAAROM ZIJN ER NOG LINKSHANDIGEN OVER?
HET REGENT TSJAAD IN ZUID-AMERIKA
ZONNE-ENERGIE GADGETS
47
GEBOUW OM AAN TE TREKKEN
UW ADN ALS SCHILDERIJ
FRITEUSES EN BROODMACHINES
ELECTRONISCH AFVALLEN
ELECTRISCH PEPEREN

TOPICS-CAPITA SELECTA

48

BURGEROORLOGEN EN GEWELDSSPIRALEN
WIJ ZIJN NIET DE ENIGEN
50
INTEGREREN IN BOLLÈNE
51
DE NIEUWE GEOPOLITIEKE HOTSPOTS (schema)
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

2

bovenop. Vietnam revisited of eigenlijk
Vietnam al voorbij?
En niet de geringste in de geopolitiek zien
voor Iran een waar “Irakscenario” ontrollen,
El-Bareidi piept al weer flink en is in paniek..
De stand Hama-El Fatah: honderden
doden/gewonden
TIJDENS
wapenstilstanden….
Merkel ging op EU-reddingsoperatie in de
eigen kring, ze beseft dat ze MOET. Ook is ze
actief in de MO-crisis en laat daar europeees
gezicht zien. Grote zus Marianne zit intussen
stuk, en haar filiaalhouder schoot al weer
enkele geopolitieke bokken.
De chinezen “koloniseren” intussen op grote
schaal Afrika en vullen het enorme gat dat
Europa daar liet vallen. Een ernstige
strategische omissie en grote kansen voor
Azië en … Al Qaida. Wanneer komen zij
elkaar daar tegen?
In het land van Marianne loopt de
verkiezingskoorts hoog op nu de eindsprint
per 10 februari lijkt te gaan beginnen. Sego
zakt, Sarko stijgt intussen en de media tollen
rond in hun eigen nationale circus. Maar het
is ook vooral een periode van nieuwe hoop!
Ik laat de klimaatproblematiek en de
vogelgriep gewoon zitten. Want elke krant
heeft zijn grenzen, toch?
Ons winters cultuurprogramma film, muziek
en proza/poezie draait op eigen dorps tempo
onverstoord door. Ons theater, Le Hangar de
Lamy, is een ware schutplaats voor de
wereld van chaos, geweld en verdriet. Our
heaven of peace.
Aan al het bovenstaande en nog meer
besteed Le Provencal weer aandacht. Kijk,
als geopolitiek u interesseert, vooral naar het
MO, Afrika, de VS, West-Europa en ook naar
Topics
(mn
“Burgeroorlogen
en
geweldspiralen”).
Het aantal lezers bleef stabiel en er waren
wat minder reacties….. Maar we draaien
door.
Veel leesplezier toegewenst en vooral ook
veel hoop. Historisch gezien is er niet echt
veel nieuws en, eigenlijk ook gewoon plaats
voor hoop!
Leon

“J’AI CHANGÉ, J’AI COMPRIS QUE
L’HUMANITÉ EST UNE FORCE, PAS UNE
FAIBLESSE”. (Vert: Ik ben veranderd, ik heb
begrepen dat medemenselijkheid een kracht is en
geen zwakte. Dit zegt nu Nicolas Sakozy, die een
ander imago boetseert)

***
“ ECOUTE COCO, TU AS ENVIE DE LE
FAIRE, TU L’AS FAIT, T’AS BIEN FAIT”
( Dit zou Sarko tegen zijn vriend Johnny Halliday
gezegd hebben toen hij had besloten belg te worden
en naar Zwitserland te verhuizen).

***
“ DE DEMOCRATIE IS HET VERST
VERWIJDERD VAN DE NATUUR, VAN
ALLE BEKENDE POLITIEKE CONCEPTEN “ ( onbekende filosoof; wie kent de naam?).

***
“ Europa lijkt vermoeid te zijn, en
lijkt wel te willen verdwijnen uit de
geschiedenis “ . (Een citaat uit een katholiek
blad van een uitspraak van de paus. Hij is dus echt
een politieke paus)
***

“SARKO MOET BEWIJZEN DAT HIJ NIET
ENKEL VAN DE MACHT HOUDT MAAR
OOK VAN FRANKRIJK, EN DAT, INDIEN
HIJ WINT, NIET DE SARKO-AANHANG
WINT MAAR DE FRANSEN” (Christophe
Barbier, hoofdredacteur L’Expresse).
***

“De fransen die niets willen weten
van de lege kas van de staat zijn
doof. En de presidentskandidaten
blijven doofstom”. (Hartekreet van een
hoofd-redacteur)

+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++
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*INGEZONDEN

*DIXIT

Van een engelse vriend B. (rustend
internationaal manager; nou, rustend…?)

EERST WAT INGEZONDEN MOPJES
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in de katholieke gemeenschap was enorm
natuurlijk en daarna ontstaan dan ook de
mopjes om het kwaad wat te ontscherpen.
Niets menselijks is toch ook de priester
vreemd niet? Dit ter inleiding van het
volgende moppige berichtje:

kwam het volgende advies met een
kettingbrief, waarmee je enkel kunt winnen
en niets betaalt (bijna niets dan):
INSTRUCTIES
Stop je verdoofde vriendin of eega in een
doos met ventilatiegaten en stuur haar naar
degene die bovenaan jouw lijstje staat. Al
gauw zal jouw naam bovenaan vele lijstjes
van anderen prijken en dan zul jij per post
ontvangen:
0,5 miss World
2,5 fotomodel
463 wilde nymphen
3243 goed uitziende nymphen
20.198 dames die meerdere orgasmen op
prijs stellen
40.198 bi-sexuele vouwen
Dus in zijn geheel 64.294 vrouwen die het
mogelijk vaker willen doen dan zij die
vertrok in de doos. Het risico dat je de doos
(gevuld) terugkrijgt is erg klein.

Deken H. Is in Nederland als priester niet
meer welkom. Daarom is hij nu ingezet als
kapelaan in Duitsland voor geestelijke hulp
in de gemeenten Scherpenzeel en Geilenkirchen.
Beste H. , nu is mij ook eindelijk duidelijk
waar deze plaatsnamen vandaan komen!
Deken H. heeft heel vroeger natuurlijk een
heel stoute voorganger aldaar gehad en is
nu als reïncarnatie van die vlegel daar
terecht gekomen! Gods wegen zijn
ondoorgrondelijk.
***
BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 25-07:

Welaan, op zoiets kom ik nou niet, dat gaat
mijn creativiteit te boven. Maar omdat ik niet
kleinburgerlijk wil lijken, plaats ik dit idee
toch. Let wel onder de voorwaarde dat ik
niet te hoog op uw lijstje sta. Want ik kan
zoveel aandacht onmogelijk verstouwen.
Afgesproken? Veel succes dus.
U begrijpt dat er grote problemen kunnen
komen als uw vrouw wel terugkeert en u
aantreft met een deel van de bovenstaande
lijst. Dan bent u daarna gegarandeerd
vrijgezel. Maar wat wil je het leven is vol
risico’s en pret, en vaak gaan die niet
smooth samen.
***

Van lezer en geregelde commentator
/mede-auteur C. kwam de volgende
ontboezeming los aansluitend op mijn stukje
over “de medische wereld”:
Wat je langzaam begint te zien is, dat de
marktwerking in de gezondheidszorg de
arrogante houding van de medische
halfgoden begint te doorbreken.
Het
monopolie wordt door de concurrentiewerking opengebroken. En zal doorgaan,
tenminste als de grote aartsconservatieve
maoïstische
SP-voorganger
van
de
tomatensoepbende (Marijnissen) niet aan
de macht komt. Want die wil dit allemaal
weer afschaffen ,om ons zo, - met tal van
andere regressieve maatregelen- terug te
voeren naar de geïsoleerde staat die
Albanië tot voor kort in Europa innam.

Lezer en vriend H. uit het Zuid-Limburgse
en ook katholiek gaf een klein mopje door
dat ik even moet inleiden:
In zijn streek is een deken (RK-priester van
stand) stevig gepakt. Hij had sexueel
verkeer met vele dames en heren, stal
opgehaalde centjes en spullen uit kerken en
deed mogelijk nog meer wat de Heer heeft
verboden. Hij werd na, wat lange, aarzeling
van zijn bisschop (dat komt in de kerk meer
voor) toch uit zijn ambt gezet…. De schande

Beste C., inderdaad, links werd wel op meer
plekken “conservatief”, hier in Frankrijk is
dat een enorm duidelijk verschijnsel. De
veranderingen
roepen
veel
angst,
onzekerheid en onbegrip op. De huidige
machthebbers zijn niet voldoende in staat
gebleken om de noodzaak van veranderen
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uit te leggen aan een angstige/ nietbegrijpende groep Nederlanders. Dat is
overal een groot probleem in de politiek. En
wij weten heel goed , dat ook in grote privéorganisaties bij een grote move om strategische redenen, die veel verandering/onzekerheid bij het personeel opriep,
het ook vaak onmogelijk bleek te zijn “de
mensen HET echt uit te leggen”.
Maar in de democratie wordt dit gebrek dus
“tot een politieke partij met macht”, dat is de
essentie van democratie nou eenmaal.
Daarom moet een politicus zich erg goed
realiseren, dat een koersverlegging die hij
niet krijgt uitgelegd (mogelijk ook door
vertrouwensverlies), zich politiek tegen hem
zal keren. Zie de Hamas die democratisch
de meerderheid haalde in Palestina, nadat
Al Fatah er fors de kantjes van afliep en
zeer corrupt was. Democratie is “levensgevaarlijk” , maar toch nog beter dan andere
concepten.
Hoe meer tomatensoep er komt, hoe meer
er niet kon worden uitgelegd cq hoe meer
angst/onzekerheid er onder de mensen zat.
En, leg maar eens uit aan Jan met de Pet,
dat de enorme verrijking in beurs/managementkringen, niets te maken heeft
met zijn uiterst beperkte salarisstijging… Dat
lukt je niet en daar wordt politiek voor
gestraft. Vandaar Jan M. zijn succes
laatstelijk!
Het is dus niet zozeer een kwestie van
politieke keuzes, maar van “niet kunnen
uitleggen/vertrouwensverlies”. Zo zie ik JAN
dus als een graadmeter van een politieke
zwakte. En dus als een noodzakelijke uiting
van het krachtenveld in een democratie. En
dus ook als een lesje voor JPB en vooral
ook voor Wouter! Want zijn discipelen liepen
naar Jan. Dank voor je reactie en deze
discussiebijdrage!

L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE
-Frankrijks welvaart gaat in 2007 ietsje
achteruit in termen van economische groei.
Vooral omdat de export daalt en de import
steeds verder toeneemt. De interne
consumptie stijgt wel, maar er worden zeer
veel buitenlandse (goedkopere) goederen
gekocht dus de franse producenten en hun
werknemers schieten weinig op. De
werkeloosheid daalt verder: maar helaas
voor 2/3 ervan omdat werkelozen gewoon
gepensioneerden worden en. Omdat de
overheid met een soort van Melkertbaantrucje mensen aan het “kunstmatige” werk
kreeg. Dus het gaat niet zozeer beter, maar
eerder wat anders.
Niemand zei iets over een mogelijk
Sego/Sarko- effect… Zouden ze dan toch
BEIDEN verliezen? Wel dan gaat de grens
op slot, de import naar nul de export ook,
dan is er nog enkel frans produkt en we
stikken dus van het werk. Die Jean-Marie Le
Pen, die dit echt gelooft, is een genie!
-Wel, 18 landen van de EU demonstreerden
in Spanje vóór de Grondwet…. Een schop
onder de konten van Frankrijk en
Nederland: de twee nee-zeggers! Tja het
worden er waarschijnlijk zo’n 24 landen, die
at the end vóór zullen zijn…. Dat wordt knap
lastig voor Den Haag en Parijs. Mogelijk
kunnen ze samen wat ondernemen… Dus
straks Sarko met JPB samen in Brussel
voor een mea-culpa. En Bos verlaagt dan
opnieuw onze bijdrage! Mogelijk moet
Angela hem dat vooraf even beloven en het
is gepiept en gaat Nederland voor “ja”.
FRANSE POLITIEKE SALARISSEN
Nu de rel over het vermogensbezit van
Sego en haar vriend alle media haalde,
komt er nog veel meer ter sprake. Ook de
salarissen + emolumenten van de politici;
een klein lijstje:
- de president 6600 €/mnd + een hoop
vliegtuigen etc.
- de eerste minister 20.000/mnd + een
hoop reisgenot en woongenot.
- Een minster 13.500 € en ook veel
gereis en gewoon.

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

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
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“HLM” moeten dan wel niet bij hun in de
buurt komen. Zelfs 57% van het FN wil geen
huurwoningen in de buurt, en 38% van de
UMP-ers ook niet. Een wet zegt dat elke
gemeente 20% huurwoningen moet hebben,
en dat is op geen kilometers het geval. HLM
heeft de geur van geweld, armoe, misdaad
en ongeluk. Maar dat er armen zijn die ook
wonen moeten, dat is onmogelijk te
ontkennen. De politiek zwijgt en men
sanctioneert het “ontduiken” van de wetten.
In ons dorp van 2000 zielen en ca 700
woningen zou dus 140 HLM’s moeten zijn.
Ik zie er slechts …. 10 of zo?
Uiteraard
zijn
er
daarnaast
privéverhuurders van appartementjes in hun
investeringen, maar dat zijn geen HLMprijzen. Kan nog voor alleenstaanden maar
niet voor jonge gezinnen.. En dat zet hier
kwaad bloed.
Uit
recente
cijfers
blijkt
dat
de
nieuwbouwinspanning oploopt: het huidige
nivo van 450.000 is het hoogst sinds
mensenheugenis. (1980: 419.000). De
nieuwe paniekwet mbt recht op woning zal
e.e.a. zeer onder druk gaan zetten. De
overheid ziet nu echt in dat de woonvraag
structureel wijzigde waardoor er nu op het
gas wordt getrapt.
Nu gaan er ook
stemmen op om leegstaande woonruimte te
konfiskeren voor bewoning. Want er staat
nogal wat leeg van speculanten. Welaan de
huidige regering deed erg veel, maar nu is
het afwachten op de verkiezingsuitslag…
Ook voor SDF’s; de hypotheek is intussen
hoog gestegen.

Een staatsecretaris 12.000 € + idem
minister.
Een senator (1e kamer) 6900 €
Een deputé (2e kamer) 6900 €
En ter vergelijking een europese
parlementslid: ook 6900 € en geen
belastingen.

Zo u bent weer op de hoogte; en het ziet er
vrij nederlands uit dacht ik. Behalve het
grote verschil minister en ministerpresident
dan.
Wat je ná zo’n functie kunt binnenhalen dat
moeten we aan Schröder en Kok vragen.
Aanzienlijk meer dacht ik zo.
AUTODIEFSTAL IN FRANKRIJK
Van de 500.000 auto’s die uit Rotterdam
worden verscheept is 10% gestolen en gaat
naar de Magrheb, Afrika of het Verre
Oosten. Wel 50% van de gestolen auto’s in
Frankrijk gaat naar Afrika. Daar rijden vele
bobo’s rond in gestolen goed, dus
medewerking aan de opsporing is nogal
lauw.
De methoden zijn steeds slimmer: stelen
van geheime codes via programma’s
gestolen uit garages, onderdelen van
gestolen auto’s verkopen met valse
barcodes, via internet verkoopjes opsporen
die ophalen en betalen met valse cheques..
Het afpakken van sleutels met geweld raakt
uit. Het jatten van verhuurde auto’s raakt in.
Kortom de vergoeding per gestolen auto
door de verzekeraar stijgt: 10% in jaar.
HUURBELEID EN EIGEN WONING
Slechts 58% van de franse gezinnen heeft
een eigen woning; ze staan daarmee op
plaats 8 in Europa. Na Spanje (84%), België
(78%), Ierland (77%), Griekenland (76%),
Portugal (75%), UK (71%) en Finland (59%).
Na deze komt nog Duitsland (42!%) en
Zwitserland (37%), een verrassend lijstje
vond ik. Nederland stond natuurlijk niet in
dit franse lijstje! Dus Frankrijk kent en grote
schare huurders en ook, zoals weer eens
bleek, veel SDF-ers. Dat zijn zwervers etc.
Dus is huren een topic hier.
De fransen zeggen dat er meer
huurwoningen moeten komen, maar deze

PIEPJONGE DELINKWENTEN
Zeer jonge kids zijn uiterst gewelddadig en
echte delinkwenten: zeer schokkende histories worden er opgetekend. In Frankrijk en
ook elders natuurlijk. En u moet denken aan
kids van … 6 jaar (!), en alle leeftijden tot 20
of zo iets. Recidivisten en nergens bang
voor, nee zelfs trots op hun record: ik ben al
10 keer gepakt. Cool.
De franse pedagogen cs zeggen dat de
normen/waarden van een kind tussen 6 en
10 jaar worden gevormd. En ook dat je de
“mislukking” al kunt constateren (voorspellen) bij ca 36 maanden, uit een gedrags-
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van october/november viel dat geweldig
mee niet? Nu is het altijd de vraag hoe je
telt. En nu wordt het leuk: je hebt twee
soorten verbrande auto’s namelijk zij die zijn
aangestoken door het racaille en de wagens
die meebranden vanwege de brandende
auto ernaast. De laatste wordt natuurlijk niet
meegeteld! Dat ziet niet goed uit!
Hier komt nog bij dat vaak, na de eerste
telling nog wat nadruppelt, nou ja “wat”; het
is eigenlijk veel, nog zo’n 30% er bovenop
aan het einde der tellingen. De PS pakte dit
gerommel natuurlijk onmiddellijk politiek
aan: Sarko moet een schop krijgen. Toen
links regeerde telde men de brandende
auto’s nooit, dus Sarko heeft wel wat terug
te zeggen. Maar toen waren het er natuurlijk
VEEL minder!
Tja als je dit moet aangrijpen in een
verkiezingsstrijd dan zou je als arme pietje
met een verfikte auto, en dat al 8 keer in 12
jaar, toch zelfmoord plegen? Met benzine
natuurlijk.

studie. Enige statistiek: 5-12 jaar kent 2%
probleemkids; 13-18 jaar ca 3 à 9%. Maar in
het medische/pedagogische vak zijn er
experts die deze amerikaanse aanpak als
eventuele basis voor preventieve correctiemaatregelen strikt afwijzen. Op politieke
gronden…
En
omdat
men
een
medicamenteuze behandeling zo vroeg al,
verafschuwt.
Dat doet wat schrikken als je weet dat zo’n
benadering in de banlieu’s heeft geleid tot
een enorm sociaal kruitvat. Sinds Pim en
zijn navolgers (Winsemius!) is ook
Nederland wakker geworden.
Dit probleem van de westerse maatschappij
is nog lang niet opgelost…. Het aanpakken
er van begint pas en het zal zich in de nabije
toekomst sterker gaan manifesteren.
Zijn wij daar klaar voor? Gezien de politieke
koers van het vorige kabinet is eerder vast
te stellen dat alle mechanismen ter
voorkoming van ontsporingen in de “arme
buurten” zijn weggesneden. Voer voor de
kabinets-formatie.

TANKEN EN ANDERE STATISTIEKJES
Sinds 1 jan. 2007 moeten 8000 tankstations
op een website hun prijzen weergeven. Dat
zijn de grootste van de 135.000 in totaal in
Frankrijk. Zie www.prix-carburants.gouv.fr
en u kent ze. Doe je dat als tankbaas n,iet
dan krijg je van Parijs 1500 € boete per
keer. Op de 1e dag ging ie al plat, die
website: 150.000 internetters gingen er
tegen aan. U ziet hoe modern ons tweede
vaderland al wordt!

CHEQUE TRANSPORT
Vele franse werkgevers voorzien in cheques
déjeuners: hun werknemers krijgen een eetcheque van de baas. Dat heb ik jarenlang
niet gekregen, maar ik mocht mee-eten uit
de grote ruiven. Daarna betaalde ik ook wel
eens eten, maar dat was dan voor de goede
(eigen) zaak.
Nu komt er ook nog de cheque transport,
om de gestegen transportkosten te
vergoeden. Of 50% van een abonnement
openbaar vervoer of 100 € per jaar bij eigen
vervoer (één paar schoenen). Dat staat in
een nieuwe fiscale wet, waarin ook is
voorzien het geven van aandelen en het
doneren aan een spaarplan. Ik ga weer aan
het werk en dus hier want ik zie dit wel
zitten!
Dat die BTW-verlaging naar 5% voor de
franse restaurateurs die Jacques beloofd
had, door Brussel werd verboden, is voor
mij steeds duidelijker. Voor U ook?

Wist u dat…
15,6% der franse werknemers het
minimumloon krijgt? Dat is in andere landen:
0,8% Spanje, 1,4% UK, 2,1% Nederland,
3,1 % Ierland en 5,5% Portugal. Let wel: de
hoogten van deze minima zijn verschillend!
En dat het BNP/hoofd in Frankrijk 8% boven
het europees gemiddelde ligt? In Nederland,
Oostenrijk, Denemarken, België en UK ligt
het tussen 15 à 5% hoger dan het
gemiddelde. Spanje heeft Frankrijk al bijna
ingehaald.
En zou het groeipercentage van Frankrijk
gelijk zijn geweest aan dat van de VS (3,2
ipv 2,1%), dan zou het BNP nu 324 miljard

BRANDENDE AUTO’S
Bij jaarseinde branden er slechts 313
voitures af en vorig jaar 343! Na de 8000

7

de aankomende periode van bevolkingsachteruitgang…. Alleen minister van de
Leyde in Duitsland (zelf 7 kids!) begint zich
te roeren… maar daar loopt het ook erg snel
uit de hand…

hoger zijn en dus het BNP/kop 8800 € hoger
dwz 40%.
De wekelijkse werktijd is in de EU
gemiddeld 38 uur +6 min. Spanje doet 39
+24, UK 39+6, België 40+6, 39 u. in
Nederland. In Frankrijk komen we op 36 u.
+ 42 min. (dus niet 35 uur; overwerk is er
dus ook nog)
Gewerkte uren per inwoner dan van 1980
tot 2005: Spanje 643 naar 736 en in
Frankrijk van 744 naar…. 617!

RAPPORT OVER FRANSE PENSIOENEN
De Villepin ontving het gevraagde rapport
en inderdaad staat erin dat ondanks de
lichte hervormingen van 2002/03 veel
donkere wolken zich samenpakken. In 2050
zal het tekort tussen 30 à 85 miljard €
belopen, ai!
Dus staat dit rapport ook bol van
aanbevelingen die wij al kenden: Langer
inleggen (+40 jaar); ouderen langer laten
blijven
werken;
premieverhogen;
pensioenen verlagen en sparen ipv
omslag…
Het rapport gaat nu in de la, want hierin
staan geen goeie verkiezingsboodscappen.
Intussen blijft Frankrijk het laagste
percentage actieven vertonen in de groep
60-64 jarigen: 13%. Anderen tonen: Italië
18%, Nederland 25%; Duitsland 28%; UK
42% en Zweden…. 58%.
U wist het al; de discussie zal nog verhit
worden, maar wanneer dan?

Dan zegt Jacques Marseille: iedereen hier
kan eenvoudig snappen waarom ons land
(hij doelt op la France) hier en daar wat
economische problemen heet…. Boerenverstand is hier genoeg.
De presidentskandidaten hebben nog wat
voor de boeg: Sego wil al NIET tornen aan
de 35 uren…. Heilige koe van de PS. Wie
volgt?
DE FRANSEN EN HUN GEBOORTECIJFER
Tja geloof het of niet, het franse
geboortecijfer is nu op 2,07 dat is bijna de
index die een stabiele bevolking aangeeft
(de VS heeft deze 2,1). In 1993 was het
nog… 1,66! Hoe kan deze europese
uitzondering (samen met Ierland; gem.
Europa= 1,33) blijven bestaan? Wel het
komt door geboorteverschuiving: vele
vrouwen wilden enkele jaren, “nog” geen
kinderen en nu, net voor de termijn sluit, dus
wel. Dus de “late geboorten” zijn een
belangrijk fenomeen hierin.
De franse geboortepolitiek, m.n. de
fiscale/financiële instrumenten daarvoor,
hebben nog steeds resultaat. Maar ook hier
wordt gewaarschuwd: het effect zal
uitsterven en dan zal ook Frankrijk zijn
immigratie moeten vergroten! Allen in
hetzelfde schuitje. En dan is het MO en
Afrika (de EU-buren!) de hoek waar de
jeugd uitpuilt… En ook in Turkije! Want waar
vandaan moeten ze anders komen? China?
Spanje en Portugal trekken al aan het
Latijns-Amerikaanse volksdeel om hun
bevolking op te vijzelen. Zoals ook de VS
doet met Mexico. En wat doet Europa? Sluit
de ogen en neemt geen enkele aanloop tot

ANTIBIOTICAGEBRUIK DAALT
Met 17% daalde het in een jaar en zelfs met
31% bij de kinderen. Zo’n 18 miljoen
onnodige medicijnvoorschriften werden
uitgespaard. De angst voor de snel
stijgende resistentie van bacteriën is er flink
ingeslagen bij de dokters. Die worden u ook
minder als “slechte dokters” gezien als ze
deze medicamenten niet geven, het
verandert dus eindelijk. Maar het gebruik is
nog twee keer at van Duitsland en zelfs drie
keer dat van Nederland! Voor de nieuwste
antibiotica moet u denken aan tien keer
zoveel
in
Frankrijk
vergeleken
bij
Luxemburg/Nederland en vier keer het
verbruik in Duitsland. De veranderingen zijn
ook in de medische hoek begonnen, de
exception francaise wordt bescheidener op
medisch gebied. Komt goed uit in dure
tijden…
ARBEIDSBEMIDDELING UIT AUSTRALIË
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rijker en hoe rechtser hoe rijker. Een
normaal beeld toch? Sarko wil de vermogensbelastinggrens optrekken…. Sego…
weet het nog niet.
Zo nou weet ik weer waar ik sta in de zon
van dit mooie land!

Een
Australisch
bedrijf
werd
zelfs
gecontracteerd om de arbeidsbemiddeling
op te peppen. Deze propageerden een zeer
snelle intensieve begeleiding en scoorden
stukken beter dan de franse bemiddelaars.
Wel 54% vonden al na zes maanden werk
via hun methodiek; bij de franse ANPE was
dat maar zo’n 45%. Er zijn ook al andere
buitenlandse firma’s actief: Altedia, Adecco
en Apec naast de Australische Ingeus. Men
gaat dus verder en overweegt nu ook de
nog gescheiden ww-organisaties overheidprivé te laten fuseren. Groot gewoel bij de
bonden, maar er zijn nu toch al enkel
honderden
loketten,
op
proef,
geïntegreerd…
De hervormingen rollen aan, maar
doucement.

LE PARIS IN ABOU DHABI
De Salon de Paris zal in november in Abou
Dhabi plaats vinden. Wel 40 galerieën den
mee, en zullen huizen in het prestigieuze
Emirates Palace, 7 sterren. Op weg naar
het cultuurcentrum voor het oosten: Abou
Dhabi, al aardig op streek!
De organisatoren zien er veel publiciteit in
voor hun business. (zie ook volgende item).
HET LOUVRE IS IN!
Stelt u zich voor: 8,3 miljoen mensen
bezochten in 2006 het Louvre! Een miljoen
meer dan in 2005 en dat kwam niet toevallig
zo uit. Men is erg actief in het organiseren
van speciale activiteiten, tentoonstellingen
seminars etc. over kunst. En hun website
werd ook nog bezocht door 10 miljoen
kijkers. Dan hoef je toch niet bang te zijn
van een dependance in Abou Dhabi? Want
daarmee mis je enkel wat arabieren toch?
Of werkt het zo niet? Welaan onze musea in
Mormoiron , archeologisch en een voor
mechanische muziek (jaja!) hebben wat
minder bezoek. Een van hen sluit dan ook 5
maanden als de toeristen winterslaapjes
doen. En dat terwijl onze beroemde
prehistorische vogel echt in het Louvre ligt
en ij hier een prachtige kopie ebben. Ziet u
wel die concurrentie valt wel mee hoor!

DE FRANSE WW-UITKERINGEN
Elk land kent een maximum voor zijn WWuitkeringen, da’s logisch. Nu even over dat
maximum, europese landen vergelijkend:
Frankrijk 5100 €, Duitsland 2100 ,
Denemarken 1900 , Zweden 1700 en GB
366 €. Daarbij komt dat weigeren van werk
mg in Frankrijk. Nu gaan er steeds meer
stemmen op over herwaardering van “le
travail”. Ook deze anomalie zal inzet worden
van de verkiezingen…. De eerste geluiden
zijn al te horen, vooral bij Sarko.
RIJKDOM IN FRANKRIJK
Wat is rijk, in Frankrijk. Dat is overal en punt
van discussie, maar nu heeft PS-baas
Hollande even geholpen. Rijk is vanaf 4000
€ per maand dus want daarboven wilde hij
de inkomstenbelastingen gaan VERHOGEN. De meningen bij de diverse
maatschappelijke groepen hierover is nogal
verschillend: gemiddeld vinden fransen je
rijk als je ca 4500 € opstrijkt,
leidinggevenden vinden dat vanaf 6000 € ,
arbeiders al vanaf 3800. U begrijpt dus waar
Francois de mosterd haalde.
En wanneer ben je nu vermogend hier? Bij
766.000 € begin je vermogensbelasting te
betalen: daar zaten Hollande+Sego (zijn
vriendin) boven, Sarko idem en Le Pen zeer
ruim. De overige linkse politici zitten
eronder… Dus hoe gematigder links hoe

…………………………………………………
…………………………………………………
AFFAIRES EN VERKIEZINGSSTRIJD
-AFFAIRES
De Clearstream-affaire is nog steeds
levend, maar er was geen echt nieuws.
Wordt vervolgd dus.
Nadat Sego c.s. “vermogenstechnisch met
de billen bloot moesten, iets wat erg pijn
deed, werd de aanval op de “dubbele pet
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laatste vlammen van een vuur dat langzaam
uitgaat”.
Zo dat is nou een passend verhaal dat
eigenlijk alles wat der Chirac van nu
inhoudt.

van Sarko” (kandidaat EN minister van Biza)
fors geopend.
De geheime dienst, die hij ook bestiert, zou
dossiers gebruiken om mensen in Sego’s
omgeving te beschadigen. Tja, en daar is
bijvoorbeeld iemand die Rebelle heet
(mooie naam trouwens). Hij was Green
Peace bobo vroeger en nu raadgever van
Sego. En Green Peace was ooit radicaal
links en dus voer voor de geheime dienst.
Nu roept Rebelle dat er papieren uit zijn
dossier, dat hij mocht inzien, missen.
Natuurlijk! En dat zijn natuurlijk net DIE
papieren die hem en anderen kunnen
beschadigen. Ook de broer van Sego, die
betrokken was bij het doen ontploffen van
de Rainbow Warrior huilde al publiek over
de machinaties van Sarko c.s. De druk op
Sarko wordt nu stevig opgevoerd: hij moet
zijn ministerschap opgeven is de claim.
Wordt vervolgd dus!

LINKSE KANDIDATEN
Na veel intern gedonder heeft “onze” MarieGeorge Buffet, de bobo van de PC (Parti
Communiste), zich kandidaat gesteld voor
de presidentsverkiezingen. Een van de 40?
Het is de radicaal linksen niet gelukt om het
eens te worden over één voor hen allen. Dat
wordt dus weer dringen ter linkerzijde. Dit
alles is in het voordeel van Sego; vele
radicalen zullen nu , met tegenzin, haar
kiezen om erger te voorkomen.
José
Bové
melde
zich
ook
als
presidentskandidaat. Hij is vooral agrarische
activist en anti-mondialist. Hij zal dus nog
splijting aanbrengen in het (ultra)-linkse
kamp. Goed voor Sarko dus… maar ook
voor Le Pen. Ultra-links scheurt in stukjes.

Sego werd veroordeeld in een arbeidsrechtelijk conflict dat ze kreeg (in 1996!) met
een
tweetal
medewerkers.
Deze
veroordeling 10 jaar later valt slecht…..
uiteraard is de timing van ene Sarko!

SEGO voert met strakke hand regie in de
PS, maar er was een komische publieke
verwarring met haar “vriend Hollande”. Hij
had met haar een aanvaring over de
belastingen… dat komt in de beste
huwelijken voor, maar wekte een vreemde
indruk. Sego moet ook nog wat klemmen
intern uitzetten net zoals Sarko, voor ze vol
op pad gaat. Gelederen sluiten dus,
olifanten (de zwaargewichten) allemaal een
goede plek in de campagne en zij
regisseert. En dat kan ze.
Op 11 februari zal zij haar “project” = haar
program bekend maken, daar kan ze niet
onderuit nu de anderen het ene na het
andere programmapunt bekend maken. Dat
wordt echt spannend want Sego is geen
echte
kei
in
economie
en
in
buitenlandse/europese politiek…. Sarko
weet dat en maait gras weg waar hij kan.

-VERKIEZINGSSTRIJD
OVER CHIRAC
Chirac spreekt zich niet uit, speelt kat en
mis, lijkt het. Dat roept uiteraard op tot
verbazing en ergernis. Ziehier wat tekst van
een hoofdredacteur:
“Chirac durft te doen wat hij is: een
affaireman, een verslaafde aan de macht.
Hij wil erbij blijven en van de ene naar de
andere kant van de wereld vliegen. En, in
plaats van het volk wakker te schudden,
loopt hij lachend door menigten.
Hij speelt kat en muis, maar intussen is de
muis heel wat groter geworden dan de kat
Zijn ongeluk was dat hij meer hield van de
mensheid dan van de fransen, en mer van
de fransen dan van Frankrijk. Wensen we
hem toe dat hij zijn hoge post tijdig en
waardig zal verlaten.
En dan: ”Ook al houden ze hem in de gaten,
ze hebben niets te vrezen. Het zijn de

Nu Hulot (groen fenomeen) zich niet
beschikbaar stelde, durfde Voynet,ook
groen, zich kandidaat te stellen in een rede
waarbij ze links opriep samen te werken en
te hopen dat Sego zou winnen. Mar Sego
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natuurlijk,want hier is et bedrijven verboden
de kassen van de politieke partijen te
spekken. In 2005 kwam er slechts 5,5
miljoen binnen. Om Sarko heen zit een
enorm actieve club die zich zeer inspant!

heeft het Hulotprogram al omarmd…
Madame Voynet krijgt het lastig en lag al
veel te vaak met iedereen in haar groene
club overhoop.
LE PEN’S STRIJD OM HANDTEKENINGEN (voor presidentskandidatuur)
Le Pen heeft er nog geen 500, dus niet
genoeg, ook nu niet nu aartsvijand (Brutus
met de dolk genaamd) zich weer verzoende
en, zegt men, ca 75 handtekeningen
meebracht. Wat hij daarvoor terug krijgt bij
een (de Heer beware ons allen!) eventuele
winst is onbekend. Maar Bruno weet het
heus wel. Jean-Marie zegt dat zijn jacht op
de 5000 handtekeningen nu al 10 miljoen
francs (!) kostte. Hij spreekt in francs omdat
hij de euro “de valuta van de bezetter vindt”.
Echt waar!
Overigens is de termijn voor het ophoesten
van de 500 handtekeningen met één week
verlengd…. Want bijna alle kleintjes,
radicaal rechts minder dan radicaal links,
halen niet hun quantum van 500! Een echt
unicum in dit land: een ware verandering
van politiek beeld! Ook Frankrijk op weg
naar een twee/drie partijenstaat?
Goed voor beide kandidaten van zowel links
als rechts!
Ultra-rechts is intussen toch wat slimmer
bezig, -ze hergroeperen wel wat- dan het
versplinterde ultra-links. Niet goed dus voor
Sarko, die aast op Le Pen stemmers
uiteraard. Deze doen dat dan weer enkel om
Sego tegen te houden.

De Senaatsvoorzitter Debré zei niet vóór
Sarko te stemmen; dikke pech voor deze
laatste. Hij is een trouwe chiraqien en dat
belooft niet veel goeds: zo die Sjaak nu toch
weer kandidaat gaan spelen?
MAM (de min. Van Defensie nu) wil geen
officiële kandidaat voor de kandidatuur UMP
zijn op 15 januari. Maar sluit onafhankelijke
deelname, net zoals de Villepin en, ie weet,
Chirac (!) iet uit.
Suspense dus in de laatste weken voor de
keuze van DE UMP-kandidaat moet
gebeuren!
En Jacques deed weten zich fors te gaan
uiten in het debat en hij maakte duidelijk dat
HIJ tot zijn laatste dag, de baas blijft in
Frankrijk en ook de politieke baas van
Sarko… Want die is ook nog minister van
Binnenlandse Zaken. Deze man torst het
onmogelijke
eigenlijk!
Een
ware
krachpatser, die sommige fransen angst
inboezemt.
Dan is er nog de vrije Bairou, die het goed
doet, veel beter dan verwacht. Ook link voor
Sarko. Maar omdat hij een “grote coalitie”
predikt kan hij met niemand mee doen; hij
gaat dus ook als onafhankelijke rechtse
kandidaat mee. Min voor Sarko.
Op rechts is het (weer) een slangenkuil.
Sarko won op overweldigende wijze zijn
kandidaatstelling op 15 januari en kan nu op
campagne. De Villepin kwam slechts even
Chirac helemaal niet, op de massameeting
waar Sarko triomfeerde. Maar er zijn nog
steeds kansen dat MAM en Chirac los als
kandidaat gaan meedoen… Intussen is
Sarko al bezig met zijn ministersploeg : en
daarin komen alleen politici. Dus Thierry Le
Breton uit het bedrijfsleven en nu Minister
van ping-ping moet iets anders zoeken…
Dat is echt wel jammer, vinden velen.

SARKO EN DE UMP
Eerst wat opgetekende Sarkozyaanse
kreten in speeches:
“Ik heb de affiches met “SARKO SCHURK
bewaard!”
“Chirac? Ik heb geen behoefte aan een
vader”.
“De aanvallen van Chirac op mij brengen mij
op zijn nivo”.
“Als ik echt wat wil ben ik moeilijk tegen te
houden”.
Elk citaat toont de ware Nicolas, denk ik.

KANDIDATEN EN BUITENLANDSE POLITIEK

Zijn oorlogskas vult zich erg voorspoedig: al
7,7 miljoen € zitten er in uit privé-giften
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Sego ging in China op bezoek en liep in lief
wit op de cinese muur. Ze wilde de chinese
baas wel spreken, maar dat ging niet.
Omdat ze destijds de zaal verliet bij zijn
speech in het parlement mocht ze nu
slechts met een vice-president op de foto.
Ze mompelde ook wat over mensenrechten
maar zei ook dat “we ons niet teveel in
interne dingen moeten mengen”. Ze krijgt al
betere kuren. Nu moet Sarko, na zijn
meetingen in de VS ook met iets sterks op
de proppen komen. Een bezoekje aan
Merkel, dat lijkt wel wat!

Ondanks twee buitenlandse bezoeken van
Sego (aan het MO en nu aan China) en een
aan de VS van Sarko is men in Frankrijk niet
erg onder de indruk van de internationale
gewenning van beide toppers. Het nivo van
ene Chirac, daar zijn ze ver van
verwijderd… er moet dus nog hard gewerkt
worden. En het lijkt erop dat Angela HET
internationaal wordt voor de EU. Één is wel
smalletjes niet; en JPB kan ook niet echt
meeknallen.
En jawel, in Quebec gleed Sego weer uit
toen ze het had over de autonomie van
Quebec…. Zoals de Gaulle ooit deed onder
veel opschudding! Niemand snapt wat ze
ermee wilde bereiken; de publiciteit die ze
trok was slechts negatief! Twijfel over haar
diplomatieke behendigheid/kennis neemt nu
toch wel toe. Nu is ze op Martinique…

Het onderwijs, conservatief links bastion, en
veelal ook links stemmend gromt alweer. Ze
hebben vele klachten: te weinig mankracht
en salaris, onveiligheid etc. Hun laatste
staking (18 dec 2006) had een succes van
40% volgens de regering en 50% volgens
de vakbonden. De voorlaatste had minder
succes
omdat
de
regering
had
bekendgemaakt de gestaakte dagen NIET
te betalen; wat normaal in dit land niet
gebeurt. Nu zijn er echter ook structurele
punten in de politieke lucht over werktijden
en minder vrijheden en gedwongen
vakcombinaties…
kortom
nu
de
verkiezingen aankomen is lawaai gewenst.
Dus komt er weer een forse staking waarbij
de leerlingen mogelijk ook weer met hun
leraren meelopen uit solidariteit. Dat is een
deel van de opvoeding. Er mag in Frankrijk
in het openbaar onderwijs geen kruisje
worden gedragen en geen keppeltje op de
kruin, maar je mag de leerlingen wel fors
eenzijdig politiek indoctrineren…
We zijn benieuwd naar de opstellingen der
kandidaten: dat wordt weer lachen!

VERKIEZINGSACTIES+STUNTS
Tja de telling van met oudjaar verbrande
auto’s was al weer reden tot nogal flauwe
polemiek: Sarko zou verkeerd tellen en de
PS telde vroeger nooit. Wat moet je er mee?
Het tentenkamp van de SDF’s (thuislozen)
is uiteraard links van inspiratie en het is ook
een schandaal! Maar wat deed de vorige
regering van linkse signatuur hieraan: juis,
nulle. Op France 2 werd heel slim een oud
filmpje getoond van Chirac, 12 jaar geleden,
die ook toen, bij een demo van SDF’s
beloofde het probleem radicaal op te lossen.
Hij deed ook toen, niets.
Nu maakt de Villepin in twee (!) weken een
nieuwe wet waarin wonen grondrecht wordt,
Sego vindt het gelegenheidswetgeving zei
ze. Als zijn wint zal zij ze echter moeten
uitvoeren en dan???

De ISF-rel was ook al komisch. Impot sur la
Fortune (ISF) = vermogensbelasting. En
vrienden van Sarko vertelden de pers dat
Sego en vriend Hollande (vzt. PS!) die
belasting betaalden en zelfs een SCI
Immobilière (soort van onroerend goed BV)
hebben. Dat heeft half Frankrijk natuurlijk,
maar als de twee opperhoofden van de Parti
Socialiste dat ook hebben …. Beschadigt
het toch hun image van anti-kapitalisten!
Hollande diende overigens een kacht

Sego tekende ostentatief het manifest van
de vrije groene Hulot, als dat geen
gelegenheidhandtekening is om de groenen
in te pikken, dan ben ik gekke Pietje. Maar
ook Sarko vond Hulot’s program al de
moeite waard, dus Hulot, die zeker kan zijn
van honderden handtekeningen (!), wordt
ook vakkundig onklaar gemaakt. Maar het is
link…
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- Josef, onze langharige macon, uit
Oostenrijk, die vele talen spreekt, niet auto
rijdt en daarnaast een begaafd artiest is.
Laatst bleek hij MET staartje er wat fraaier
uit zien. Hem doet zoiets gewoon niks.
- de schijnaanvallen met Mirages op ons
dorp. Wij zijn dan even Afghanen voor de
franse piloten. De burgemeester denkt
erover de naam van het dorp op een groot
sportveld te laten aanbrengen in met behulp
van lavendelstruiken. Je weet het maar
nooit; ik steun het voorstel.
- een van onze buurmannen, ex-barhouder,
en nu met pensioen. Hij kent zijn volk van
alle kanten en is een bron van informatie
voor hen die daarover iets willen weten. En
hij kan goed vergelijken met het buitenland
,waar hij op diverse plekken als zelfstandige
werkte in meerdere beroepen. In de winter
verdwijnt hij naar tropische streken: hij haat
namelijk de winterse kou.

wegens smaad in omdat “me” ook heeft
gezegd dat ze een grote villa aan de kust
hadden. Die is niet gevonden.
Uiteraard moeten nu ook Sarko en Bayrou
met de billen bloot. Sarko betaalt ook ISF
dat verbaast geen hond en Bayrou is de
arme jongen. En Le Pen die is flink van de
rijke, niks nieuws! Intussen weet heel
Frankrijk wie het meeste heeft: dat zijn
Chirac en Le Pen dus. De rest? Ca va…
Maar Sego verloor 4 punten in de peilingen:
de echte armen zagen haar drie huizen en
haar miljoen € en liepen naar… tja naar de
communisten dus!
Sego en consorten waren over de laatste
stunt erg boos en prompt beweerde de PS
dat Sarko de omgeving van Sego door de
geheime dienst liet in de gaten houden en
dat ook zou doen bij de broer van Sego. Dat
laatste zou kunnen: hij was betrokken bij het
zinken van de Rainbow Warrior in NieuwZeeland, langer geleden. Geen rustige,
lekkere jongen. Het verzoek van Sego c.s.
aan Chirac om Sarko te ontslaan is intussen
geheel vervlogen.

NOS GROS MOTS
Voor de fijnproevers van de franse ziel, die
je in de franse “mauvais mots” het best
weerspiegeld ziet.
- se foutre de quelque chose =
ergens lak aan hebben.
- Ca la fout mal = dat is geen stijl.
- Frimeur, friponne = ploert resp.
boefje, guit.
- Gale, galopin = gemenerik resp.
kwajongen.
- Geignard = zeurkous, zeurpiet.
- Gland = eikel (letterlijk vertaald)
- Quel godiche = wat een klungel!
- Goinfre = slokop.
- Gouine = pot (niet die uit de keuken!
- Grossièrité = grofheid.

U ziet het; het gevecht is echt begonnen en
de keuze van de wapens is als altijd hier,
nietsontziend.
Wordt vervolgd dus, en HOE!
…………………………………………………
…………………………………………………
NOS BONHEURS FRANCAIS
Ons grote geluk hier; het vervolg:
-het Canal de Carpentras , de watervoorziening voor de boeren. Wij smachten met
vele anderen, naar de uitbreiding van hun
systeem, ook onze tuin heeft dorst. Maar of
die er zal er komen…
- de vele soorten apero’s die we hier
genieten. Elk land doet het ietsje anders.
Europa is zelfs op apero-gebied erg divers.
Houen zo!
- de Frans-Engelse club van Carpentras,
waar je echt een greep uit de mensheid ziet
die jezelf niet kunt verzamelen. By Jove!

Zo U kunt weer beter begrijpen wat men
soms bedoelt en ook, wat u zou kunnen
antwoorden. Let wel: ik neem geen enkele
verantwoordelijkheid voor de eventuele bijeffecten. Wordt vervolgd.
…………………………………………………
…………………………………………………

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
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voor iedere groep zijn/haar Adam en Eva
terugvinden, etnisch en geografisch.
Wel is dat allemaal enkel amusement en
bevrediging van onze nieuwsgierigheid?
Nee, natuurlijk niet. Je kunt bijvoorbeeld de
oorsprong van bepaalde erfelijke ziekten
terug vinden en, dus ook, welke groepen
mensen, die bij zich dragen. Zo ontdekte
men dat veel van de bretonse manischdepressieven ook een bepaalde glaucoomziekte zouden krijgen. Want ze stamden
allen af van een Finse Viking uit de X-e
eeuw. Dus zo kun je preventief reageren om
ongewenst ziekteverloop te voorkomen.
IJsland verkocht (met toestemming van
betrokkenen) voor 200 miljoen dollar het
ADN van 280.000 van de 300.000 inwoners
aan Hoffman-La Roche.
In 2005 ontdekte men dat de kans op een
hartinfarct 3x zo groot is bij zwarte amerikanen en besloot een laboratorium een
“etnisch gericht medicijn” te ontwikkelen.
Bepaalde ziekten komen ook veel voor bij
ashkenazes en dus zou je een specifiek
medicament voor deze groep kunnen
ontwikkelen.
Er kan dus een raciale medische kaart
worden gemaakt en vervolgens een raciaal
gerichte farmaceutische industrie ontstaan.
Ook is er een tendens, om mensen te gaan
identificeren op biologische criteria. Straks
moet u nog oppassen met het wegwerpen
van een papieren zakdoekje, want daaraan
kan uw ADN-profiel ontleend worden. Ook
uitgevallen haren zijn daarvoor erg geschikt.
Politie en ziekenhuizen in Frankrijk hebben
samen al een ADN-databank van meer dan
400.000 fransen, veelal mensen met een
strafblad danwel bepaalde ziekten/afwijkingen.
Commercieel gebruik is ook niet ver: verzekeraars, medicamentenproducenten en
werk-gevers interesseren zich voor uw ADN.
En al 6% van de ondervraagde werk-gevers
in de VS lieten ADN-onderzoek doen in het
kader van sollicitaties.
Een californische christen ontdekte dat hij
joods van afstamming was en vroeg de
Israëlische nationaliteit aan. Want Israël
heeft een wet die dat mogelijk maakt. Hij
wilde echter niet tot het joodse geloof

ZOEKEN NAAR JE ROOTS
Tot voor kort was dat de genealogische
sport, waarbij de “administraties van
overheid en kerk”, DE bronnen waren, om je
familiale verleden op te sporen. Ook mijn
familie werd zo op fraaie wijze in kaart
gebracht, teruggaand tot half 16e eeuw.
Maar dat kan nu ook heel anders, via enkele
tientallen ondernemingen in de VS en
Engeland. Je levert wat wangslijm in en
krijgt haarfijn verteld waar jouw “familie”
etnisch en geografisch vandaan komt. In
Frankrijk is er een club van mensen die uit
de Auvergne stammen en die in Parijs
verzeild raken. Die laten nu een groot ADNonderzoek doen en maken ook foto’s van
ieder lid, uit diverse gezichtshoeken. Een
biologische kaart van hun groep wordt er zo
opgemaakt.
Op universiteiten weten ze precies welk gen
de kleur van je ogen bepaalt, en welk je
huidskleur. Oprah Winfrey blijkt uit
Zoeloeland te komen, Whoopy Goldberg
stamt uit Guinee-Bissau en andere
Amerikaanse zwarten bleken, wel zwarte
voorvaderen te kennen maar stamden
uiteindelijk af van europeanen. Een schok
voor sommigen. En joden kunnen exact
laten vaststellen of ze van origine sefarden
of ashkenazes zijn.
National Geographic startte met steun van
o.a. IBM een groot project dat beoogt de
historische migratiestromen in onze wereld
in kaart te brengen. Pas 15 jaar geleden
moest een italiaanse geneticus het nog
zwaar bezuren toen hij oude volken
genetisch wilde analyseren. Kreten als “het
Draculaproject”, werden naar zijn hoofd
geslingerd. En nu doet het Institut Pasteur
zelf enthousiast mee aan dit soort research.
De Spanjaarden zoeken genetisch nu ook
uit waar Columbus vandaan kwam; de
onderlinge strijd op dit punt van Spanje,
Portugal en Italië wordt nu dus genetisch
beslecht.
Het werkt in principe als volgt: Ieder kind erft
van zijn vader bepaalde kenmerken op zijn
Y-chromosoom en ook kenmerken in zijn
genen van moeders kant. Zo kun je dus, bij
voldoende ADN-profielen in een data-base,
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indeling/opmaak en die wordt elke maand
geleidelijk “ingevuld”. Ik heb meestal twee
edities “tegelijk” in productie, dus overlappend. Anders haal je de maandelijkse frekwentie niet.
Voor de stories over de Provence (Alledaags uit de Midi/ Journal Mormoironais..)
schrijf ik regelmatig op wat ik zo meemaak.
Ik heb dus ook zo’n boekje met kapstokken
(notities), waaraan ik later wat leuks probeer
op te hangen. En soms kom ik thuis van
wandelen of iets anders en ga zitten om
mijn laatste avontuurtje op te schrijven.
Sommige stukjes zijn ook onderweg, op reis
dus, geschreven; in trein, vliegtuig of
gewoon ergens, wachtend met wat koffie.
Ook was er al een voorraad verhalen uit
vele jaren eerder. Die zijn vaak al
gepubliceerd in het krantje van de ANM
(Association Neerlandaise du Midi), waar ik
lang in de redactie werkte en nu nog altijd
de rubriek: Petites Histoires Provencales
bleef schrijven. Intussen maak ik ook stukjes
voor een informatieve website die over
Frankrijk gaat (Wonen en Leven in
Frankrijk), die bij “wat droge onderwerpen”
geplaatst worden, om het geheel wat te
kruiden… Dat doe ik sinds enkele maanden,
dus weet nog niet te veel over hoe dat loopt.
Met de Poèmes gebeurt ongeveer hetzelfde, daarvan heb ik een voorraad van jaren
her, dus ook daaruit kan regelmatig geput
worden. En als ik een idee heb , kauw ik er
een tijdje op en dan vliegt het plotseling uit
mijn pen. Nog wat poetsen en wrijven en:
klaar.
Tenslotte staat mijn krant integraal op een
website (zie in de kop) van een bevriend
iemand , en ver familielid, ook wonend in de
Provence.
Dus voor hen die zich (bezorgd) afvragen of
ik niet te hard werk: ziehier dus mijn produktie-geheimen!

overgaan en werd daarom afgewezen. Er
loopt nu een proces van hem tegen de
joodse staat.
Tja, ik moet toegeven dat dit alles mij
intrigeert en dus ook verdere informatie over
mijn wortels… Zo zou je dan kunnen te
weten komen of het vermoeden juist is dat
mijn grootmoeder (vaderszijde) van joodse
afkomst was, sefardiem, wordt gedacht. Dat
zou je dus aan mijn ADN, en van ook andere familieleden, kunnen zien. Voor een
handje vol euro’s kan blijken dat je voorvaderen uit Afrika kwamen, lang geleden.
Wat dat er toe doet? Ach het doet er niet
echt toe, maar dat is voor alle genealogische onderzoek het geval. Het is gewoon
bevrediging van nieuwsgierigheid, maar ook
inzicht in de grote bewegingen van de mens
over onze aarde. En ook het ontdekken dat
je broeders en zusters mogelijk uit andere
etnische groepen, rassen voortkwamen en
dat racisme niet alleen gevaarlijk is, maar
ook echte onzin. Dus begrijpen dat de
wereld wordt bevolkt door vele verwante
mensen, en dat het groeps- en
hokjesdenken, en zeker het übermenschdenken echt ziekelijk is en onhoudbaar. Het
zou een aantal politici werkeloos kunnen
maken en politieke partijen doen
verdwijnen…
Maar dat laatste geloof ik toch maar niet, als
ik waarneem dat de evangelische
protestanten elke ontdekking over de
evolutietheorie afwijzen en hardnekkig
geloven in het creationisme. En daarbij nog
geloven dat alle rassen voortkomen uit het
blanke ras. Tegen beter weten in.
Tja, er gaan nog vele schijnzekerheden op
de schop in de komende tijden…. Spannend
maar ook verontrustend.
****

Tja, en verder is het belangrijkste en meest
tijdrovende: de informatievergaring . In mijn
bronnenvermelding kunt u zien wat ik zoal
doe, om op de hoogte te blijven van de capriolen der mensheid. U moet van me
aannemen dat ik altijd al veel tijd daarin
stak, ook toen ik nog “werkte”. Ik ben altijd

HOE MAAK JE EEN KRANTJE?
Meerdere lezers vroegen het me al: hoe
maak je nou die krant Leon? En na een paar
keer dacht ik, tja , hoe doe ik dat eigenlijk?
Hier dus mijn onthullingen:
Hoe e.e.a. (“druk”)/type-technisch verloopt is
gauw verteld: Ik heb een “lege”, vaste
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uitvreet , voorzover het niet “ondergronds”
gebeurt natuurlijk.
En, ik verzeker u, dat werkt erg verslavend,
omdat het ook steeds boeiender wordt. De
wereld lijkt steeds kleiner te worden en, je
krijgt steeds beter overzicht en ook “gevoel”
ervoor. Want je kijkt, probeert het te
snappen, vergelijkt en concludeert en gaat
dus ook… opiniëren en zelfs wat voorspellen! Heel linke boel natuurlijk.
Het lijkt wel of je uit een raampje kijkt van
het VN-gebouw in New York, al vraag ik me
af of ze daar wel zoveel zien, eigenlijk. Dit
alles gewoon vanuit een klein dorp in de
Provence…. Van hier zie je zelfs, dat de
wereld een groot dorp is geworden. Een
virtueel dorp, waarin je toch kunt “leven”,
van dag tot dag, ja van uur tot uur zelfs.

dol geweest op “de mensheid” (ik las veel
over geschiedenis, politiek, maatschappelijke problemen), mijn werk bestond ook
uit zo’n honderd (nieuwe) contacten per
maand en dan zie en hoor je wel eens wat.
Soms (en ook helaas) ben ik niet altijd dol
op (alle) mensen, zo gaat dat als je stevige
en gefundeerde opinies en informatie er op
na houdt. Want borrelpraatjes verkopen,
daarin ben ik slecht: als luisteraar en als
verteller. Kortom ik besteedt nu wel zo’n
twee à drie uur per dag aan “informatievergaring” , en dat was vroeger vóór mijn pensioen, schat ik een derde daarvan.
Hoe gaat dat nou? Wel, elke journalist doet
eigenlijk slechts twee dingen: hij verneemt
resultaten van collega’s (via de media), of hij
is zelf “ter plekke” en verslaat wat hij
ziet/beleeft. Dus er wordt nogal wat “overgenomen van collega’s” in de mediawereld.
Tegenwoordig is er satelliet-TV/radio,
waarop de halve wereld te zien/horen is (wij
hebben twee systemen hier), en verder is er
natuurlijk het internet. Per dag ben ik zeker
zo’n 1,5 uur aan het TV-kijken/radio
luisteren (even updaten drie keer/daags)
dwz internationale nieuws/achtergrond
zenders +internet bezien en ook lees ik per
dag zo’n 1,5 uur, vele tijdschriften (internationaal gespreid).
Zo ontstaat er dus een beeld, uit de vele
(vaak “dubbele”) berichtgevingen; immers
een item zie je zo wel 5 à 10 keer! Zo kom ik
dus aan MIJN waarheid. Ik verzeker U, er
wordt wat afgeklungeld (of gelogen/of
verdraaid), als je de tijd neemt om te zoeken en te vergelijken. Lieg ik dus, dan lieg ik
in (grote) commissie!
Wat ook heel erg goed is zijn enkele vrienden die a.h.w. voor mij selecteren en me het
gekozene uit kranten/tijdschriften, regelmatig, en soms met commentaren , toesturen. Hulde dus aan jullie, mijn grote helpers!

Uit deze flow maak ik dan aantekeningen
over onderwerpen, die ik dan later in een
stukje tekst vervat in Le Provencal. Ik
selecteer nadrukkelijk (over vele zaken vind
u nooit iets…) en weet intussen ook heel
goed hoe link DAT is… mn voor de lezers.
Helaas onvermijdelijk in onze woelige, van
informatie overstroomde wereld.
Zo schrijf ik gemiddeld per dag zo’n 1,5
uurtjes denk ik. Meestal direct in de krant
achter mijn PC’s, soms maak ik eerst een
apart verhaal/essay waaraan ik langer werk
en wat ik “in de voorraad plaats”. En dan
later selecteer voor een editie. Ik heb een
totale opslag van honderden
artikelen/verhalen intussen (gepubliceerd en
niet gepubliceerd).
Dan nog de reacties en de ingezonden
stories: het leukste van alles eigenlijk, maar
nog wat (te) weinig, vooralsnog. Als mensen
me zeggen dat mijn gedoe, voor hen iets
betekent, dat ze er iets aan hebben, dan
vind ik dat prachtig. En als ze zelf meedoen,
of me stevig willen tegenspreken/corrigeren
is dat echt iets, waar ik graag voor ga zitten.
Intussen blogt het enorm, m.n. op het zg
WEB 2.0, dat weet u ook wel.
Honderdduizenden professionals en
gewone burgers luchten hun hart op het net.
Ik lees diverse blogs/sites en ook dagelijks

Ik blijf dus dicht aan de bal, heb zo “continu”
een soort beeld van de status van
gebeurtenissen/ acties/ landen, de wereld;
in a nutshell. Ik zit in een soort van
uitkijktoren en zie om me heen, soms
helder, soms diffuser wat de mensheid
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Wat er daarna gebeurt, weet elke
lezer,omdat ik (in principe) elke reactie of
bijdrage plaats. En natuurlijk krijg ik bij
ontmoetingen met lezers (bekenden) ook
wel eens te horen wat ze er mee doen.
Natuurlijk is er ook een grijze groep, die Le
Provencal óf vaak wegklikt óf nauwelijks
inkijkt. Maar dat mag natuurlijk; elke vreugd
(of ergernis) die ik veroorzaak acht ik (zei
hij..) nuttig. Dat kan tegenwoordig allemaal
mbv internet: je arrogante opinies en je
nieuws “opdringen” aan velen.
En voor wie Le Provencal eigenlijk gewoon
SPAM is: geef me een seintje en ik ontlast
het internet meteen. Tot nog toe kreeg ik ca
4 keer het verzoek te stoppen (“geen
tijd…?). Ook gaf ca 20% van degenen die
ik een proefje stuurde aan, niet geïnteresseerd te zijn c.q. ik hoorde nooit meer wat
van hen. Such is life, everywhere and in all
times.

nieuwsdiensten, waaronder die van het
Pentagon (die “mag” IK eigenlijk niet
hebben). Resultaat van wat netwerken dus.
Zo worden er dus door velen, miljarden uren
per dag besteed aan lezen/ media
consumptie en aan schrijven in media en op
het net. En ook in dagboeken, andere
krantjes, encyclopediën (Wikepedia) en God
weet wat nog meer. Als u aan dit alles niet
meedoet , dan bent u óf een workoholic óf
een ingeslapen gepensioneerde die het wel
gelooft. Dat mag ,maar ik ben (nog) niet
zover. Dus ik ben echt niet als enige aan het
rommelen.
Mijn lezerskring groeide van directe
bekenden, vrienden, kennissen en familie uit
naar anderen (waarvan ik velen nog nooit
ontmoette), of die ik zelfs niet ken, of
waarvan ik enkel wat globale info heb. Ook
ontdek ik, met enige regelmaat, dat mijn
Provencal wordt doorgestuurd naar
anderen, die mij totaal onbekend zijn. Dat
mag natuurlijk, al weet ik graag een beetje
voor wie ik schrijf; dat is het leuke van de
kleine schaal natuurlijk. Verder zijn er
honderden mensen per maand die de
websites bezoeken waarop Le Provencal of
integraal staat of enkel wat stukjes à La
Provencale, uit mijn pen.
Ik zou nog erg veel meer “lezers” kunnen
“veroveren”, weet ik intussen. Via
internationale clubs hier zou ik, via
aanbieden (gratis, dat helpt!), nog zeker
kunnen verdubbelen. Maar ik aarzel sterk
over massalere uitbreiding… Het moet wel
leuk blijven.

Welaan, nu weet u het allemaal. Hoeveel
uren er per exemplaar gaan er “in”zitten? Ik
schat ca 4 uur per dag (all-in), dus ca 30x4=
120 uur per EDITIE (een halftime job dus).
Dat is per pagina ca 120/50= 1 uur en 12
minuten, vergaren en schrijven samen. En
het vergaren deed ik eigenlijk altijd al, zo’n
40/50 uur per maand schat ik. Dus mijn
nieuwe hobby “kost” ca 120-50= 70 uurtjes
/maand…. Dat is wat anderen doen aan
lopen, wandelen, fietsen, lezen, muziek
luisteren of slapen. Iedereen zijn geintje
dus; u hoeft geen enkel medelijden met me
te tonen, ik amuseer me er echt mee.
Tenslotte rekende ik uit dat ik dus per
maand aan elke lezer, gemiddeld één uurtje
besteed… dat is eigenlijk best veel niet?
Dus leest u het eigenlijk toch niet, interesseert u dit nauwelijks, maak van uw hart
geen moordkuil en: “zeg op”. Daarmee
wordt het aantal uren per lezer namelijk
hoger en dat is niet onbelangrijk (?). Want
dat kan de Volkskrant of Le Point echt niet
zeggen! Daar steek ik dus met kop en
schouders bovenuit….

Tja zo gaat het dus eigenlijk, waarbij de
meeste van u wel weten dat ook schrijven
(privé en ook beroepsmatig) een
veelgeoefend iets is voor mij. Intussen heb
ik aardig wat tiksnelheid (één vingertje met
een hulpie) ontwikkeld. Ten slotte rest nog
het redigeren, nakijken en verzenden, wat
één keer per maand effe doordouwen is. En
dan vliegt Le Provencal uit naar de vele
windrichtingen met hoge snelheid.

…………………………………………………
………………………………………………
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toch niet echt , maar mogelijk toch wel het
vuurgevechtje?
Ik groet mijn buurman en trek me terug in
mijn fort Le Brilhas, weer wat wijzer over
“het wilde zuiden”.
Dit is niet mijn eerste ervaring met provencaals geweervuur. In een vorig huis, in het
bos, werd er op een mooie zondagmorgen ,
terwijl ik een oude muur repareerde, van
vlakbij een schot hagel afgevuurd. De muur
beschutte me voor de lading lood die
eroverheen schuurde, en ik kroop op
handen en voeten, naar het einde van de
muur, keek omhoog en zag een oude opa
van ruim zeventig met zijn geweer nog
rokend staan kijken naar het resultaat, zijn
twee honden naast hem. Ik braakte
onmiddellijk mijn hele voorraad “mauvais
mots” uit tot grote schrik van de oude baas.
Hij stamelde niet te weten dat het huis was
bewoond, omdat het een maison secondaire was en excuseerde zich min of meer.
Eerder minder dan meer overigens, want
jagers vertonen weinig begrip. Ter geruststelling: de huidige bewoners van dat huis
zijn nu nog steeds in leven en hoe!
Als ik in het omringende bos van dit huis,
hout ging zagen, lette ik altijd scherp op
honden en op het geluid van hun belletjes.
Zag of hoorde ik iets, maar zag ik de piefpaf-poefers niet, dan schoot ik dus één
keertje met mijn alarmpistooltje. Mede
daarom ben ik nog redelijk intact, zeker
weten.
Nu is het toch wel tijd om te voorkomen dat
er een scheef, overtrokken beeld ontstaat
van deze franse cowboys. Zo echt westerns
is het natuurlijk niet. Maar de boeren en ook
ande-ren hebben hier wel allemaal hun
eigen artillerie, voor vredig gebruik natuurlijk. En om lichte correcties toe te passen.
En ook in vredestijd gaat wel eens iets fout.
Dat hoort bij het leven à la campagne; het is
hier een wat verwarrende verblijfplaats voor
stadsbewoners. Zij weten niets meer van de
strijd om het bestaan en van de autonome
rechtspleging. Les moeurs (de zeden) zijn
hier nu eenmaal anders. Dus, woon je hier,
dan koop je een jachtgeweer of zoiets: pure
integratie.

JOURNAL MORMOIRONAIS
ENTRE CHASSEURS
Naast ons wordt vanuit de houtwal in het
wijnveld het natuurlijk evenwicht in de
dierenwereld een handje geholpen. “Onze”
jager knalt al de hele dag dat het een lieve
lust is, op beesten dus, die ik overigens zelf
niet kan ontdekken. Laat staan dus ooit zou
kunnen raken.
Ik maak een babbel bij een buurman terwijl
hij knutselt aan zijn antieke Alpine, zijn grote
hobby. Dan gaat zijn mobieltje af, een stukje
marseillaise klinkt. Het is zijn vriend, onze
“verre” achterbuurman, die op zo’n 350
meter in het veld woont, op hoogte. Aan de
reacties van de buurman hoor ik dat hij iets
wil weten over de schietende jager; hij wil
weten waar die nu precies staat. Omdat….
deze ook in de richting van ZIJN woonstee
knalde en daarbij het lood over de pannen
joeg. Et ca suffit! (nou is het wel genoeg!),
dacht hij.
Buurman kijkt naar de houtwal en geeft de
positie, militair vrijwel perfekt door, en klapt
met een kort “salut” zijn mobiel dicht. En hij
zegt tegen me: C’etait Henri, il n’est pas du
tout content! (Dat was Henri, en hij is
helemaal niet hierover te spreken!).
Vóór ik om toelichting kan vragen kraakt er
een schot uit de verte, bij Henri’s huis, en
dan nog een, en …. dan even later nog
een. Ik kijk perplex, ja geschrokken naar
mijn buurman terwijl die berustend zegt:
“Ah, oui, ca c’est bien Henri!” (Ja dat is nu
echt Henri!)
Dus Henri knalt dus gewoon terug snap ik,
en terwijl ik dit gegeven geestelijk verteer,
knalt het weer, nu van des jagers zijde.
Twee keer. Buurman wijst ergens heen en
we zien de jager vertrekken, naar beneden,
geweer over de schouder. Het antwoord, die
twee schoten, voorkwam verdere escalatie.
Weer de Marseillaise en Henri roept dat hij
de jager nu toch een lesje moest leren en
vraagt wat de toestand is. En is zeer
tevreden, als hij verneemt, dat de vijand is
gevlucht. Want het voor wild spelen lag hem
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Sans issue.

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

Relaties bieden en ijkpunt,
Voor je eigen GPS-systeem,
Dat de wegen uitzet,
Die jezelf lijkt te willen gaan,
Veelal wegen zonder duidelijk eindpunt.

COIN DES POETES
Na een tijdelijke scheiding bleek hoe het
eigenlijk echt was…

Als de zon schijnt
En je huis warm en droog is,
Zijn relaties easy en leuk,
Vulling van jouw vrije tijd,
Zonder enig verder doel.

DENKEN AAN JOU
Je bent zo ver weg,
Omdat je wilde gaan,
Onder andere luchten,
En tussen andere kleuren,
Ver-anderen.

Keert echter de meteo,
Verandert het klimaat,
Komt er storm en orkaan,
Doet je angst jezelf pijn,
Dan reik je uit naar je relaties.

Maar jouw silhouet,
Blijft in mijn ogen geplant,
En je stem,
Zingt nog in mijn hoofd,
Je liet je afdruk in mij.

Maar dan blijkt zo vaak,
Dat vele van die relaties,
Enkel gloeien bij warmte,
En koude niet verdragen,
En niet je steunpunt kunnen zijn.

Ik had moeten zien,
Dat de wind draaide,
Dat het ruisende beekje,
Tot een woeste rivier werd,
Dat vervreemding aankwam.

Dus onderhoudt ze,
Die relaties van je,
En geef ze spijs en drank,
En veel zon en warmte,
En besef goed: dit is het doel.

Nu is er die zwarte leegte,
Die ik niet kan vullen,
Met niets van wat ik ken,
Want jij blijft mysterie,
Onbegrepen verleden.

Want relaties zijn vooral amusement,
No more, maar toch wel leuk,
Voor alle gevallen,
Want zijn toch de zin van je leven,
Dat au fond zonder zin blijft.

Je pense encore à toi,
Avec un regard éteint,
D’une statue en plâtre.
Perdu pour l’eternité.
Jusqu’au rencontre divin?

Leon, Nov. 2006.
***
Over heel lang geleden.

LEON, jan. 2007.

***
Nadat een vriendschap wegsmolt, zonder
enige storm, was er enkel nog de bittere
nasmaak .

AU MILIEU (temidden)

Sfeer vol spanningen,
Waakzaamheid is vereist,
De krijg loert op een kans,
Camouflage is nodig,
Want wij zitten temidden van
Combattanten.

AMUSANTE RELATIES
Relaties tussen mensen,
Zijn balsem voor de pijn,
Van ieders eenzaamheid,
Van leven in de levensdoolhof
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VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

Te jong om te begrijpen,
Te zwak om iets te doen,
Maar oud genoeg voor angst,
En voor de pijn van dreiging,
Die gist temidden van ons
Combattanten.

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
DAVOS:
THE
WORLD
ECONOMIC
FORUM
Ik volgde het met belangstelling, CNN,
France24 en net als Aljazira (haha!).
Deze verzameling van de rich and famous is
een soort stil adviesorgaan van de VN aan
het worden, lijkt het. De onderwerpen
worden met groot gemak op de agenda
gewijzigd als iemand dat doordrukt. Zo
kwamen Afrika, Irak en Wereldhandel en de
“powershift in onze wereld” plots ook te
voorschijn. Het meeste van wat daar
rondgaat weet geen mens en ook zijn er
plenty “onmogelijke” ontmoetingen in de
wandelgangen en restaurants. Wat moet je
nou hiermee?
Officieel zijn ze powerless, hun sponsor was
deze keer overigens, jawel, Bahrein!
Attali heeft het in zijn laatste boek (over de
toekomst) over dit soort “informele gremia”
en ook over “rijke idealisten “en daardoor
ging ik er meer op letten: op de Geldoffs, de
Gates, captains of industry met een
boodschap etc. Ze zijn er volop.
Natuurlijk kun je het ook zien als een
lobbyplek want binnen komen is erg duur en
rauwe rebellen zien ze liever niet.
Het “bestuur” van onze wereld, buiten de
grote instituties om, neemt de overhand.
Slechte tijden voor de VN, de WTO; de
Wereldbank, het IMF en “what have you”,
breken aan. We komen opnieuw in een
tijdperk van “ mecenae”, goede gevers, de
rijken en machtigen met maatschappelijk
besef, die langs informele netwerken
beïnvloeden en meesturen. Goed of niet?
Het zal verder gebeuren, ontrekt zich aan de
formele machten en tekent eigenlijk de
werkelijke situatie…. Want wat niet meer
echt functioneert gaat dood en wordt
vervangen. De eeuwige dynamiek in de
menselijke geschiedenis toont zich opnieuw.
Let wel: democratische controle sterft ook
mee af… De wereld gaat weer eens “om.

Zo werd “temidden” een hels begrip,
Koud als staal en vol gevaar,
Niet beschermend maar dreigend,
We leerden om te overleven,
En vervormden ons verdere leven,
We werden combattanten.
Alles liet diepe sporen achter,
En een verwrongen instinct,
Gericht op beschutting voor morgen,
Na het overleven van vandaag,
En de vrede werd voor eeuwig
vermoord,
Door combattanten.
Diep in onze harten,
Beklijfden de zwarte kruitdampen,
Een vormden een harde laag,
Die ons beschermde
Tegen genieten van levensgeluk,
Niks voor combattanten.
When trust becomes hostility,
And love becomes survival,
You can’t go on, but,
Only as a wounded warrior
It’s your fate.
So stop all the wars,
They even kill,
In times of peace.
Leon, jan. 2007
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++
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2007 is het Peking die de wisselbeker krijgt.
En ze blijven ook de superbankiers van het
enorme amerikaanse begrotingstekort en zo
de financiers van haar oorlogen.
-verkoop mobieltjes gaat over het miljard per
jaar. Zo’n 11% met name door de groei in
de opkomende landen. Vaste telefoons
gaan wereldwijd nog maar 1,3% omhoog.
En die mobieltjes hebben allemaal
fototoestel/ videocamera!
Dat durf ik er van te herhalen…. En
niemand waagde zich ECHT aan de vraag
of we in 2007 nog een echte oorlog erbij
krijgen. Die in Irak blijft nog wel; Afghanistan
zeker ook en het MO is een reële derde
kandidaat. En nu spreek ik dus over
internationale conflicten… een wereldoorlog
is nu gedefinieerd als eentje waarbij de VS,
Rusland, China, Japan, Europa en ?????
(gealliëerden) zijn betrokken. De wereldoorlog tegen de terroristen tel ik al niet meer
mee.

Lees dus ook Attali en let op “Davos etc.”
Het geeft inzicht”en toont hoe versleten
“onze concepten” nu al de facto zijn.
DE VN KLIMAATCONFERENTIE
BOTTOM LINE: Mens is de opwarming
schuld; tot 6 graden opwarming in de
volgende eeuw; ca 2-4 graden in 15 jaren.
En 15-60 cm stijging zeespiegel.
Maar andere wetenschappers zijn sceptisch:
niemand
begrijpt
nog
echt
ons
klimaatsysteem (in Frankrijk zegt dat Claude
Allègre). En historici weten dat in 2000 jaren
al eerder zowel opwarmingsperioden als
ijstijden voorkwamen.
En men wijst naar de “emerging countries”,
vooral zij, met hun grote groei, moeten
maatregelen nemen… Gemakkelijk als
jezelf de groei al “hebt gehad”! Nu is de
politiek aan het woord…. In onderlinge
samenspraak. Dat zal een hevige oefening
gaan worden.

KAPITAAL EN ARBEID IN 2007.
De econoom van Morgan Stanley zegt dat
nu, na een periode van ruim dertig jaar met
stijgingen voor de aandeelhouders, nu de
factor arbeid “weer eens aan de beurt zal
komen”. De score van ca 16% rendement,
nu - voor de aandeelhouders-, wordt zal
worden gevolgd met een verbetering van
0,5 % per jaar voor de werknemers en dat
mogelijk voor enkele jaren in de toekomst.
Ook al hebben de vakbonden overal posities
verloren….. er is in vele landen opnieuw
politiek een linkse tendentie. Australië,
Spanje, Italië, VS en mogelijk Frankrijk…
En de mondialisatie die moet echt beter
“onder controle” worden gehouden om
protectionisme tegen te gaan. Want dat
roept weer stijgende inflatie en rente op. En
de VS moeten minder op de pof gaan
leven…
Aldus de economische super-expert van
Morgan Stanley. We zullen zien, want de
voorspellingen van een lichte neergang in
de
VS
worden
vooralsnog
niet
bewaarheid… De voordelen van een
oorlogseconomie misschien?

WAT ZEGT “MEN” OVER 2007?
Tja, wat je maar wil horen…. Al lijkt er toch
wat lijn te zitten in de dingen die ik lees en
hoor. Maar de interpretatie hangt sterk af
van uw instelling: bent u “plutot opti- ou
pessimiste” of nog beter “realiste”? Wat ik
ben, weet u al lang.
Dus hier mijn verzamelde wijsheid.
Allereerst:
-2007 wordt het jaar van de ecologische
paniek: smeltend ijs, stijgen water en
kannonen die zich daarop stortten als Al
Gore in de VS en Hulot in Frankrijk. In
Nederland ook de kabinetsformateur?
Dan nog wat andere dingen:
-De wereld gaat meer en meer naar de
steden. In 1950 woonde 1 op 3 in de stad,
dat wordt nu 1 op 2. Lijkt wat in tegenspraak
met het ecologische accent of juist niet?
-De autowereld gaat op haar kop. Toyota
(DE hybridemaker) wordt de grootste en het
aantal hybride auto’s, en het rijden op
aardgas/alcohol/-koolzaadolie
en
zelfs
alcohol uit bomenhout neemt toe. Op weg
naar de waterstofauto in 2020. Breder
gezegd: het transport gaat op de schop!
-China wordt DE exportkampioen. Het zijn
nu de VS gevolgd door Duitsland, maar eind

VN: BAN KHI-MOON MOET WENNEN

21

humanitaire steun voor gekwelde irakezen.
Adviesje mijnerzijds: kijk goed wat deze
bank daarmee dan weer doet…. Ik wil wel
toezicht ouden hoor: salary for barking, heet
dit projectje dan later.

Tja, onze Ban uit Zuid-Korea was erg
aarzelend met de benoemingen in zijn eigen
top en zag veel van de erbij horende intriges
niet of te laat. De New-Yorkse slangenkuil,
waarin elk land een slang afvaardigde, is
glad terrein. En hup dat lag ie al toen hij
verklaarde dat “elk land zelf moet weten of
het wel/niet de doodstraf wil toepassen”. Dat
de VN officieel al jaren TEGEN de doodstraf
is was hem onbekend. Intussen heeft de VN
Irak gevraagd om de trawanten van Saddam
niet te executeren.
Maar hij verraste toen hij op een groot diner
spontaan zong: Ban Khi-Moon is coming to
town, een bekend kerstliedje met zijn eigen
tekst. Ik zou heel wat over hebben om een
glimp te kennen van het gekruip en gesluip
dat nu plaats vind rond deze mijnheer. Laten
we hopen dat hij het mobiel nummer van
Kofi Annan heeft….in Ghana.
Er is nogal wat twijfel over de impotente VN,
die door de VS wordt gebruikt op haar
gevallige momenten en wordt gepasseerd
als dat even beter uit komt. Zoals we in Irak
zagen… De geglobaliseerde wereld heeft
absoluut niets wat zelfs maar lijkt op een
mondiale regering. De lijst van wereldbranden groeit gestaag en de VN wordt
veelal gepasseerd en gemanipuleerd. De
schuld? Wel de landen zelf en …. De
overgrote macht van de nieuwe worldpower.
Zij allen spelen het VS-spelletje poker mee:
vooral Rusland en China. Europa is te
netjes en is dus uitgeschakeld. Onze
aziatische VN-baas zal het nog warm
krijgen, vooral ook met zijn regiogenoten
Japan, China en Zuid+ Noord-Korea. Maar
mogelijk heeft hij een trukkie?

TV-REVOLUTIE IN 2007?
De twee uitvinders van Skype kregen van ebay 3 miljard en gingen niet uitrusten. De
twee scandinaviërs willen nu… gratis TV
over het internet, dus vele honderden TVzenders direct on-line op het net zetten. En
u kijkt alle zenders in welk land dan ook
gewoon op uw PC. Al 6000 proefklanten
hebben ze om ervaring op te doen.
Uiteraard zit de pijn eerst bij het krijgen van
toestemming van sommige zenders….
Maar deze twee skandinaviërs hebben een
ijzersterke reputatie en erg veel bling-bling
(vroeger ping-ping). En ik hoop dat het gaat
lukken: minder apparaten en meer info. Het
gemak dient de globetrotter; hij kan nu
thuisblijven, waar dat ook moge zijn.
ARMOE IN EUROPA: FRANKRIJK
U bent het met me eens: leven met 800 €
per maand kan niet, is arrenmoede. Dat is
nu het geval voor 11,7% van de bevolking
dwz ca 7 miljoen in Frankrijk. Was 13,5 % in
1996; dus dat schiet niet erg op.
En de rijken werden puissant rijker. De
verschillen groeien hier en ook elders. De
klad zit vooral bij de een-oudergezinnen en
de alleenstaanden. In Engeland zijn
miljoenen gepensioneerden arm; een deel
“vluchtte” naar Spanje om rond te komen (in
de zon). In Nederland zijn er voedselbanken
en in Duitsland moeten 8 miljoen
werkelozen rondkomen met zoiets als 400
€. Dat ga nie goed…
Nog wat samenvattende statistiek:
-3,6 miljoen personen leven onder de
officiële armoedrempel (2 miljoen kinderen)
-1,25 miljoen zijn minimumloners (450 €/
maand voor alleenwonende)
-3,1 miljoen zijn ongeletterd; 9% van de
volwassenen dus. In de suburbs is dat 18%.
-3,2 milj. personen zijn ondermaats
gehuisvest.
-100.000 hebben geen huis; 100.00 leven
op campings/mobilhomes)

BNP PARIBAS IN DE FOUT?
Deze bank deed duistere zaken in het
beroemde Iraakse schandaal “oil for food”,
waar zelfs Kofi’s zoon een graantje uit
meepikte. Noord-irakezen wonnen in de VS
een proces tegen de bank die miljoenen
opstreek bij het doorsluizen van de
smeergelden van ca 1,5 miljard $, naar
diverse profiteurs. Daaronder veel landen en
ook Frankrijk met enkele hoge piefen. De
rechters willen de bank nu verplichten om
een fonds te stichten dat gaat voorzien in
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naar Nederland reis per auto (1000 km voor
ca 400 €) is dat, wel nondepieten , ook 0,4
€ … Ik ga dus vanaf nu naar New-York met
Elysair!

-30% van de “mensen zonder huis” hebben
GEEN woning.
En de trend is…. Naar erger… Dat is toch
wel schokkend in het tweede grootste land
van het rijke Europa.

HET WONDER VAN HET MICROKREDIET
Yunus uit Bangladesh kreeg er een
Nobelprijs voor, de uitvinding van het
microkrediet. Zijn bank gaf er al 7miljoen
uit. Hij wijst erop dat het krediet niet werkt
zonder randvoorwaarden waaronder die van
een zekere mate van democratie. Het groeit
werelwijd snel deze hulp naar verheffing
voor armen met de wens op te klimmen. In
China en elders blijkt dat sterke Staat en
microkrediet niet goed samengaan: de staat
wil dan verzorgen en heersen. Hij
waarschuwt tegen verkeerd gebruik of
verkeerd begrip: het microkrediet dient enkel
om mensen zakelijk verder te helpen, dus
hun activiteit te financieren en NIET voor
andere zaken (gezondheid, opleiding, etc.)
Dus het doelt op bedrijfsfinanciering!
Hij is overtuigd van het gegeven dat de
armoede de hoofdoorzaak van het huidig
terrorisme is en is ook voorstander van
meer verstandige, “geleide” mondialisatie.
Hij wil zich inspannen oor een wereld
zonder
atoomwapens….
Terwijl
de
uitbreiding om ons heen HET discussiepunt
is. En hij merkt aan de vele vragen die hij
krijgt dat het microkrediet pas aan zijn grote
opmars is begonnen.
Een klein idee, een solide filosofie eronder
en de wereld wordt beter. Wat mij betreft
een Nobelprijs meer dan waard! Armoede
kan dus soms toch effectief worden
bestreden, door de zichzelf helpende mens
te helpen. Dat heb ik meer gehoord; met
name het omgekeerd dan. De niets
ondernemende , inerte mens voeden en
verzorgen en dan vervolgens na 25 jaren
constateren dat het maatschappelijk uit de
hand loopt. Dus omeren die verzorgingsgedachte!

KORTE HUWELIJKEN
Het aantal scheidingen binnen 5 jaar is
20.000 in 2004 en was 15.000 in 200
(Frankrijk). Het stijgt snel. Totaal aantal
scheidingen liep in die periode op van
117.000 naar 134.000. Het aantal
huwelijken liep terug van 300.000 tot
272.000. Het koppel is de smeltveiligheid
geworden van onze ontevredenheid, zegt
iemand. Angst, macht en rivaliteit zijn
hoofdoorzaken. Het eisenpakket is over en
weer hoog in onze geïndividualiseerde tijd.
De binationale koppels (ca 20%) zijn
kwetsbaarder door cultuurverschillen. Het
krijgen van het eerste kind doet huwelijken
nogal eens omkiepen, omdat dan rollen
extra worden geëist, zonder die ooit te
hebben ervaren.
Men spreekt zelfs al van de stam der jong
gescheidenen in urbane gebieden. De
gevolgen voor vele zaken als huisvesting,
financiën en kinderopvang zijn groot; de
maatschappij verandert van gezicht. Trends.
.
LOW-COST BUSINESSCLASS
Het kon niet uitblijven…Elysair gaat ermee
beginnen met een dikke Boeiing en voor de
lijn Parijs-New-York. Met maar 90 stoelen
(beter banken!) in plaats van de 220
normaal n zo’n kist. Tarieven van 1600 tot
3000 €, een koopje. Voor wie? Welaan voor
de businessmen of course, maar ook voor
ons, de oudjes die lekker lui willen zoeven.
Bij een bezettingsgraad van 75% is het
geheel rendabel ( dat is 67 passagiers per
vlucht= 67 X 2500= 170.000 € per vlucht
omzet). Dat is niet de formule van Ryanair,
maar wel de omzet per vlucht van deze
club. Snapt u hoe dat gaat? Gewoon
rekenen. De dikke Boeiing (geen Airbus!)
wordt gehuurd van Lufthansa. Niet van Air
France!
Ik ga mijn koffertje pakken; pyama in de
handbagage, want u kunt onderweg lekker
snurken! Voor maar 0.4 € per km… Als ik

MAMMOET KABELBREUK IN AZIË
De laatste aardbeving deed op 26 december
bij Taiwan vele telefoonkabels breken op de
oceaanbodem. Taiwan, China, Zuid-Korea,
Japan en India werden van de wereld
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lowcost, zoals bv transavia.com van Air
France-KLM… Vernieuwing begint vaak in
de marge bij eigenwijze mensen. Wie is de
volgende?

afgesloten. Schade van reparatie 500.000 à
2 miljoen $, daartoe worden speciale
schepen, die ook deze kabels leggen,
ingezet. De aziatische kabelcapaciteit is
overigens al aardig vol door de explosieve
economische
groei
(telefoon/internet
vooral).
Indian Flag Telecom laat voor 1,5 miljard $
60 landen transpacific verbinden ; het
karwei loopt. Electronische fiber autowegen
onder de oceanen zijn dit. Er zijn er nog
maar 5 die de VS met Azië verbinden terwijl
er al 10 liggen tussen de VS en Europa.
De streek waar het recent kraakte is erg
gevaarlijk: de kabels lopen stevige
breukrisico’s. Iedere verbinding is dubbel of
driedubbel uitgevoerd. Er liggen dus
duizenden km van elkaar verwijderd
(reserve)kabels op de oceaanbodems.
Toch was er ook een zeer positief punt te
ervaren: Slechts 12 uur na de schok werd al
een flink deel van het verkeer VS-Azië via
Europa geleid. En na enkele etmalen waren
de eindjes van de gebroken, 10 cm dikke
kabels, opgevist en konden opnieuw aan
elkaar worden geknoopt. Zo is de wereld
weer wat wijzer geworden over de risico’s
van aardbevingen en over wat te doen om
grote langdurige uitval te voorkomen.
De terroristen zullen hierin niet veel brood
zien… maar vergeet niet die kabels komen
ergens ook aan de wal!
Wie weet heeft Al Qaida al lang stiekem een
eigen kabel laten leggen om niet van het
nette wereldgedeelte afhankelijk te zijn.
Geld zat toch?

OLIE (energie), WATER
-Olie, energie
BRUSSEL WIL SPLITSING
De EU is sterke voorstander van splitsen
van transport en produktie in energiezaken
in Europa. Piebalgs en Nelie Kroes zijn
dikke maten in deze. En ze willen ook de
ernstige
onderontwikkeling
in
de
hoogspannings-transportleidingen
verbeteren. Nu zijn zowel Frankrijk als
Duitsland tegen en die komen na elkaar in
de voorzittersstoelen (afgewisseld door
Portugal). De belangen van bv EDF en GDF
zijn erg groot: 30 à 40% van hun inkomsten
komen voort uit het leidingenbedrijfsdeel….
Dat gaat knallen dus. En hopelijk niet in de
meterkast!
ANGELA CONTRA POETIN
Angela ging op 21 jan. Naar Moskou, als
nieuwe EU-voorzitter. En er was wel wat te
bespreken nadat de russen op 8 januari de
kranen van pijpleidingen dichtdraaiden!
Merkel zei al dat: Het uitblijven van elk
overleg voor de afsluiting inacceptabel
was…. Na de amicale toon van Schröder is
dit een heel ander geluid van Die eiserne
Lady. Ze zei er nog bij dat ze gezien dit alles
opnieuw naar kernenergie zou gaan
kijken…. Poetin pas op je klanten dus!
De chantagepolitiek van Poetin naar zijn
oud-deelstaten is nu al enkele malen
vertoond en dus bewust gekozen. Dit om
onze buren (van de EU dus!) onder drukte
zetten en niet aan te pappen met die EU.
En dat zit Angela ook erg dwars. We zijn
zeer benieuwd dus!

EASYJET WORDT MIDDLE-COSTER?
De pionier van de lowcost verandert van
marktidee; ze ziet brood in de middle cost
markt die van de goedkope businesstransport dus. Met 2,4 miljard omzet, &5
operationele
marge
en
5000
personeelsleden ben je geslaagd te
noemen. De griekse baas zit nog vol ideeën,
hij komt dan ook uit een machtige
redersfamilie en pioniert graag. Hij let de
vliegwereld een concept zien dat ons
reisgedrag democratiseerde. Alle doemverhalen gingen in rook op en de grote
tegenstanders doen nu opnieuw zelf aan

-Kernenergie
FINLAND WIL NOG EEN KERNCENTRALE
Areva benoemde een nieuwe man in
Finland en hup, ondanks de problemen rond
de bouw van de eerste (franse) EPR wil
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Darwin heeft het steeds moeilijker.
In
Frankrijk zeggen leerlingen aan hun leraar
dat ze niet van die darwinistische schennis
gediend zijn. De schrijver van een recent
boek, (dominicaan), zegt: De creationisten
overdrijven, maar waarom mogen wij niet
geloven in het grote ontwerp gemaakt door
God? De interviewer vroeg of God dan ook
de klimaatverandering ontworpen heeft.
Immers, zo ja, dan helpt bidden al om niet te
worden overstroomd.
Het terugvallen op blind geloof en
denonciatie van de wetenschap neemt
steeds ernstiger vormen aan: dit alles wordt
ook al forse inzet van politieke zijde. In de
VS (de evangelisen) en in de moslimwereld.
Zo zijn we het dan gelukkig nog ergens over
eens aan het worden. Maar helaas, Allah is
God niet!

men nu een tweede. Natuurlijk moeten de
fransen (=Areva) flink wat korting geven
gezien de vertragingen. Dat wil Areva wel,
die steeds meer tegenwind krijgt omdat
sommigen vrezen dat het opgepoetste
oudere concept te laat zal komen. China
koos ook al voor Westinghouse en zelfs in
Frankrijk zijn er nu twijfels terwijl men in
Normandië de eerste EPR bouwt… Areva
heeft flink last van te laat zijn, een
rammelend imago en dat terwijl de hele
wereld aan de kernenergie wil. En nu zit er
ook nog de klad in de orders voor de A380
en de andere Airbussen.
Intussen zet Areva ruim 10 miljard om
waarvan 1,1 miljard in het buitenland. De
orderportefeuille voor centrales is nu:
Frankrijk 1 in aanbouw, 6 in overweging;
Finland 1 in aanbouw, tweede in bestelling;
VS 4 in bestelling; China 2 in bestelling en
Zuid-Afrika 1 besteld. Als links wint zou de
franse
discussie
wel
eens
tegen
uitbreiding/vervanging van kerncentrales
kunnen veranderen. Vanwege “alternatieve
gedachten” en ook vanwege “de hoge
kosten”. Ondanks wind in de rug heeft
Areva het pleit nog niet gewonnen.

EEN AARTSBISSCHOP ALS SPION
In mijn geboortestreek hadden we een
deken die stelend en minnend (mannetjes
en vrouwtjes) rondging en die uiteindelijk
werd afgezet. Met veel moeite en heel erg
laat. Dat leverde nogal wat ergernis bij vele
gelovigen op. Maar de Kerk is zo barmhartig
als de Heere zelf en de biecht heelt vele
zonden.
Nu blijkt dat de kandidaat-aartsbisschop van
Polen al als priesterstudent en lang daarna
voor de communistische poolse staat van
toen spioneerde. Hij bekent het zelfs! En dat
tewijl de katholieke tweeling aan de top nou
net had besloten om die collaborateurs, die
spionnen, eens aan te pakken. Benedictus
die benoemt liet weten…. Achter deze
kandidaat te staan. En een van de tweeling
gaat naar zijn wijding, want de paus
benoemt toch?
Daarvan vallen je de pantoffels toch uit.
Maar er blijkt opnieuw hoe menselijk zwak
ook de Kerktoppers zijn…. En ook hoe
politiek de naastenliefde wordt beoefend.
Dat levert Rome bij mij geen punten op!
Benedictus moet het gauw uitleggen…

-Water
POTENTIËLE (ZOET)WATER RUZIES
Zie de enorme lijst van Attali, van
waterfricties, in zijn nieuwste boek. Daar
schrik je echt van! De laatste 50 jaar zijn er
37 waterconflicten geweest. Wel 145 landen
krijgen “hun” water uit een bassin aan de
andere kant van hu grenzen. Zo’n 263
waterbassins in de wereld moeten worden
gedeeld en 19 ervan moeten zelfs door
meer dan vijf landen worden gedeeld.
Brazilië, Paragay, de Donau, India, Turkije,
Syrië, Irak, de lijst is indrukwekkend. Door
de
klimaat
verandering
neemt
het
watertekort toe dus zal er steeds meer druk
ontstaan op de waterbelangen. Tja het was
dus toch een goed idee om water en olie in
Le Provencal niet te ver van elkaar op te
nemen… Helaas.

ISLAM: SOENIETEN EN SJIÏETEN

RELIGIES
GOD TEGEN DARWIN
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Van hen die het “zijn” gelooft 53% in God…
En 51% der fransen zegt katholiek te zijn.
Ze bidden niet vaak (8% dagelijks), gaan
niet vaak ter kerke (15%), en 33% weet niet
wat Pinksteren is. Maar 81% vind dat
priesters mogen trouwen. De onderzoeker
zegt: Frankrijk is geen katholiek land meer,
mar een ongelovig land waar het
katholicisme ongetwijfeld nog lang een der
belangrijkste godsdiensten zal zijn. Het
stond in Le Monde des Religions.

Ik aarzelde met de keuze van de plek voor
dit stukje: onder MO of onder Religie; zie
hieronder waarom.
Irak lijkt het begin van een richtingenstrijd
binnen de islam. Slechts 15% (ca 200
miljoen) van de moslims is in totaal gezien
sjiïet en Iran is het enige land waar deze tak
staatsgodsdienst is. Daar zijn er 62 miljoen,
in Pakistan 33 en in India 31 miljoen.l
In Irak zijn de Soennieten de kleinere
groep, In Libanon zijn dat 70%, In Koeweit
60%, Bahrein 30%, en in SA 85%.
De splitsing ontstond al in 661 toen
Mohammed moest worden opgevolgd. De
Sjiieten zijn de Ali-aanhang dwz die van de
zwager van Mohammed en de Soennieten
zijn aanhangers van de Mohammedlijn.
Dwars door de godsdienstige scheidslijn
loopt ook nog die van de pro- en contra Iran
lijn. Veel soenni’s bewonderen Nasralle van
Hesbollah bijvoorbeeld en sommige Sjiïeten
moeten niks hebben van de perzen van
Iran.
Dus er zijn twee soorten scheidslijnen:
religieuze en (machts)politieke. Lekker
ingewikkeld en … ook link. Want een
gebeurtenis
die
anti-arabisch
wordt
uitgelegd kan beide religieuze takken
gemakkelijk “verenigen in actie”.
Daarom zijn de Saoudi’s ook zo bang voor
het uiteenvallen van Irak…en de grote
ambities van Iran. In Libanon zien ze zelfs
“een christelijk-sjiïetisch complot”!
Dus George pas op je tellen en zie het
vooral zo complex als het echt is. Dat spaart
mensenlevens.

SUCCES BIJ DE MORMONEN
De Mormonenkerk internationaliseert snel
en heft zelfs enkele buitenlanders in haar
hiërarchie opgenomen. Hun publicaties zijn
er in 86 talen en het Boek van Mormon
verscheen in 105 talen. Na 100 jaar snelle
groei in de VS gaat men nu de wereld in en
er zijn nu al 13 miljoen leden. De oprichter
zij indertijd dat zijn kerk de grootste zou
worden na de laatst opgerichte, de islam….
Men voorspelt einde 21e eeuw een aantal
van 26 miljoen leden. Hun hoogste college
De Twaalf Apostelen zijn nog enkel
amerikanen maar eronder zijn een japanner
en een brit aan te treffen. De groei is het
sterkst in Latijns Amerika, vooral bij de
indianen aldaar. Ik woonde ooit in een
pension alwaar ook jonge missionerende
mormonen woonden. We zaten samen
onder een kerstboom en ik zag veel tranen
bij de jongeren zo ver van huis. Hun fanate
discussiestijl is me bijgebleven maar ook
hun grote wellevendheid. En ik ergerde me
ook ooit in een restaurant in Utah waar het
bij de lekkere italiaanse hap geen rode wijn
gaf: van staatswege verboden. Toen heb ik
alles van Mormoons gedoe afgezworen…
voor eeuwig. Het lijkt wel de islam….

BIJBELDIEF KRIJGT TWEE JAAR
Waarschijnlijk werd in 1998 en zeer oude in
het hebreeuws geschreven bijbel (1250)
gestolen en in de handel gebracht. Uit de
franse
rijksbibliotheek…
door
een
personeelslid die gepakt is. Hij dook bij
Christies in NY op en werd daar verkocht
aan een amerikaan voor 300.000 $. Hij werd
teruggekocht voor een onbekend bedrag en
kwam weer op zijn plek op 5 januari jl. De
dief bromt nog, hij was conservateur en is
nu zelf geconserveerd.

SURFENDE MOSLIMA
U gelooft het niet? Echt waar er is nu een
godsdienstig acceptabel surfpak voor
moslima’s te koop. In Australië. Het heet
een burqini (burka+bikini) en natuurlijk met
adekwate hoofdbedekking. Ik vond het
nogal sexy, dus het ontwerp is niet
geslaagd. Voor u te veel lacht herinner U de
vele kledingsvoorschriften in de katholieke
Kerk: hoofddoek/hoedje voor vrouwen

KATHOLIEKEN IN FRANKRIJK
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bemoeiden zich ermee, de russen, en de
amerikanen. U weet het nog wel, toen ze de
18 dode lichamen van VS-GI’s achter auto’s
door het zand sleepten, langs juichende
menigten. Het baatte niets, het werd een
ruïne zoals dat ook ging met Tsjetsjenië en
Afghanistan en nu met Irak. Let wel: dit is
het saldo van 50 jaren bemoeienis van
wereldmachten alhier!
En nu weten de meesten al wat gaat volgen:
Somaliërs werden al opgeroepen tot de
djihad door Al-Qaida, dat er een guerilla in
het zuiden komt is zeker en Kenia vreest
ook al voor haar vrede. Ethiopië sowieso,
maar die kozen al. Net als de VS die het
VN-besluit tegen Ethiopië om meteen te
vetrekken ook niet hoorden.
En het werd erger: de amerikanen
bombardeerden de verjaagde islamisten in
het zuiden en kregen weer veel protest te
oren. Maar iedereen begrijpt dat Bush cs
uitgaan van de “preventieve aanval/oorlog”,
hun theorie ook achter Irak. Een nieuw front
is in wording, in Afrika. En de VS weet daar
ook al de weg. Intussen is er veel te doen
over het doden van vele onschuldige boeren
bij de VS-bombardementen ; en er zou ook
geen enkele terrorist omgekomen zijn.
Intussen
nemen
de
incidenten
in
Mogadishoe snel toe en is er nog geen
sluitende oplossing voor de gemengde AU
en VN vredesmacht…
Vorige EDITIE schreef ik voor u een
verhaaltje over “deze afrikaanse subsahara-belt”, die nu tot nieuw slachtveld
gaat worden. En alle ingrediënten zijn er
aanwezig. Klein-Afghanistan is born.
Natuurlijk was de invoering van de sharia,
die overigens ook gewoon geldt in SaoudiArabië
(!), een gruwel voor ons
westerlingen, maar voor de gewone man,
was het “law and order”,
na een
ongelooflijke rechteloze chaos. Deze
Taliban springen nou net in het enorme gat
dat alle bemoeials vóór hen, achterlieten.
Een gat, dat mogelijk nu weer voor hen
open gaat…
We moeten het onder ogen zien, “onze
methodes” zijn uitgeput: Nederland doet in
Afghanistan mee aan dezelfde methodiek.
Vraag me niet wat het alternatief is, maar dit

verplicht, geen lange broeken of shorts,
geen blote armen…. Ik weet het nog goed
dat de pastoor de dames “keurde” bij het
binnenkomen van de kerk, en, sommige
naar huis zond. Katholieke hadith dus, niet
zo vreemd toen, dus...
CANADESE MOSLIMHUMOR
Er is een TV-serie in Canada waar het leven
van een moslimfamilie aldaar op zeer
komische wijze wordt vertoond. Het heet:
De Kleine Moskee in de Prairie. Geschreven
door een moslima en tot nu toe is er enkel
gelachen. Hoe lang zal het duren tot er
iemand opstaat in de moslimgemeenschap
die dit tot grote schande zal verklaren?
Humoer en religie verdragen elkaar maar
moeilijk, dat is in vele religies zo, behalve in
de joodse? Al met al zijn dit toch goede
openingen…..
AFRIKA
VOORZITTERSRUZIE AFRIKAANSE UNIE
De AU lijkt in veel op de EU, qua opzet dan.
Nu was Soedan aan de beurt om voorzitter
te zijn; het land met het uiterst bloedige
Darfoer-probleem. Men heft intussen Ghana
gekozen en Soedan op pijnlijke wijze
afgezworen. Deze EU is tot nu toe uiterst
problematisch gebleken, zeker waar het om
vredesmachten ging. De “kleine VN” van
Afrika loopt ook nog in de kinderschoenen..
De grote ook nog toch. Na 50 jaren..
SOMALIË EN DE VS
Somalië, verwoest land door vele jaren
oorlog, werd ingepikt door islamisten, de
charia-rechtbanken geheten, wij zeggen in
Afghanistan de Taliban. En dat deden ze
vlotjes, tot christelijk buurland Ethiopië, met
luchtmacht,en gesteund door de VS
natuurlijk, even het hele spul naar het
zuiden terugjoeg. Tot aan de grens met
Kenia, die onmiddellijk werd gesloten, voor
zover mogelijk. En d oude president keerde
terug naar de hoofdstad en beloofde de rust
te herstellen. Iets dat hem absoluut niet
eerder was gelukt: dit land is een grote
misdadige chaos nadat hier 60-er, 70-er en
vooral 90-er jaren oorlogen uitbraken tussen
islam en andere gelovigen. De cubanen
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Intussen staan IMF, Wereldbank en heel
Europa mooi buiten terwijl Kongo, een groot
land bij onze zuiderburen, uit het dal kruipt.
Zelfs geen fransman of belg te zien daar. De
afhankelijk van dit land van zijn olieinkomsten is groot: 66% van het
overheidsbudget komt hieruit, en het is 86%
van zijn export. En dat is voor en groot deel
China-business dus. Brazzaville moet nu
nog meer evenwicht in zijn ontwikkeling zien
te krijgen, en daarvan weten de chinezen
ook alles! Geel ligt beter bij bruin en zwart;
wit is uit! Europa , de achterblijver, let niet
op!
De chinese president maakte al weer zijn 4e
rondgang door afrikaanse landen om ze te
danken voor al 100 miljard aan handel. Dit tt
zeer grote verontrusting van de VS, Europa
en zelfs enkele afrikaanse politici. De
nieuwe kolonisatie van Afrika komt uit
China.

VERGROOT enkel de haat tegen het
westen.
The West don’t understand; never the west
en the east will meet. Zei… Churchill.
Voeg Somalië en buren maar toe aan het
schaakbord der wereldmachten: de krant
kan weer gevuld worden. Intussen is ook
Kenia betrokken, men arresteert de
gevluchte milities en ook in Yemen aan de
andere kant rommelt het al weer. De nieuwe
“belt” is in roering. Het internet staat stijf van
oproepen tot de djihad in Somalië, websites
die stevig worden bezocht. Dit was altijd al
de opmaat naar een conflict van het type
Afghanistan en nu ook Irak. In dit land zal
geen rust zijn, niet in 25 jaar.
DE POLITIEKE MISDADIGERS VAN
RUANDA
In Frankrijk loopt een rechterlijk onderzoek
tegen negen familieleden van de huidige
president van Ruanda, Paul Kagamé. Deze
zouden meegewerkt hebben aan de aanslag
op de vorige president. Deze noemt dat een
politieke destabilisatiepoging van de fransen
en liet de franse ambassadeur zijn koffers
pakken. De president is erg boos, ziet
schade voor het imago van zijn land maar
buigt niet voor het “onterechte onderzoek”.
Hij overweegt zelfs juridische stappen…
Maar dat neemt niemand serieus. Opnieuw
zit Frankrijk in de nesten door zijn oude
“koloniale banden” en staat diametraal
tegenover machthebbers die op uiterst
dubieuze wijze de macht grepen. Eigenlijk
best netjes en ook moedig, maar het leidt tot
niets, zie vele andere voorbeelden.

ONRUST IN GUINÉE
Lansana Conté die al van 1984 aan de bal
is ernstig ziek. Hij schijnt nog maar enkele
heldere uren per dag te hebben en er
versloft steeds meer dus. De vraag, wie
regeert er eigenlijk, wordt steeds luider. Zijn
onder-danen zijn uiterst ontevreden over zijn
bestuur. Dus rellen met tientallen doden in
de straten. Dit doodarme land zo rijk aan
grondstoffen(om bauxiet) gaat weer een
periode van chaos tegemoet. Vooralsnog
heeft Conté enkel beloofd dat hij een nieuwe
eerste minister zal benoemen. Een
beroemde uitspraak van hem is: De
gerechtigheid, dat ben IK! Conakry zal de
komende tijd de kranten blijven halen. En nu
heeft Wade de verkiezingen afgekondigd,
ziet u?

KONGO BLOEIT OP DOOR CHINA
Weer een voorbeeld van chinees optreden
in Afrika. Kongo heeft o.a. veel hout en olie
en dat willen de chinezen graag hebben. In
ruil voor projecten op infrastructuurgebied,
onderwijs, overheidsteun etc. En die
projecten worden dan uitgevoerd door….
Chinese firma’s. Foei hoor ik dan roepen,
schade? Welaan het is ons eigen model van
ontwikkelingshulp toch? Met slechts ‘’en
verschil: de chinezen bemoeien zich niet
met hun politiek, klagen niet over financiële
chaos, nee zij zijn puur commercieel.

WEST-EUROPA
DEMOGRAFISCHE ZELFMOORD
Dat
zegt
de
beroemde
Lewis,
islamkenner van grote allure, over
Europa’s toekomst. Hij ziet dat Europa
de strijd tegen de islamisering al heeft
opgegeven. En zijn collega Israeli voegt
er aan toe dat Europa naïef is. En schreef
dus: Islamikaze en recenter De derde
islam invasie in Europa.
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ligt in de handen van …..Duitsland
vooralsnog en daarna van Frankrijk. Steek
een kaarsje op voor Angela, die het toch
niet slecht doet, nu Duitsland herrijst…
Ze is intussen fors ingestapt in overleg met
Poetin en ook in de MO-politiek; de EU gaat
weer op de kaart en even zonder Chirac.
Die ging op zijn gezicht toen zijn minister
van Buitenlandse zaken WEIGERDE zijn
ideetje van bilateraal overleg met Iran uit te
voeren. Na een forse waarschuwing uit
Saoudi-Arabië! Angela zal Jacques wel effe
hebben gebeld moeten we toch geloven?

Dat geeft momenten van herkenning als
ik me realiseer waar in Le Provencal al
drie jaar zwaartepunten lagen:
-de demografische catastrofe kwam ruim
en vaakl aan de orde
-de islam en haar historie idem, zij het
met wat vredigere inslag
-het MO en de Maghreb zijn steeds ruim
belicht
-de verwaarlozing van Afrika door
Europa en de strategische gevaren
daarvan las u in vele toonaarden
-de grote gevaren van de ingezakte EU,
de nieuwe vorm van Europa
-het toelaten van Turkije tot Europa is
hier vaal verdedigd omdat dit land het
meest westerse is van alle islamlanden
en Europa jong bloed nodig heeft.
Nu staat dit alles schreeuwerig in de
wereldpers en schrikt men breed wakker.

DE EU VAN DE 27
Twee landen meer en resp. 22 miljoen
(Roumenië) en 7,8 miljoen europeanen
erbij. Met een groei van ca 5,5% en een
werkeloosheid van 6 resp. 12% (Let wel: het
nivo van Frankrijk en Duitsland!). Arm ja,
inkomen ca 5000 €/jaar. De europese grens
met Turkije (Bulgarije!), en de “insluiting van
het oude Joegoslavië tussen Griekenland en
Hongarije en Slovenië. En buren van
Oekraïne en Moldavië. Europa ligt nu aan
tegen de rumoerige gebieden van OostEuropa (Russische invloedssfeer) en de
islamwereld… Het is goed dit even tot jezelf
te laten doordringen, kijkend op de globe.
Wit-Rusland is ook de buur van Polen en
van Oekraïne…
En dan lees ik dat Roemenië mede ten
gevolge van veel emigratie naar EU-landen
chinezen ronselt om het werk te doen…..
jawel chinezen! Er zijn 2,5 miljoen
Roemenen in het Schengengebied (vooral
Spanje en Italië en ook Frankrijk) en al
duizenden chinezen zijn in Roemenië aan
het (goedkope) werk. Er zijn op korte termijn
50.000 arbeiders nodig…en er zal dus een
Chinatown ontstaan in Boekarest! Want nu
ze bij de EU zijn, zullen de chinezen gaarne
komen en… ook erg nodig zijn. Want de
buitenlandse investeringen en de europese
bijdragen zitten zo rond 15 +32 miljard €.
Dus de Roemenen zitten in een snelle lift en
de chinezen komen helpen.
In Bulgarije wordt vooral gemikt op het
toerisme, immers het grenst aan de Zwarte
Zee. Daarin zijn ze al aardig op streek mede
dank zij de bemoeienis van de alom

Een concrete politiek-strategische visie
over dit alles heb ik echter van de
formerenden aan de nieuwe regering nog
niet vernomen…. U wel?
Dus ga ik moedig doormodderen met
mijn
accentjes
op
deze
zaken;
missionering van het oude soort blijft
noodzakelijk, denk ik dan. Lezers bekeer
U!
EU ONDER ANGELA
Als het Angela niet lukt Europa politiek op te
peppen, krijgen we een “Europa à
l’anglaise”. Dus een puur economisch
Europa et basta. Haar succes is sterk
afhankelijk van de uitslag van de franse
verkiezingen, helaas vlak vóór ze alweer
aftreden zal. De 487 miljoen europeanen die
er nu in de 27 landen zijn, dat is ca 1/3 van
China in populatie en ca even groot als de
VS, moeten hun hoop op haar vestigen.
Zij is vóór toetreding van Turkije, maar wil
geen andere landen erbij. En ze wil de
externe
grenzen
versterken
(illegale
immigratie beheersen) en, een sterkere
alliantie met de VS. Dat zijn allemaal punten
die een Sego NIET wil. Helaas is Frankrijk
de voorzitter nadat Portugal tweede heft
2007 heeft afgerond. Dus europa’s toekomst
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aanwezige mafia in dit land. Oost-Duitsers,
Polen en Russen waren vroeger de
bezoekers en nu komen dar de EU-ers bij,
weet men. Sommigen dromen van een Las
Vegas aan de Zwarte Zee, groeicijfers in de
toeristensector liggen op 20% per jaar.
Explosief. De Costa del Sol van Spanje en
de franse Riviera krijgen er nu een stevige,
goedkopere concurrent bij.
Het zal ook niet lang duren voordat de
Ryanairs cs deze landen in hun lowcost
flightschema’s op zullen nemen.
Uw volgende vakantiebestemmingen zijn
mogelijk dus ook in het oosten van de EU te
vinden. Van daaruit kunt u dan de ex-russen
en de turken zien….
In Spanje kwamen 18 landen bijeen, die
europa echt zien zitten. Nederland en
Frankrijk waren niet uitgenodigd… Angela
wel en van de 27 zijn dus 18 fors vóór de
Grondwet, 2 tegen en de resterende 7
moeten nog erover afstemmen (mn de
laatste twee) en enkelen zijn nog aan het
nadenken…. Tja wie in de minderheid zijn is
akelig duidelijk…. Nu nog even de franse
verkiezingen en dan …..?
In Nederland hoorde je niks meer na het
moedige nee, doodse stilte. Dat geeft een
slechte indruk.

als je een alternatief hebt; Europa is wakker.
Poetin je klant is tegen je opgestaan.

EUROPA PAS OP JE GAS!
De les is geleerd, en er is haast. Want de
gebleken politieke afhankelijk van het
Russische gas is nu wel duidelijk.
Diversificatie en neutralisatie is het motto en
Angela en haar brusselse kompanen zijn er
stevig mee bezig. Nou was er al iets eerder
over nagedacht en daarom begint eind 2007
de bouw van het gazoduc Nabucco dat
vanuit Bakou (Azerbeidjan) gas zal pompen
via Turkije, Bulgarije, Roemenië naar
Hongarije en Oostenrijk. Dus onderlangs
Rusland… En dat geeft Europa toegang tot
het Kaspische gas en, dat van ….Iran! Dus
het aandeel van 35% nu van de russen in
leveranties gaat relatief omlaag, over enkele
jaren. Nou heeft afhankelijkheid altijd twee
kanten: Gazprom krijgt ook veel centjes van
ons voor zijn gas en dat maakt omgekeerd
ook chantabel. Maar je kunt pas echt bijten

FRANKRIJK EN DE VS
Attali, de ziener, schreef bij de dageraad
van 2007 over de verhouding Frankrijk-VS
het volgende. Ook al is de VS op vele wijzen
iets dat afkeer veroorzaakt bij veel fransen,
met hen zullen ook wij verder moeten. Want
hoe dan ook:
1. De VS en Frankrijk zijn van dezelfde
beschaving kinderen.
2. Beiden moeten hun verschillende
stemgeluid blijven verheffen.
3. Beiden moeten elkaar steunen bij
gelijkheid van belangen.
4. Frankrijk moet zijn stellingnamen bij
het Amerikaanse publiek beter
overbrengen.
5. Het Atlantische verbond moet
worden opgepoetst om de democratisering te redden in de wereld.

AIRBUS: EUROPEES DRAMA
Airbus raakt dramatisch achter bij Boeing:
die kregen nu al 50% meer orders voor hun
grote carrier. En de A380 is ernstig
vertraagd, al heeft men nu de bekabelingsproblemen opgelost, verluidt het.
Verlies is al aangekondigd en ontslagen zijn
onvermijdelijk.
Hoe is dit nu mogelijk? Velen , ook de
nieuwste baas Louis Gallois op zachte toon
natuurlijk, zeggen dat de familievete
Duitsers tegen fransen een hoofdoorzaak is.
Ruzie tussen de grootste deelnemers, de
twee dikste europese landen, leidt tot
industriële afgang. Dat is echt droef, zeker
als de idee en het ontwerp zo
indrukwekkend waren. En de veerkracht van
de amerikanen is weer eens aangetoond:
vanuit enorme achterstand weer bovenaan!
De engelsen waren al uitgestapt en de
Spanjaarden huilen in een hoekje. Aan dit
alles is de chiracse arrogantie niet echt
vreemd…. Hij laat in Toulouse cs niets
moois achter. Honte! De boeren in de
Corrèze (Jacques geboortegrond) zijn weer
eens beter af…
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zetel maar hij verkeek zich en moest ontslag
nemen. Hij is nu alleen nog bezig zegt men,
met zijn opvolging te regelen. Want hij
regeert gaarne over zijn graf. Weer fout dus.
Einde van een arrogantie en slachtoffer van
ijzeren Angela, “dochter” van Kohl, die weer
eens punten maakte.

6. Ze moeten samenwerken aan grote
humanitaire en wereldwijd nuttige
projecten. Ook in de ruimte.
7. ze moeten samenwerken bij de
hervormingen van de wereldinstituties
8. Ze moeten samen optreden in
AFRIKA
EN
HET
MIDDENOOSTEN!

ZWITSERLAND ONDER MICHELINE
Zo het de nieuwe chef van de Zwitserse
Confederatie en ze is geen stil typetje. Ze
wil haar land weer in de schijnwerpers
plaatsen, deze 61 jarige socialiste, die al
sinds 2003 Minister van Buitenlandse Zaken
is. Ze wil nadrukkelijk dat Zwitserland zijn
neutrale positie opnieuw tbv de wereld in
zet, en zij weet echt waarover het gaat. Ze
is MO-specialiste en ziet daar haar kansen
nu ook.
Ze deed al goede werken in de relatie
Hezbollah en Israël en zelfs in het
Columbiaanse rebellenconflict. De drie
laatste referenda over Schengen-instap, en
andere, zoals bijdragen aan de armste
landen in de EU (!). Een echt sterk nummer.
En zij moest haar chinese collega laatst
uitleggen hoe het zat met die Zwitserse vlag
en die van het Rode Kruis. En dat is haar
gelukt, geloof het maar.
Die Schweiz goes wieder International und
nicht nur im Bankgeschäft!

In afwachting van de dag, die komen gaat,
dat de VS, Europa zal behandelen als
gelijke!
Als je dit plaatst naast de laatste speech van
Merkel bij haar EU-voorzitterschapsstart,
dan ziet u het: het westen moet zijn
krachten herbundelen; de VS moet haar
westerse bondgenoten terugvinden en haar
blinde machtskoers staken. Om de
catastrofe te voorkomen óf deze samen te
redresseren. No choice left!
DUITSLAND 2007
Zeer forse exportstijgingen, een dalende
werkeloosheid, een beperking van het
begrotingstekort en nu een uurloon dat
onder het franse is gedaald (29,18 tegen
29,44 euro). Groei van 2,7%, dus 0,6 hoger
dan de grote buurman Tekort 2007 1,5%
buren 2,5% enz. Sterke tekenen.
Risico’s zijn er natuurlijk ook: de 3% BTWverhoging verkleint het begrotingstekort
maar remt de groei mogelijk. En de
verzwakking van de VS-economie is een
tegenvaller omdat Duitsland een sterke en
stijgende export naar dit land heeft. Maar
hoe dan ook 10 jaar ruzie over
hervormingen brengen nu resultaat. Zou dit
voorbeeld nu de fransen wel kunnen
o€verhalen om ook eens wat te gaan doen?
Maar u ziet het, ook hier weer, het duurt
zo’n 10 jaar! En dat is (te?) lang…

SPAANSE BOUWWERELD GROEIT
Al 12% van het BNP komt uit de bouw in
Spanje. En dus is een groot deel van hun %
groei ook bouwerij. De OG=prijzen stegen
sinds 1998 met 135%! Bouwgrond werd vijf
keer zo duur. In 2006 werden 800.000
bouwvergunningen uigegeven en wed 23
miljard omgezet.
Maar denk nou niet dat men in Spanje enkel
met stenen van wanten weet; nee, op vele
gebieden hebben de Spanjaarden hun draai
gevonden en zijn grote investeerders in
Europa en Zuid-Amerika geworden. Franko
deed veel verkeerd maar hij molde niet de
dynamiek van dit land, dat lang gelden de
wereld bijna beheerste. Laat ze maar
schuiven daarbeneden, de italianen, grieken
en de fransen kijken met afgunst naar hun
klim! En ook in Spanje is het heet? Ja toch?

STOIBER STRUIKELDE
Hij stapte maar op na zijn vele laatste
capriolen. Hij koos voor München in plaats
van voor Berlijn en dat kwam slecht over. En
toen was er zelfs een CSU-lid dat zijn
autoriteit in twijfel trok en dus liet hij haar
bespioneren. Gedrag van een despootje.
En nog steeds wilde hij 2013 halen in zijn
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Nu blijkt dat vele ambassades al slachtoffers
werden van deze toestanden. Al Qaida moet
je er voor aanzien dat zij ook dit spelletje
bedenken cq uitvoeren. Het hoge doel
heiligt alle middelen. Allah heeft daarvoor
begrip.
HET BOOMT IN ZWITSERLAND
De groei is helemaal terug (3%), de
werkeloosheid op een dieptepunt (3 % dus)
kortom het gaat weer lekker bij de Suisses.
Beter dan in de EU. De luxe-industrie draait
prima en ook in de machine-industrie zijn de
orderboeken
gevuld.
En
de
privé
consumptie is wee in de lift. Ook politiek
willen de zwitsers weer naar de
buitenwereld kijken en er zich discreet weer
meer mee gaan bemoeien. De jodelaars
krijgen weer volle bak.

BOOMING BASKENLAND
Euskadi doet het erg goed; ondanks de
wederopstanding van de bommengooiende
ETA. Het BNP per kop is hier, in deze regio
van 2,1 miljoen basken, het DERDE binnen
de EU! Slechts 5% van de spaanse
bevolking draagt 6,2% van haar BNP bij.
Wel 30% komt uit haar in De groei ligt boven
de spaanse totaalgroei in dit verregaande
deelland binnen Spanje. Ook het andere
Catalonië gaat het zo goed en dat lijkt te
demonstreren dat decentralisatie en grotere
autonomie in de dynamiek van vandaag de
betere
bestuurlijke
concepten
zijn.
Werkeloosheid ook al zo laag, onder 5%. En
ze hebben zelfs een prachtige dependance
van het Guggenheimmuseum uit New York.
U ziet, die ETA is een zeer lastig stelletje
bommenleggers die niet van ophouden
weet. Haar steun brokkelt af.

EXTREEM RECHTS IN BRUSSEL
Bruno Gollnitsch van het franse FN werd de
voorzitter van de volwaardige nieuwe ultrarechtse fractie in het EU-parlement. Nu ook
de bulgaren en de roemenen zielen
leverden kwam het spul boven de twintig
leden en dus krijgen ze nu officieel
spreektijd en honderden duizenden €
bijdrage voor hun fractie. Italianen, Belgen,
Britten, Oos-tenrijkers, fransen en de
nieuwe aanwas vormen het kleurige
gezelschap.
Bruno verklaarde: Wij verdedigen de
christelijke waarden, de europese beschaving en het gezin, dat de hoeksteen
vormt van de gemeenschap. Wij zijn tegen
een politieke eenheid van Europa en tegen
de Brusselse burocratie”.
Israël heeft al zijn verontrusting uitgesproken. Maar de europese realiteit krijgt nu
een plek in de schijnwerpers van Brussel en
dat is goed; in het licht kun je ze beter zien
en ze kunnen nu echt laten zien wat ze
willen en … kunnen!
OOST-EUROPA
WAT NU MET KOSOVO?
Het
VN-rapport
wijst
naar
onafhankelijkheid van Kosovo en zijn
overgrote meerderheid van albaniërs. Tot
groot verdriet van de Servische
president; de premier weet het nog niet…
Want de oorsprong van het Servische rijk

BELGISCHE PRINS JATTE?
Laurent wil VEEL meer toelage van de
staat; hij denkt dat 2 miljard zou kunnen.
Want het prinselijke leven i duur, die dames,
die restaurants en die benzine voor zijn
Maserati; dat kost me toch een smak! En
zijn baantje bij een miniserie levert niks
noemenswaards op, daar kon hij zelfs zijn
luxe-appartement niet van laten opknappen.
Dus deed hij de lade van het ministerie
opengaan om zijn opknapfactuurtjes te
voldoen. Samen met een andere belg, die al
vluchtte naar Nederland. Die heeft natuurlijk
bij zo’n Nederlandse aannemer uit de
bouwfraudehoek gewerkt! Die Laurent is
minder stom dan ie eruit ziet!
VALS TERRORISTENALARM
Tja de paniek is er dus gaan nu ook
slimmeriken over tot het aankondigen of
verklappen van aanstaande aanslagen. Op
21 november belde iemand, die men als
islamist kende, uit Mali om een aanslag in
Parijs aan te kondigen.
Hij zou bij
ontmoeting nog documenten meenemen en
moest wat cash hebben. Maar hij verscheen
niet: opgepakt door zijn eigen club of
goedkoop trukje om zijn cash in te pikken?
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langs Finland, rechtstreeks naar Duitsland
(en verbonden aan nr. 2).
Een vierde Nabucco genaamd gaat vanuit
Kazakhstan/Azerbeidjan/Iran via Turkije
Bulgarije, Griekenland naar Italië etc.
Daarnaast koopt Gazprom zich overal in
waar maar mogelijk in de distributie. Het
lukte al in Groot-Brittannië en zelfs in
Algerije (grootleverancier van vloeibaar gas
aan o.m. Frankrijk). Poetin heeft slechts
macht via zijn enorme gasbel en zijn olie. En
dat laat hij niet onbemerkt. U ziet dat niet
alleen de islam onze energieprijzen
bepaalt…. Let op die Russische orthodoxen
dus!

ligt in Kosovo; daar staat ook hun
oprichtingskerk, in hun “Jerusalem”. Nu
moet de VN-veiligheidsraad beslissen.
Als dat maar niet weer tot bloedvergieten
leidt!
PROTEST IN TSJECHIË
Er wordt op straat fors geprotesteerd tegen
de komst van de Amerikaanse radarstations
in dit land. En vergis U niet, de VS zet daar
geen radar neer in het NATO-verband…. De
eerste tekenen van VS-afkeer in OostEuropa zijn er.
GASOORLOG
We hoorden het; de russische chantage
duurde tot 23.58 uur, van de laatste dag van
2007. Verdubbeling van de gasprijs én een
stevig hogere olieprijs. Dat is de prijs voor
de-loyaal gedrag, vastgesteld door tsaar
Poetin. En wij, Europa, hingen ook nog aan
die pijp dus stel je voor”Poetin knijpt
Witrusland af en dat land knijpt weer
Duitsland, Polen etc. af. Leuk en beschaafd
onderhandelen. Wie nu nog niet doorheeft
dat de EU wat essentieels moet
ondernemen op energiegebied is seniel.
Laat JP die gasbel maar goed bewaren voor
later…. Maar tja, dan moet HIJ dus
chantage of contractbreuk plegen; maar
nood breekt wet toch?
Twee dictatoren Loukachenko (de echte) en
Poetin (de aankomende) maken een egoherrie van jewelste. Op de achtergrond
speelt de oude inlijvingsidee van Rusland,
maar Louka wil daar niks van weten! We zijn
een pijnlijke getuige van een ordinaire herrie
aan onze Oost-grens en betalen daarvoor
met kou in de winter. Contouren van de
nieuwe werkelijkheid in de verhouding EUbuur Rusland… onze grote beer met veel
energie.
Een nadere studie van het pijpennet,
aanwezig en in aanbouw, is nuttig. Er lopen
twee Pipelines van oost-naar west: de
eerste via Wit-Rusland cq Litauen naar
Polen en Duitsland; hieraan zit ook Frankrijk
geknoopt. Een tweede via Ukraïne/Moldavië
Slowakije en Oostenrijk naar Zwitserland.
Aftakkingen naar Italië en Tsjechië. In
aanbouw een onderzee vanuit Rusland,

OPPOSITIE IN OEKRAÏNE
De ijzeren dame van Oekraïne, schatrijke
gashandelaar-ondernemer vroeger, erg
blond en erg stevig is na oorspronkelijk
presidente te zijn geweest afgezet. Maar ze
liet het er niet bij zitten en nam de strijdbijl
ter hand, ook tegen haar vroegere vriend in
oranje de premier. Ze is duidelijk: het
nieuwe
Russische
gascontract
is
schandalig. Ze is vastberaden terug te keren
en haalde in 2006 20% van de stemmen;
haar aanhang groeit zegt ze. De huidige
pro-russische president houdt haar scherp
in de gaten. En dat maakt haar niet minder
moedig maar wel voorzichtig: zij kent de
streken van Poetin en is voor hem, (met
haar sterke voorkeur voor een EUorientatie), een linke dame. Dus eet ze niet
onvoorzichtig en heeft veel pantserwerk om
zich heen.
Geld is er zat: ze werd schatrijk van het …
russische gas….
VERWARD SERVIË
Seselj zit in de gevangenis in Den Haag
vanwege zijn proces voor oorlogsmisdaden
en dirigeert vandaar de Servische politiek.
Hij is de baas van de radicale politieke partij
die nog steeds droomt van Groot Servië en
noemt zich trots Tsjetnik. De 9,5 miljoen
serven met hun 31% werkelozen en een
inflatie van 12% staan economisch op plek
80 in de wereldlijst. Dat is knap laag, dus de
armoede is groot. De EU krijgt hun niet
zover dat ze de twee “verdachten)
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En nu Kosovo ook nog…. Dat een grote
meerderheid Albanezen kent die zelfstandig
verder willen. Tot groot verdriet van Servië,
dat in Kosovo zijn bakermat ziet, zijn
Jerusalem. Dat ruikt naar gedonder!

uitleveren en weet dat het met opzet wordt
geweigerd; daarom voor hen ook straf: niet
opteren voor de EU, geen economische
samenwerking. Al eerder moest het westen
Belgrado flink bombarderen om de serven te
stoppen in Bosnië, met
een ware
volkerenmoord. Ze zijn erg hard, dat bleek
ook toen al.
Seselj is in Den Haag in zijn beste rol: die
van showman, zegt men. Minder leuk acht
hij het te moeten eten in dezelfde kantine
als enkele gevangenen uit Albanië en
Kosovo… zijn aartsvijanden. Hij zal
waarschijnlijk niet gauw naar zijn vaderland
terugkeren en zal als martelaar zijn starre
land nog lang aan de rand van de wereld
houden.
Nu de verkiezingen een stijgend aandeel
van de democratisch gezinde partijen laten
zien (nationalisten wel grootste partij met
30%!),maakt de vroegere minister van
Financiën, een franse serviër, Djelic
genoemd, kans om de volgende premier te
worden. Deze rijke yup (manager bij een
franse bank) ziet dat wel zitten, al weet hij
dat hij zichzelf en zijn gezin tegen moord en
doodslag zal moeten beschermen. Dus er is
een sterke man op het midden en die woont
in Frankrijk.
Wie zich verbaast/ergert over Afrika en zijn
etnische stammenstrijd moet eens goed
rondkijken in het oude (en zelfs het huidige)
ex-Joegoslavië. En een eerlijke blik leert
dan dat ook “wij de europeanen” er iets van
konden (vroeger, 60 jaar geleden nog maar)
en kunnen, nu nog in Servië en buurlanden.
Als u haat wil horen en zien dan moet u
daar even op vacantie gaan; dat is echt
schrikken. Wij kennen mensen uit die streek
die zelf bijna vermoord werden; zij zouden
morgen hetzelfde doen met “die anderen”.
De ouders en ook hun kids van nog geen 20
jaren, die al 13 jaar geleden emigreerden.
Diepe haat, blind voor de daden,
verdedigers van de Sebrenitsja-moordpartij.
Les? Hoe dieper de geslagen wonden hoe
groter de haat en het revanchisme en hoe
meer een land rond blijft draaien in zijn oude
trauma’s. Twee generaties lang. Historische
lessen die elke dag met voeten worden
getreden.

ESTLAND EN RUSLAND RUZIËN
Rusland zette een monument neer in
Estland om hun soldaten die Hitler
versloegen te eren. Erin zijn enkele
onbekende soldaten begraven. Nu staat dit
monument volgens de regering wat erg in
het zicht, men wil het verplaatsen dus.
Verder is Rusland hier, als oud-bezetter
uiterts impopulair… behalve bij de etnische
russen natuurlijk. Nou is Estland helaas wel
positiever over hun aandeel in de SStroepen van ene Hitler. Kortom Rusland is
link over de plannen en de Estse russen
ook. Het wordt nu zelfs inzet bij de as
verkiezingen daar in het Estse! Elke
kolonisator betalt voor zijn bezetting dus.
ZUID-AZIË
BOEM IN THAILAND
Acht knallen op oudejaarsavond, 3 doden
en 40 gewonden. Het koninkrijk is in grote
politieke instabiliteit beland. De staatsgreep
in september verliep vredig, maar dat lijkt nu
voorbij. Want de oude corrupte ministerpresident zou die bommen op zijn geweten
hebben. De wijze waarop het gebeurde
suggereert echter dat het de islamisten, de
rebellen, uit het zuiden waren. Tja wie
gelooft wie nog nu? En de vredige rust is
weg…. Ook voor de vele toeristen.
In dit land wordt ook erg moeilijk gedaan
naar buitenlandse investeerders; de regels
worden erg lastig voor hen, het
nationalistische
protectionisme
lijkt
verrezen. Dat treft allereerst Japan (36%
v.d. investeringen),en ook, de VS (12%), de
EU (10%), en dan nog Taiwan, China en
Singapoer.
Er is in de zakenwereld best enige paniek
uitgebroken en ook op de beurs. De minister
van economische zaken suste en zei, dat
slechts 1300 van de 2500 ondernemingen
door de maatregelen werden getroffen.
Thailand
neemt
afstand
van
de
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mondialisatie, beschermt zichzelf en hoopt
dat dit beter is. De tijd moet het nog leren.

naar het noorden opgeschoven, dichter bij
de al lopende oorlogen.

INDIASE ATHLETEN
Hij/zij moet haar/zijn medaille teruggeven,
gewonnen op de 800 meter in 2005.
Eindelijk won een indische atleet eens wat
en nu is ze een mannetje, zeggen de artsen.
En ze spurtte mee bij de vrouwtjes. Ramp,
omdat
het
opvallend
lage
aantal
sportmedailles voor India een doorn in het
oog van deze opkomende natie is, en haar
medaille daarom zo mooi was. En ze werd
ook nog uitgeroepen als india’s beste atlete.
Ik zag haar op de foto en zeg u, ik zou geen
vorkje met haar willen prikken, te gevaarlijk!

OOST-AZIË
DE HANG-SENG PASSEERT NEW YORK
Gemeten naar nieuwe beursintroducties
heeft de beurs van Hong-Kong nu die van
New York gepasseerd.
Met 44 miljard
dollar is ze nu de tweede ter wereld na
Londen met 49 miljard aan introducties.
Vooral door het werk van China’s grootste
industriebank, de ICBC. Londen en NY zijn
op rijpheidsnivo aangekomen zegt men,
maar Hong-Kong gaat nog fors groeien.
Let wel: Wallstreet zit op een beurswaardetotaal van 19.000 miljard en Hong-Kong op
1600 (Sjang-Hai op 700). Dus er is nog werk
aan de winkel voor de chinezen…. Maar
groeien, dat doen ZIJ!

INDIA LAND DER MOBIELTJES
Stel je voor elke maand komen er in dit land
6,5 miljoen mobieltjes BIJ; de helft van
Nederland zo ongeveer. Nu al 145 miljoen
hebben zo’n ding aan hun oor en in 2010
tellen we daar 400 miljoen stuks; de omvang
van de nieuwe EU. Het kot er maar 0,8 €
per minuut dat gemobiel; de laagste prijs ter
wereld. De vaste telefoon groeit van 50 naar
75 miljoen in 2010. In de stad is er een
levendige handel in Simkaarten, 2e handjes
resp. 10 € en 0,8 €, ook goedkoop. Het
platteland loopt uiteraard achter, en dat zal
even blijven, want de indiase infrastructuur
is slecht en beweegt beperkt.
Maar de telefoongiganten vechten om het
hardst voor een goede plek in deze booming
markt.

CHINA SCHOOT IN DE RUIMTE
De chinezen verrasten iedereen, zeker ook
de amerikanen, toen ze op feilloze wijze een
oude weersatelliet met een raket kapot
knalden. Boem, daarmee was duidelijk hoe
kwetsbaar de VS-legers zijn omdat elke
actie van hen aan hun GPS-satellietsysteem
vast zit. En ook hun intelligence is sterk
afhankelijk van spionagesatllieten… Wat de
VS en Rusland tot nu toe enkel konden, is
nu ook een chinees kunstje. Die geleide
raketten, bommen etc. zijn nu plots een stuk
ongevaarlijker geworden. China riep zeer
luid niks kwaads te bedoelen, maar maakte
scherp duidelijk dat zij nu ook baas zijn in
de ruimte. De koude oorlog speelt zich nu af
hoog boven onze hoofden.

PAKISTAN: OPLEIDER VAN FUNDAMENTALISTEN
De VS zei het nog eens met nadruk:
ondanks de grote moeite van de regering
die anti-terroristisch is, blijft Pakistan de
broedplek voor djihadisten en radicale
moslims. Ze exporteren hen naar het hele
MO, Afrika en Europa. Er worden duizenden
gearresteerd door Mousjaraf, maar zijn
greep in het noord-oosten laat te wensen
over. De VS vraagt hem nu weer nog harder
op te treden. De grensstreek van Pakistan
en Afghanistan is een erg groot probleem,
een broeikas voor radicaliteit in de wereld.
Vroeger was het Yemen en Libië, nu is het

CHINESE JEUGD GEK OP WEB 2.0
China kent ook “zijn” Myspace en YouTube,
maar dan wel haar eigen versies van deze
laatste WEB 2.0 nieuwigheidjes. En de
chinese jeugd is er gek op. De overheid
houdt het scherp in de gaten en reguleert
voortdurend. Yoqoo de chinese versie van
YouTube kent nu al 7,5 downloads per dag.
Het aantal bezoekers van WEB 2.0 sites is
al 130 miljoen en stijgt jaarlijks met 30%.
Zo komen ze enigszins om de staatsmedia
heen, al zijn de websites ook gecensureerd
natuurlijk. De exploitanten van deze sites,
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wel degelijk om organisatorische problemen
te gaan en men zweert er nu vat op te
hebben. U ziet het weer: succes doet vaak
indutten, waarna een schok moet volgen om
goede koers te hervinden. Toyota is
kwetsbaarder vanaf NU; dat zal anderen
bemoedigen.

privé ondernemingen, moeten zich veel
verplichtingen laten opleggen. Anders gaat
hun lichtje uit.
Maar toch is het internet-China al veel vrijer
dan het echte China van alledag. En zo doet
de moderne technologie ook eens iets heel
goeds. Maar de autoriteiten moeten zich erg
inspannen en balanceren, ook zij zijn dus
experts in internet geworden. Het mes snijdt
aan twee kanten. Dus China is in geen
enkel opzicht te vergelijken met die
dictaturen die alle deuren sloten voor
nieuwlichterij; zoals overigens eeuwen
geleden, toen China al wereldeconomie
EEN was, gebeurde toen de chinese muur
werd gebouwd. En de draak insliep!
CHINA BLIJFT BIJ HAAR INTERNETCENSUUR
Het lichte (?) verzet van de grote internetfirma’s, waarbij Google het lastigste was,
is voorbij. Aan de internetpoort van China
zitten 160 personen alle afgevangen
berichten en data, te beoordelen. Er is een
electronisch filter geplaatst dat mbv een
lijstje
van
verboden
woorden/namen
/begrippen filtert, en die berichten worden
op een tiental computers geparkeerd en dan
beoordeeld
en
..
bewerkt.
Enkele
voorbeelden van verboden kreten: sex,
Playboy, genocide, 4 juni (gewelduitbarsting
China in 1989), en vele juridische termen.
De chinese internetondernemers staan ook
al onder censuur met hun services/websites
etc. Enkelen zitten al in de gevangenis. En
sommige webcafé’s zijn gesloten. U ziet dat
censuur niet kan worden bestreden als grote
commerciële belangen spelen. Wat echt
opvat is dat de getroffen ondernemingen uit
de “democratische wereld” niets in het
openbaar kwijt willen. Lafheid of wijsheid?
Wie zal het zeggen… Laten dus zij die
China aanwijzen mbt de mensenrechten dat
ook doen naar de internetgiganten die het
onderdrukken van democratie mogelijk
maken… Da’s pas eerlijk!

NOORD-AMERIKA
DE KOSTEN VAN DE OORLOG
Per minuut betaalt de VS 380.000 $ (!) aan
de oorlog in Irak. Elke zwaar gewonde GI
kost 600.000 $ ; 5 miljoen gedurende de
rest van zijn leven. Het aantal gewonden per
dode soldaat is nu al 3 keer zo hoog als in
de Vietnamoorlog, wat het totaal andere
karakter van deze oorlog aantoont. De totale
kosten tot nu toe? Niemand “weet ze” of
zegt ze, maar het zijn hinderden zoniet
duizenden miljarden $. Er zijn schattingen
van 2000 miljard in omloop. Het Pentagon
wijst erop dat een groot deel alt onder de
“oorlog tegen het terrorisme”… Maar het
ongenoegen over de nog sterkere stijgingen
die mogen worden verwacht is toenemend.
Met mogelijk “goede bedoelingen” is er toch
spreke van een enorme catastrofe rond
deze historische vergissing, zoals velen, ook
in de VS het nu zien.
WIE ZIJN DE ONDERNEMERS IN DE VS?
Wel 25% van de nieuwe ondernemingen in
de VS wordt opgericht door een immigrant.
Ze bestudeerden 2000 start-ups die nu een
omzet van meer dan 1 miljoen $ maken. In
Californië is het cijfer zelfs 39%, en in
Silicon Valley zelfs 52%! Vooral de indiërs
zijn uiterst dynamisch. Zij deden meer
oprichtingen dan de engelsen, chinezen,
taiwanezen en japanners samen. Waarvan
akte!
De VS heeft een immigratiepolitiek en –
klimaat waar Europa nog veel van moet
leren. Ook in Duitsland bleek recent dat
bijna alle oprichtingen van kleinere bedrijven
voor rekening was van …. Turkse
immigranten. Daarom wil Angela die turken
WEL in de EU!

TOYOTA MAAKT BROKKEN
Wel 9,5 miljoen auto’s moesten in Japan en
de VS worden teruggeroepen van deze
automaker: die hiermee zijn fabelachtige
kwaliteitsimago fors beschadigde. Het blijkt

…………………………………………………
…………………………………………………
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UIT
HET
PENTAGONNIEUWS
satelliet/internet ontvangen)

-Al Zakwiri (Al Qaida) bespotte het nieuwe
Bushplan openlijk. En bedreigde ook
Ethiopië voor zijn militaire hulp in Somalië.
-Een groep van 8 arabische staten
(westersgezind) waarschuwt Iran met zijn
bemoeizuchtige MO-politiek.
-Iran verbiedt de toegang aan 38
inspecteurs en liet de wereld weten dat er
tientallen
verrijkingscentrifuges
werden
opgestart.
-El Baradei, de baas van het atoomburo in
Wenen bezweert iedereen om niet Iran te
bombarderen. Dan komt de bom er zeker
zegt hij. Als hij waarschuwt is de oorlog
weer dichtbij: zie Irak!
-De VS versterken hun aanwezigheid in de
Perzische Golf, mede om de westers
gezinde Arabische Staten gerust te stellen.
Men plaatst al Patriot antiraketsystemen in
deze landen.
-Rusland leverde nu ook anti-raketsystemen
(raketten!) van moderne snit. Ze leveren
overigens erg veel wapens aan Iran.
Programma: oil for weapens!
Europa
-Polen wil ook wel en station plaatsen voor
het anti-raketsysteem van de VS en de
Tsjechen willen el en radarstation plek
geven. Let wel: dit is geen Nato-spul!
Rusland is zeer gepikeerd hierover; de
spanning stijgt tussen VS en Poetin. In
Tsjechië was er al intern stevig protest te
horen.
Turkije
-De VS helpen de turken militair tegen de
koerdische rebellen, die opereren uit NoodIrak. Turkije is Nato-lid en de VS willen
graag Turkije in Europa. Logisch.
China
-De amerikanen zijn zeer ongerust over de
geslaagde raketproef waarbij een oude
weersatelliet werd neergehaald door China.
Dat kunnen de VS en Rusland overigens
ook. De wapenrace is on, zeggen de
experts. Maar wat wilt U?

(per

VS-GEOPOLITIEK
De anti-oorlogbetogingen in Washington zijn
weer terug en zullen wekelijks plaatsvinden.
Vietnam tijden keren weer…..
Rumsfeld blijft werken als onbezoldigd
adviseur en in het Pentagon. Met een staf
van minstens zeven mensen. Hij blijft aan
de bal.
En Tony Blair wacht wanhopig op een
gelegenheid de britse troepen terug te
trekken… Hij ligt ook al niet meer op koers
met Bush, zegt men.
India
India plant een rakettest om raketteninterceptie toe te passen Daarmee schaart
dit land zich militair gezien in de rij der
groten.
Rusland doet alles om topleverancier van
India te worden en China en de VS daarin te
verslaan.
Phlippijnen
-volgens sommigen vechten VS-troepen
mee in de strijd tegen de moslimrebellen.
De VS bestrijden dat: het zijn enkel militaire
adviseurs, zegt men.
Iran/Irak
-Iran wil intensief gaan samenwerken op
economisch en militair (!) gebied, met de
buren in Irak.
-Gates, de nieuwe generaal, waarschuwde
Iran met zijn oorlogszuchtige politiek. Dat
deed even tevoren ook Negroponte
(assistent Rice), Cheney en uiteraard ook
Bush. Opwarming van de iraanse aarde.
-Noord-Korea en Iran werken samen aan
lange afstandsraketten..
-De VS hebben in hun nieuwe aanpak een
forse aanpak van Iran, Syrië en de Al-Sadr
milities voorzien.
-Intussen bleek dat de door de VS
gevangengenomen Iraniërs (diplomaten)
inderdaad als militaire adviseurs van AlSadr militie optraden. Hiermee zit Maliki
mooi in zijn (sjiïtische) maag: Al-Sadr is
parlementslid en heeft 5 ministers in de
regering van Irak!

WARPLACES
IRAK
-Genaraal Petreaus is de zoveelste
opperbevelhebber in Irak; hij gaf geen
garanties op succes.
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-Bush kondigde ook meer GI’s aan voor
Afghanistan. Hij wil ook meer Nato-hulp. Hij
trekt zich nog weinig aan van Pelosi c.s. .
-de Afghaanse president wil niet meewerken
aan besproeiing van papavervelden, maar
belooft wel het vernietigen harder aan te
pakken. De Colombiaanse adviseurs tegen
drugs, snappen deze houding niet meer.
Onbegrip en/of tactiek?
-In Uruzgan wordt steviger gevochten. Een
bomaanslag nij een NATO-basis eiste 8
doden. De bodybags zijn al open gemaakt,
nu de eerste gewonden er al kwamen.
-Zarkai biedt de Taliban vredesoverleg aan.
Is dit tactiek of echt gemeend?
-Veel geld voor de wederopbouw is
verdwenen. Net als in Irak worden de
verkeerden rijk.
-de president van Afghanistan is erg boos
over de Pakistaanse plannen om een muur
en mijnenvelden aan te leggen in het
grensgebied. Dat belemmert de lokalen die
vaak aan beide kanten van de grens
werken, zegt hij.
Muren alom: Israël-Palestina; Mexico-VS;
Nu dus Pakistan-Afghanistan… Berlijn
revisited.

-In Irak vielen in 2006 DRIE keer zoveel
burger- en politie-doden als in 2005…
-Een eerste brigade verse troepen
arriveerde al in Bagdad. Sadr-city wordt nu
fors aangepakt en niet luisterende leiders
worden opgepakt. Wie als burger zijn
wapentuig niet inlevert wordt gearresteerd
nu. De loslopende milities worden ook
aangepakt door de VS-troepen.
-meevechtende iraniërs in Irak zullen nu ook
zonder pardon worden doodgeschoten,
verklaarde Bush. Iraanse hulp wordt nu
steeds meer gezocht door de iraakse
Sjiieten die onder druk staan.
-er is niet genoeg vechtmaterieel voor de
nieuw gearriveerde troepen. De VS logistiek
naar Irak is een enorme organisatie.
-plots spreekt Al-Sadr coöperatieve taal
naar de VS; ze begrijpen elkaar echter toch
niet. Te laat? Of tactiek?
-de top van de iraake politie is nu (weer)
vervangen…
-de Palestijnse immigranten die in Bagdad
werken, worden nu fors gejaagd door de
soennitische milities.
-bij
de
gemengde
patrouilles
van
amerikanen /irakezen, gaan de amerikanen
eerst in de aanval, vóór de iraki’s. Veiligheid
of iets anders?
-de amerikaanse ambassade in Bagdad, de
sterkst beveiligde plek ter wereld zegt men,
werd door twee raketten getroffen. Geen
doden…
-het aantal bommen neemt nog steeds toe.
Nu worden die ook al aan motoren
bevestigd
die
gemakkelijk
langs
versperringen komen. Laatst zat er een bom
in een mand met kippen voor de markt: alle
kippen stierven…

SOMALIË c.s.
-het
tweede
bombardement
op
opstandelingen in Zuid-Somalië werd ook al
door de VS uitgevoerd. Men jaagt op Al
Qaida.
-in Mogadisjoe zijn de bomaanslagen ook al
aan de gang en de regeringsgebouwen
liggen af en toe onder mortiervuur.
-de VS willen nu praten met chefs van de
islamitische rechtbanken…
-Er was een urendurend gevecht rond
regeringsgebouwen in Mogadisjoe. De
rebellen schoten met zwaar geschut en de
strijd gaat onveranderd over de macht in de
stad. Het schoonvegen is niet gelukt.
-een VS-generaal en een lokale warlord die
elkaar in 1993 bestreden in de Black Hawk
Down affaire (neergehaald VS-vliegtuig)
strijden nu weer samen tegen Al-Quaida in
Somalië. Zo ging het al ontelbare keren:
vijand werd vriend en weer omgekeerd…
-De VS bombardeerde Al-Qaida aanhang in
Zuid-Somalië. Anderen zeggen dat er

AFGHANISTAN-PAKISTAN
-Pakistan sloot 4 vluchtelingenkampen en
stuurde de afghanen naar huis terug. Er
zitten erg veel Taliban in deze kampen; een
uitstekende rustplaats buiten schot.
-het aantal bomaanslagen in Pakistan loopt
dramatisch op…
-De VS zetten Pakistan toenemend onder
druk om de radicalen in dit land, in het
Afghaanse grensgebied, aan te pakken. Niet
gemakkelijk.
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ontwikkeling naar links, Mexico buigt naar
rechts en Venezuela naar dictatoriaal “links”.
Opvallend is dus de ontwaking en de
dynamiek en de modernisering van dit land,
nu het zijn europese culturele klemmen
afschudde. Goed voor het wereldwijde
religieuze evenwicht: VS, EU, Oost-Europa ,
India en Latijns Amerika zijn aanhangers
van niet-islamitische waarden. En zijn ook
overwegend “cultureel gezien”, onze familie.
Niet gering in betekenis bij het zoeken van
een nieuw polycentrisch wereldevenwicht.
CHAVEZ NATIONALISEERT
Chavez radicaliseert snel en renationaliseert
steeds verder. Hij werkt ook aan
Grondwetswijziging die hem meer macht
moet geven en ook een derde termijn, dan
wel de levenslange benoeming
(zoals
Castro). Intussen mag hij 18 maanden bij
decreet regeren.
Hij ontving Amadinedjad ook al in het kader
van zijn anti-VS politiek en, omdat ook hij de
olieprijs omhoog wil hebben en dus
meedenkt over produktieverlaging. Op 15
januari
liet
hij
weten
dat
de
onderhandelingen met de genationaliseerde
oliebedrijven nu afgelopen moesten zijn: hij
had genoeg concessies gedaan. De beurs
van Caracas daalde gevoelig, en de bolivars
werden minder waard. Ook legt hij een
dwingende hand op de media mn bij de TV.
Maar intussen gat de handel met de VS erg
goed en importeert hj in stijgende lijn uit de
VS. Zijn ruzietoon naar Bush is verzacht en
er
wordt minder bruut tegen de
Amerikaanse cultuur gefulmineerd. Want de
verkiezingen zijn voorbij en gewonnen en …
hij is bezig zichzelf een levenslang
presidentschap te verzekeren. Hugo is erg
politiek.

slechts 70 boeren werden gedood die niets
met de oorlog van doen hebben. Het spel is
weer begonnen, nu ook hier.
GUANTANAMO
-Nu na 5 jaar blijkt dat de aanpak van:
arresteren, op transport naar Cuba en dan
pas verhoren erg veel gevolgen had. Er
blijken steeds meer gevangenen zonder
enige grond te zijn opgepakt, nu na 5 jaar
pas. Onschuldigen.
-een
ex-CIA
gevange
(Al-Qiada
verdachte)uit Europa smokkelde zijn eerste
hand-geschreven brief uit Guantanamo Bay.
Zijn vrouw las: als ik ooit terug kom dan is at
een Godswonder”. De brief veroorzaakt veel
beroering in de familie en omgeving.
-twee gevangenen bezitten volgens de VN
de
officiële
vluchtelingenstatus
van
Pakistan, ontdekte nu de betreffende VN
dienst.
-het Pentagon bood grote advocatenkantoren zijn excuses aan voor de
onmogelijke kwalificaties die sommige
medewerkers gaven over de clienten
(gevangenen van Guantanamo) tegenover
hun advocaten. Steeds meer politieke en
juridische organisaties roepen de VS op tot
sluiting van dit kamp.
-een ex-gevangene uit Duitslanddoet nu de
VS en haar helpers in Duitsland vervolgen.
Merkel zei dat de duitse “CIA-helpers”
moeten worden opgespoord en vervolgd.
Tja, recht is recht.. de eerste premier die
stelling neemt.
LATIJNS AMERIKA
BEELD VAN LATIJNS AMERIKA
Sinds 1995 is er een opgaande
economische lijn in vele landen in dit
continent, en ook een toenemende interesse
in de democratie en optimisme. De gem.
groei van 4,5% is daaraan niet vreemd.
Guatamala en Paraguay zijn hier de
dictatoriale uitzonderingen, naast Cuba en
(mogelijk straks) Venezuela?. Problemen
zijn vooral veiligheid en criminaliteit (vooral
Columbia, Venezuela en bijna heel centraal
Zuid-Amerika. Armoede en werkeloosheid is
het andere. En al is er overwegend een

BEZOEK AMADINEDJAD AAN CARACAS
CS
Hij werd omhelst in Venezuela, Nicaragua,
Bolivia en Equator onze kleine man uit Iran.
En hij deelde vele cadeau’s uit:
cementfabrieken, waterkrachtcentrales etc.
Met Chavez cs verklaarden ze de
revolutionaire
gedachten
te
willen
verspreiden en de onrechtvaardigheid van
de westerse machten aan de kaak te zullen
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“Ik beken dat ik alle vertrouwen heb verloren
in de wet en het rechtssysteem van dit land.
Justitie verdedigt niet de rechten van het
individu maar die van de staat. Het is
duidelijk dat zij die me van kant zouden
willen maken, me willen verzwakken willen
winnen, etc.…” Hij voorvoelde zijn dood; dat
kun je uit zijn laatste artikel in Agos lezen.

stellen. Maar Ortega (Nicaragua) nam toch
even afstand van het onderwerp “modder
gooien naar de VS”, ai. Onze Amadinedjad
zoekt medestanders want zijn eenzaamheid,
binnen en buiten Iran, neemt toe. Een grote
krant in Iran was uiterst kritisch over het
atoomprogramma van de president…. Het
rommelt in Perzië!
OCEANIË
In deze regio was niet echt wereldnieuws te
melden….
Maar de belangstelling van
Australië, Indonesië en China voor dit
gebied neemt toe! Niet op de laatste plaats
vanwege geostrategische redenen.

TWEE STERK VERBONDEN VIJANDEN
Israël en Palestina motten elkaar niet echt,
ze vechten en moorden over en weer. En
Israël, dat de Palestijnse economie geheel
omsluit en dus controleert, bepaalt eigenlijk
hoe mooi de economie van haar vijand kan
worden. Niet onbegrijpelijk als die buurman
je van de kaart wil poetsen; althans een
groot deel van haar bevolking/politici. Maar
iedereen wet dat tegenover oorlog altijd
staat (economische) relaties dwz onderlinge
Afhankelijkheid scheppen. Nu zijn de
cijfertjes van de beide kemphanen als volgt
(Israël----Palestina):
BNP per kop: 18.000 contra 1150
Export: 58 miljard contra 0,6 miljard
Import: 57 miljard contra 3,5.
Elke econoom kan uitleggen dat deze
landen enorm kunnen winnen, beiden, aan
goede samenwerking. Een synergie-effect
ligt erg duidelijk voor het oprapen. Maar
zolang Israël alles controleert, mede om de
palestijnen
te
overheersen,
uit
levensbehoud en steeds meer israëli’s
eigenlijk de grenzen zouden willen sluiten
mbv hoge muren waarachter de anderen
moge creperen, schieten we niks op.
Ohlmert doet af en toe wat deurtjes open
om de het gedeelte van de palestijnen dat
vrede wil te tonen dat iets kan en de
anderen (Hamas mn) te tonen dat zij zonder
hem niks kunnen.
Of deze machtspolitiek zal helpen is zeer de
vraag, want er zijn anderen om deze landen
heen de fors meedoen en die zullen
proberen de Israëlische economische
overmacht te compenseren cq te blokkeren.
Voor hun is Israël HET symbool van het
westen: dus Israël plat is een overwinning
op het westen. We kennen hun namen.

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
LIBANON blijft een schaakbord voor een
mondiaal spel tussen de VS, Israël en
Europa aan de ene kant en Iran en Syrië
aan de andere kant. De spanning daar
neemt toe nu de christenen erg verdeeld
raken en hun oude generaals terug
haalden uit het buitenland. De geur van
de oude burgeroorlog die 15 jaar duurde
hangt weer in Beiroet.
Zie ook TOPICS: BURGEROORLOGEN
EN GEWELDSPIRALEN.
Mijn versie van een plaatje van “het”
geopolitieke schaakbord, ziet u ook
onder TOPICS.
DE MOORD IN TURKIJE
Turkije staat hier even onder Maghreb-Nabije oosten. De recente moord op Dink
zal mogelijk leiden tot een nog grotere
afstand tot Europa? Of net niet? De dood
van Dink schokte iedereen, ook velen in
Turkije, en daar niet alleen de armeense
turken. En de regering put zich uit in
afkeuring, zoekt met verve naar de
omgeving van de jonge dader en nodigde
zelfs armeense politici uit op de begrafenis,
die honderdduizend mensen trok. Zou deze
moord er een kunnen zijn van een begin van
de
ommekeer,
afwijzing
van
blind
nationalisme? Bloed vloeit vaak voordat
wijsheid mogelijk is. Het turkse dossier
wordt
weer
dikker.
Dink’s
laatste
geschreven woorden waren:
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van de landen in de wereld en eerder 20%
de VS cs steunde in haar optreden in Irak.
Dat is de realiteit.

Deze complexe wereldstrijd belemmert enig
opschuiven in het conflict: het gaat niet
meer om de belangen van Israël cq hun
buren, nee, het gaat om winnen van een
kampioensmatch. In het veld de landen van
het MO en op de tribune China, VS,
Rusland, EU….. en de arbiter? Wel dat is de
VN met een kapot fluitje.
Zo ziet het eruit, ook al gaat Abbas nu met
Ohlmert en Egypte om de tafel. Lijkt een
goede zaak, maar betekent nog enkel nu
één zet in dit enorm gevaarlijke schaakspel
met atoombommen.
Zoals in deze krant al in diverse bijdragen
werd betoogd: de economie staat nu op
tweede plan, eerst moet er gewonnen
worden. Vrede zal twee à drie generaties
vergen en erg veel volle kerkhoven. Zo ziet
het er helaas nog steeds uit…. En nog
21.000 GI’s méér in Irak helpt daar de ballen
aan!

SADDAMS LAATSTE GRANAAT
Afschuwelijke beelden, maar zeker niet
erger dan de filmen met de vele lijken die
hijzelf maakte. Maar of je dan dit moet doen
met de dader? In ons rechtsgevoel verlaag
je jezelf dan tot barbarij. Maar daarover zijn
wij mensen het weer zeker oneens!
De situatie heeft hoe dan ook geleid tot een
haatexplosie extra tussen soennieten en
sjiïten en daarmee Irak in diepere haat
gedompeld. Ook toont het hoe zwak de
iraakse regering erbij staat en hoe weinig
morele greep de VS op hun “iraakse
geallieerden” hebben. En er kwam een
martelaar bij, een soennitische wier
afgrijselijke moordpartijen nu al naar de
achtergrond werden gedrukt. Saddam’s
erfenis en testament was duidelijk: haat
tegen de perzen, de sjiïeten zaaien, en dat
lukte hem met een strop om zijn nek.
Nu heeft George, in tweede instantie ook
zijn afkeer van de gang van zaken
uitgesproken en de iraki’s gaan nu de zaak
onderzoeken.
Er zijn nog ministers van Saddam in
ballingschap in mn Engeland… en ze zijn
stil en rijk natuurlijk. Niemand vraagt hun (tot
nu toe) om zich te verantwoorden…
Waarom in Engeland? Welaan, dat land
heeft ooit Irak “uitgevonden”, de grenzen
van dit land zijn indertijd met een engels
potlood getrokken. Niet zo handig als je dan
die verdeelde boel iet…
Dit alles is nogal ongeloofwaardig: de
VS/UK hebben de regie over deze chaos
compleet verloren. Niemand kan nog iets
anders er over denken.
En nu zijn de democraten in het Congres
aan zet…. Wat een enorme morele ravage
is er toch aangericht!
Tableau de bord voor de democraten is het
volgende hotspots-rijtje:
Irak, Iran, Afghanistan, Noord-Korea, China
en Rusland (Azië)
Cuba, Venezuela (Zuid-Amerika)
Darfour, Somalië, (Afrika)
Israël en Palestina (MO)

DE DODEN VAN HET RELIGIEUZE FEEST
(Sjieten in Irak)
Er vielen tijdens het Ashurafeest van de
Sjiieten vele doden. Door onderlinge
aanvallen van de soennieten-sjiIeten, door
intern-sjietische
ruzies
en
door
amerikaanse-iraakse aanvallen net vóór het
feest begon. Honderden doden. Een secte
die gelooft in de verschijning van de grote
imam , vocht hevig met haar sjietische
broeders. De Messiasgedachte is er ook in
de islam. De opsplitsing van de strijd in
tientallen fracties kenmerkt de hevigheid en
de hopeloosheid van de burgeroorlog.
WELKE LANDEN VECHTEN ER NOG
MEER IN IRAK?
Hou u vast: niet alleen de VS en GrootBrittanië vechten in Irak, nee met hen nog…
19 andere landen. NEGENTIEN dus. Enkele
namen? Denemarken, Polen, Japan,
Letland, Estland en Litauen, Zuid-Korea,
Australië, en een hele riedel ex-sovjet
republieken. Dat is de huidige coalitie! Al 15
(!) landen trokken hun troepen terug…. En
nu willen Zuid-Korea en Tsjechië dat ook
gaan doen. Iemand wees me hier op, ik
checkte het, het klopt dus, en het gaf me
een lichte schok. Het wil zeggen dat 10%
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zieltjes kopen met staatsgeld met oliegeld.
Dus in dit licht moet u ook zijn bezoek aan
Chavez zien…. De olieprijs MOET omhoog
anders valt hij van zijn troon. Anders
gezegd: de kat zit in het nauw en maakt dus
wilde sprongen…. Dus ook nucleaire… zie
Noord-Korea. De wedstrijd welvaart tegen
ideologie is “on” in Iran…
Nu kwam de eerste parlementarier naar
buiten met een stevige kritische houding
over Amadinedjad: zijn avonturen en
provocaties stroken niet met ons belang, zei
hij! En hij ondervond een echo er werd meer
zo gesproken en geschreven. In het
parlement is er nu zelfs een groep van leden
die samenwerken om e buitenland politiek te
veranderen! In een krant werd een politicus
geciteerd die zei: Hou toch eens op met bij
elk interview en elke toespraak over onze
nucleaire ambities te praten…. Da’s andere
koek, niet!

Ik stel voor een grote wereldbol op te
hangen in de zaal van het Amerikaanse
Congres; want zonder dit beeld voor ogen
verlies je het overzicht. Rice krijgt voorlopig
geen vacantie.
RUZIE IN SAOUDISCHE PRINSENKRINGEN
Er bestaat en geheime prinsenoorlog in
Saoudi-A. die ook steekt achter het ontslag
van een pro-westerse prins, als VNambasadeur, recent. De toenemende
spanning Soennieten-SjIeten (o.m. door
Irak) speelt daarin een grote rol. En de
positiezoekerij van de Perzische iranezen is
ook een doorn in het oog van deze grote
olieboer. Dus er zijn twee kampen: de
Faycal (nu koningsleverancier) en begaan
met de soennitische buren en anderzijds de
Soudairi die zich meer westers opstellen….
U begrijpt dus dat de Irak-chaos nog veel
narigheid in zijn grote buurland kan
oproepen…. Bush zit nu met twee
olieboeren, die elkaar niet zo moeten, maar
waar wel geloofsbanden liggen en dan nog
nr. 3 Iran, dat machtswellustig en sjiïetisch
is. Dat lijkt te gaan naar een religieuze olieoorlog of zoiets… Knap ingewikkeld dus en
link voor onze benzinepompen. De Saoudi’s
sussen nu ook al in Palestina, met enig
succes.

MAROKKO ONDER ISLAMISTENDRUK
Het weekblad Nichane stond op 9 december
vol moppen over sex, politiek en godsdienst.
Tien dagen na verschijning kwamen er
sancties, na druk uit eigen land en enkele
buren. Directie en redactie in de bak en een
publicatieverbod van de Premier. Nu komen
er van her en der protesten los…. Definitief
besluit later….
MAROKKAANSE KNAPPE KOPPEN
Er bestaat een vereniging van Marokkaanse
ondernemers
waarvan
geëmigreerde
marokkanen van hoger nivo verenigd zijn.
Hun aanhang is internationaal. In deze kring
is er nu opgeroepen om terug te keren naar
het vaderland dat hogerop wil komen. Er
waren 800 daarin geïnteresseerden en al
335 keerden terug. Wel 86% zegt ooit te
willen teruggaan… Dat is hoopgevend om
vele redenen: het lukt Mohammed VI dus
toch het imago van zijn land op te vijzelen
en een perspectief te bieden aan de
“cerveaux” in het buitenland”. En deze move
is uiterst belangrijk om de vaart er in te
houden en de wedstrijd armoede/ongeletterdheid TEGEN radicale geloofsopvattingen/terrorisme te winnen. Hieraan zou
et westen veel meer moeten meehelpen.

IRAN ZAKT ECONOMISCH AF
Tijd voor een economisch plaatje van Iran,
land met 70 miljoen inwoners, 5,5% groei,
25% (?) werkeloosheid, 12% inflatie en een
gem. inkomen van 2200 dollar/kop. 85% van
de export is olie en de staat krijgt daarvan
50% van zijn geld binnen. Dus een enorme
afhankelijkheid van de olieprijzen… E de
overheidsuitgaven stegen in 2006 25%;
door vele kado’s van baas Amadinedjad. De
privé sector zit dan ook op zijn gat; er loopt
niet veel meer, behalve de auto-industrie en
wat chemie. Een zieke economie waarbij de
olie-exploratie praktisch stil ligt. De
samenwerking met het westen sterft af, niet
enkel door de sancties, nee vooral door de
zich terugtrekkende (westerse, Amerikaanse) bankwereld. En Amadinedjad blijft
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worden
kreeg
B.
ruzie
met
het
oppermachtige (westers gezinde!) leger. De
kandidaat van B. vinden de militairen te
dicht bij de radicale moslims staan…. Zij
hebben een andere in hun hoofd. Bouteflika
en manoeuvre! Ook hij tracht het midden te
vinden…. Niet eenvoudig!
Overigens bloeien oude liefdes weer op: die
tussen Rusland en Algerije namelijk.
Rusland leverde ooit twee kerncentrales en
gaat dat weer doen is de verwachting. Men
werkt ook op gasgebied samen: Rusland
heeft een samenwerking met Sonatrach
(Algerijnse gasbobo) en heeft daarmee ook
hierlangs een vinger in de zuidelijke gasleveringen aan Europa. Frankrijk komt nog
niet verder dan en samenwerking op
universitair gebied… Niet niks maar Chirac
zal eerst weg moeten voor Bouteflika weer
wat franser denkt… En met Sego wordt dat
ook niet zo goed vrezen velen. Oude
vrienden zijn niet allemaal op hetzelfde nivo
terug dus.

EGYPTISCH LUXE-TOERISME
Op 800 km ten zuiden van Caïro werd een
nieuwe toeristenstad gebouwd, sinds jaren
al. De Koeweitse investeerder betaald er 1,2
miljard $ voor. Maar nu moet Egypte toch
ook in 2008 aan de 9 miljoen toeristen
kunnen komen, schat men Vooral russen en
engelsen moeten dat waarmaken. Nieuw
vliegveld in de buurt, dure jachthaven, het
wordt een zeer exclusieve toeristenboel.
Dat zullen de Frères (moslimfundamentalisten) wel niet erg mooi vinden… of
toch wel? Nee, want die rijke vrouwen lopen
daar echt niet in hun burka! Egypte is
economisch erg afhankelijk van toerisme,
dat weten Mubarak en son heel goed!
ALGERIJE EN ZIJN LAATSTE ISLAMISTEN
Algerije deed er alles aan maar er blijft een
groep van zo’n duizend personen actief in
de bergen van Kabylië. Ze spreken de
woorden van voorgangers die in 1993 vele
fransen ontvoerden,
toen de Ghia
genoemd. Dat is sindsdien een nieuw
geluid, dat anti-franse. Ze komen voort uit
een afscheiding van de Ghia en hebben
contacten met Al-Qaida. Er zijn ook
medestrijders in hun groep vanuit andere
landen en ze strijden ook in Mauretanië en
Libië, Maliërs, Marokkanen, mensen uit
Tsjaad uit alle windstreken kwamen ze, een
Afrikaans internationale groep. Ook zouden
ze in Tunesië actief zijn geweest. Kabilië is
al eeuwen de rebellenregio van dit land:
onder de franse kolonisator en tot op
vandaag. Oude truc: de bevolking is tegen
het centrale gezag en dus is zij de ideale
cover voor de radicale islamisten. Tot groot
verdriet van hun president…

FRANKRIJK WIL HET ANDERS IN
AFGHANISTAN
Frankrijk wil zijn special eenheden die
samen met de VS en Andre Nato-partners
Taliban jagen, daarmee laten stoppen. Men
wil een ander soort hulp bieden nl het
opleiden van het Afghaanse leger. En ook
een contactgroep om de wederopbouw te
gaan aanpakken. En van de president dat
hij de ergste criminele misstanden aanpakt.
De fransen kijken vooruit… en zijn kenners
van de toestanden in Irak etc. Zij zien het
beter dan de anderen in het NATO-verband,
JPB moet eens met hen praten voor hij in
een tweede Irak komt te verkeren met de
VS!
SCHIETPARTIJ IN TUNESIË
Op 29 december vielen er 12 doden zei de
regering.
Anderen telden 20. Officieel
waren het bandieten daar in het zuiden van
het land. Maar anderen zien er salafisten in
die destabiliseren willen. De verlichte
dictator zwijgt en liet al eerder geheimen
bestaan; de aanslag op de synagoge van
Djerba was de laatste enorme knal. Ik
bezocht deze na zijn herstel en zag er

BOUTEFLIKA WIL ANDERE GRONDWET
Het referendum over grondwetswijziging
moest hij, wegens politieke onenigheid,
uitstellen. Ook hier omdat hij wijziging wil
van het aantal keren dat je president kan
zijn (hij wil zelf graag een derde ronde
maken), en ook omdat hij en vice-president
wil introduceren, een soort van “opvolger”.
En over de naam van wie dat dan zou
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ruimtegebrek dus Dat gaat nu drastisch
veranderen! Dus dames/heren museumdirecteuren, maak uw lijstjes voor export
naar Abu Dhabi en laat ze betalen!
In Frankrijk is uiteraard een enorme
polemiek uitgebroken nu blijkt dat de
Louvre-directie de deal aan het maken
was…. Met instemming van de minister van
Cultuur ook nog. Alles komt nu overeind! Ze
komen aan onze cultuur! Vergeten wordt dat
de Egyptische afdeling van het Louvre niet
volstaat met provencaalse karretjes… en
ook dat dit DE kans is om je cultuur onder
“de arabieren” te brengen. Al zullen er
vooral rijke toeristen uit de hele wereld op
bezoek gaan. Zoals het Frans terrein
verliest vanwege bevriezing van de
taalontwikkeling ,gaat straks ook nog het
franse museumbezit in stof ten onder….
Quel bêtise.
Maar de arabieren kennen de fransen wel
en onderhandelen dus ook al om enkel de
naam te mogen gebruiken. Ze praten nu
over 700 miljoen voor dat gebruik; daar kun
je een tweede Louvre voor bouwen in Parijs!
De symboliek van dit alles dringt zich op: het
oosten wordt de erfgenaam van het westen,
om te beginnen van haar verleden. En at the
end zetten ze er dan een heel groot bord bij:
“Van origine uit de Arabische cultuur”… en
dat valt dan echt niet te ontkennen.
Alhambra (dat uit El Andaluz= Spanje)
revisited!
Abu Dhabi, hoop van het westen, voor
velen niet te pruimen maar helaas waar!

bergen soldaten. Ook op onze woestijnreis
langs de algerijnse grens zag het zwart van
de militairen om de grens af te sluiten. Dit
land wil niks van doen hebben met
fundamentalisten ze leven steeds meer van
toerisme. Maar wat zal er na de huidige
stabiliteit
onder
“zachte”
dictatuur
gebeuren?
Op ons maakte het land een niet erg
religieuze indruk; westers, arm en vol drang
om op te klimmen. Maar niet iedereen wil
dezelfde weg omhoog…
Intussen onderzoekt de DST (franse
geheime dienst) ter plekke en op verzoek
het incident. Want enkele van de doden
schijnen en Frans radicaal verleden te
hebben. De aanvoerder ene Lassad Sassi
wordt in Frankrijk als erg gevaarlijk gezien,
en hij zit nu vast. De regering zwijgt en liet
enkel los da men foto’s van enkele
ambassades in beslag had genomen. Het
lijkt er dus toch op dat nu ook Tunesië weer
eens aan de beurt was a de ontploffende
tankauto voor de mooie synagoge op
Djerba.
MARTELEN IN JORDANIË
Koning Abdallah schrok en wilde het
allemaal snel wegpoetsen. De VN heeft een
martelrapport over Jordaanse politie en
Inlichtigendienst. Ook het Rode Kruis is zeer
zorgelijk over aftuigingen en erger van
gevangenen. De koning heeft nu snel de
beschuldigde gevangenis (waar ook de CIA
gebruik van maakte), doen sluiten en liet
snel het nieuwe anti-martelen protocol
ondertekenen en was daarmee het eerste
arabische land dat de doodstraf afwijst…

TRENDS/TECHNOLOGIE
WAAROM ZIJN ER NOG LINKSHANDIGEN OVER?
Welaan, eindelijk lees ik daar eens iets over.
Ik ben geïnteresseerd omdat mijn eega
linkshandig is, begrijpt U. Ze hebben een
gelijk geboortegewicht, een gelijke lengte
maar een lagere levensverwachting zegt
men. Want ze worden vaker dor ongelukken
of onvoorzichtigheden beschadigd blijkt.
Waarom zijn ze er dan toch nog? Immers
hun aantal neemt steeds sneller af. Wel ze
hebben sexueel gezien meerdere partners
dan die rechtsen, en dat betekent dus meer
competitie op dat gebied en dus “betere

ABU DHABI MUSEUMSTAD
Deze stad verzamelt dependances van
westerse musea, onze cultuur dus! En 2012
komt er een enorm complex bij waar
mogelijk zelfs het Louvre een double krijgt.
Op een eiland van 27 KM2, in het water dus,
is heel Europa en de VS, qua kunst
aanwezig. Guggenheim is al accoord,
30.000 m2 oppervlak, de grootste van de
wereld. Uiteraard weet U dat slechts een
klein deeltje van de kunstschatten van een
museum kunnen worden geëtaleerd:
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van een dishdasha, het witte gewaad
compleet met hoofdbedekking dat de
arabieren hier dragen. Voor luttele 136
miljoen $ wordt het hier neergezet. Het
zoveelste fantastische gebouw daar, waar
de Arabische wereld zijn eigen New York
bouwt. Uiteraard komt het in het Guiness
Book of Records.

partners”! U begrijpt nu waarom ik dit
artikeltje wel wilde doorgeven niet? En ze
hebben minder kinderen. Maar de rijken
onder hen hebben meer kleinkinderen, dus
de doorgifte van hun genen is gewaarborgd.
Zo ik weet weer waarop ik moet letten en
hoop u iets zinvols te hebben medegedeeld.
PS: de linkshandigen doen HET bij voorkeur
met rechtshandigen. Anders wordt het zo’n
enorm geklungel weet U.

UW ADN ALS SCHILDERIJ
Het kon niet uitblijven: schilderijen aan uw
muur die echt uniek zijn… omdat ze uw
eigen DNA uitbeelden. Deze nieuwe rage,
voor 350 tot 800 $ doet u al mee, is
losgebroken in de VS. Een canadees kwam
op het idee toen hij ooit in en medisch boek
bladerde en een DNA print vond lijken op
een modern schilderij van ene Rothko.
Daarna kwam iemand van een bekend
wodka-merk op het idee een website op te
zetten waar je je DNA mooi verpakt in lijst
en achter glas, kunt bestellen. Tegen
inlevering van een beetje wangslijm.
Het is een foto die op linnen doek wordt
gedrukt dus ook nog kwaliteit. Nu is er
iemand die ze verkoopt als aandenken voor
een overleden dierbare. Uw overleden
vriend aan de muur: zijn lelijkheid is
verdwenen want zijn ADN is gewoon mooi.
En hij lijkt heel erg, want hij IS het.

HET REGENT TJAAD IN ZUID-AMERIKA
De atlantische winden wervelen stof op in
het droge Tsjaad en deponeren het in het
Amazonegebied. Natuurlijke bemesting,
want het stof bevat vele mineralen die voor
het gebied van belang blijken te zijn. En
50% ervan komt uit één bepaalde vallei in
Tsjaad. Meer dan 10.000 ver gaat dit stof
en neemt mogelijk nog wel meer afrikaanse
natuur
mee. Uiteraard is ook dit een
onderdeel van het grote plan van de God
waarin men wil geloven. Want Darwin heeft
het daar nooit over gehad!
Als wij hier ook sahara-stof in ons zwembad
krijgen, elk jaar wel wat, ben ik altijd wat
humeurig omdat het spul er enkel met
allerlei filtertrucs uit te halen is. Maar nu ik
dit hoor begrijp ik de wijdse bedoelingen
beter en schik me in het lot.
ZONNE-ENERGIE GADGETS
Voorlopers van het echte gebruik van de
zon, nu nog wat “spielerei-achtig”?
Welaan u koopt voor 95 € een soort
uitvouwbare propeller met drie bladen
waarop zonnecellen zitten. En daarmee
laadt U al uw numerieke apparaten op:
telefoon, I-Pod, GPS or what have you?
Of voor 135 € uw zonne-oven. Met zijn 175
spiegels die in een doos zitten en die u kunt
uitvouwen. En dan is ie maar 35 centimeters
van doorsnede. U zet er een zwart
kommetje of bakje in en het water (of iets
anders dus) dat erin zit, gaat snel koken, ja
kan zelfs 250 graadjes worden. Kijk op
www.websolaire.com.

FRITEUSES EN BROODMACHINES
Tja ook deze keukendingen ontsnappen niet
aan de technologische race. U kunt nu
frituren zonder olie, omdat de aardappel zelf
3% vet bevat en dat is genoeg om hem tot
frietje te verbouwen. Bruine friet beter voor
U? Wel u kiept een klein lepeltje gemalen
koffie erbij en bruin dat ze worden! Na 10
jaar onderzoek is hij er nu, in Frankrijk
uitgevonden en gemaakt bij SEB. Dus, over
6 maanden ook in China te koop. Prijs nu
199 €, straks 100, vrees ik.
De nieuwste broodmachine bakt brood , dat
snapt u wel, maar maakt ook confitures en
compotes. Da’s toch wel erg mooi niet? Wel
43 programma’s heeft u om allerlei soorten
brood te bakken en de rest dus. Wij doen dit
al jaren, omdat het heerlijke stokbrood na
een warme dag, enkel nog als slagwapen

GEBOUW OM AAN TE TREKKEN
In 2009 staat er in Dubai een toren van 140
meter hoog en van 35 etages. In de vorm

45

beleefd. Of moeten we hier Noord-Ierland
ook niet bij noemen, waar nu Sinn Fein
belooft naar de politie te gaan luisteren…?
En van “destabilisaties” weten wij ook alles:
RAF, Ambonezen,Rode Brigades, ETA,
IRA, Parijs 68 en wat vergeet ik nog in dit
rijtje? Ik laat de vele burgeroorlogen/godsdienstoorlogen/-revoluties etc. uit het
verleden, nu maar rusten. In onze streek
waren er rond 1500 zo’n 100 jaar enorm
geweldadige godsdienstoorlogen; protestanten contra katholieken……een zeer
bloedige boel.
Als je binnen een gemeenschap een splijtzwam laat/doet groeien, ontstaat er altijd de
meest bloedige strijd die we kennen: broeders (en zusters) die elkaar afslachten, als
beesten , allen gevangen in een grote geweldspiraal. Hoe groter de affectie tussen
mensen is (geweest), hoe groter bij een
burgeroorlog de haat kan worden, lijkt het.
Chaos en rechteloosheid maken in ons
mensen het beest los, en dat geldt binnen
alle gemeenschappen, wat hun geloof of
cultuur ook mogen zijn. Dus moeten wij in
het besef leven, dat het laagje vernis dat
beschaving, tolerantie en begrip heet, maar
zeer dun is. Krab je er een open plek in, dan
is de geest uit de fles vóór je het weet.
Deze simpele en eeuwenoude wijsheid
werd/wordt door de VS en hun tegenstanders. weer vergeten, toen/nu ze geweld
inzetten in Irak etc. DIT bedoelden sommige
landen, zoals Frankrijk dan ook, die beter
snapten hoe de gemeenschappen
functioneren in het Midden-Oosten en ook in
Afrika. En het is wat vele “westerse landen”
niet zagen of niet wilden zien. En zie nu het
afschrikwekkende resultaat:
-Irak zit in een gigantische chaos van
moord/geweld: een afgrijselijk bloedige
burgeroorlog. Nu ik dit schrijf werden 250
opstandelingen in Kerbala doodgeschoten,
door GI’s en lokale troepen met behulp van
helicopters en ander zwaar tuig. Zelfs de VS
spreekt nu over “deels” een burger-oorlog.
Al-Sadr wilde zelfs al praten omdat ook hij
de ontwikkelingen ook vreest.
-Palestina lijkt snel dezelfde koers te varen,
daarbij “geduwd” door landen die deze
chaos goed uitkomt. Het aantal doden

kan worden gebruikt tegen inbrekers:
keihard. En ons brood is zeven granen en
blijft eetbaar gedurende vele dagen en je
kunt het invriezen. Hollands dus. Maar komt
er bezoek, of hebben we zin, dan kopen we
bij een van onze bakkers een mooi
stokbrood, dat vers knapt bij de
provencaalse maaltijd. Wij eten van twee
culturen dus. En nu maken we straks ook
nog compote van nederlandse appelen en
zo. Schandalig niet? En dat voor 80 €!
ELECTRONISCH AFVALLEN
U trekt uw afvalbroekje aan en eventueel
ook uw afvalmouwen etc. kiest het
programma doet de rest van uw kleding aan
en u gaat naar uw werk. Wat dat werken
dus niet oplevert (afvallen dus!), doet uw
elec-tronische ondergoed voor u. Het
kriebelt wat maar het werkt. Dus bazen ziet
u uw medewerkers met een draadje aan het
stopcontact hangen dan moet u de werkdruk
snel verhogen! Het mooi speelgoed
kostmaar 200 €.
ELECTRISCH PEPEREN
Peugeot
maakt
ze:
de
elektrische
pepermolen! Ze maken nog veel meer
stalen producten in deze sector, alwaar ze
het zoeken in de luxere dingetjes. In 2006
werden er honderdduizenden pepermolens
met batterij verkocht. Afvallen door
handmatig peperen is ook al voorbij, u ziet
hoe diversificatie werkt. Eerst koopt u een
elektrisch apparaat dat u werken bespaart
en daarna koopt u ondergoed dat trilt om
toch af te vallen. De pepermolenprijs weet ik
nog niet; ik peper nog handmatig!
………………………………………………………
……………………………………………………….

TOPICS/CAPITA SELECTA
BURGEROORLOGEN EN GEWELDSPIRALEN
Wij in Europa hebben er genoeg ervaring
mee; wij weten hoe “dirty” burgeroorlogen
kunnen zijn. In Joegoslavië hadden
/hebben(?) we het laatste voorbeeld
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Neem dus even uw globe ter hand, en bekijk
het bovengenoemde deel van onze wereld.
Zie hoe groot dit “instabiele”gebied, van
veelal aaneensluitende landen, nu al is
geworden. Het wordt steeds stuurlozer,
rechteloos en daar regeert haat, geweld en
moord.
Bush cs moet nu weer “iets doen”, want de
VS (en soms ook anderen uit het westen)
zijn stevig involved / stevig betrokken in
deze regio en in deze conflicten. Ze zijn
zelfs (deels), de aanstichters c.q, vormden
de katalysatoren ervoor..
En het wanhopige antwoord is nu: nog meer
militaire power inzetten; met het ene geweld
het andere bezweren. Terwijl de
democraten en ook sommige republikeinen,
openlijk tegen zijn nieuwste plan stelling
nemen. De splijtzwam heeft dus ook de VS
bereikt…. Wie gelooft NU nog dat zoiets
werkt? Het is zeker dat dit nooit de
oplossing zal brengen. Gelukkig zien we ook
overal overleg met de opstandelingen als
move opduiken: uit overtuiging óf om
tactische redenen?
Dus “gewoon” alles maar “laten” dan? Wel,
natuurlijk breekt dan OOK de pleuris uit…
zonder twijfel, maar dan is er, na veel doden
en immens verdriet,er mogelijk wel een
“betere” KANS dat het verstand overwint en
het bloedvergieten wordt bedwongen. Want
nu worden de bezettingen door vreemde
landen en de inmengingen van deze als
argument gebruikt voor opstand en uitroken
van tegenstanders.
Wie anders en breder durft te kijken, kan het
dus zo maar zien gebeuren…. We zijn in
een flinke storm geraakt, in een zich
uitbreidende orkaan, en die kun je ,zoals
bekend, niet met een andere storm
bedwingen. Het is natuurgeweld en de
“natuur” moet het ook weer oplossen….
Overigens is dit alles akelig lijkend op de
voorspellingen die ik recent las in het
grandioze boek van Jacques Attali.
God helpe dus nu de wereld en haar
bewoners. Laten we hopen, dat we in staat
zullen zijn het immense leed, dat groeit met
de dag, ooit te balsemen en weer de vrede
(= recht en orde en tolerantie) terug te
winnen.

neemt per dag toe en de regeerders kunnen
de stop niet meer op de fles krijgen.
Intussen is het bestand al vaker geschonden en vallen tientallen doden. Weinigen
geloven nog in gesprek.
-Libanon, vanouds HET voorbeeld van DE
afschuwelijke burgeroorlog, dreigt opnieuw
in zo’n toestand te verzeilen. Nasralla probeert van alles: stakingen, bezettingen en
dreigende taal om de andere fracties op te
jutten. Nu de christenen ook (weer) verdeeld
raken en hun geëxileerde gene-raals uit de
vorige burgeroorlog (15 jaar lang!)
terughaalden in triomf, worden de kansen
op vrede nog kleiner.
-Afghanistan is ook aan het opstappen in
deze richting… de VS gaat daar weer
MEER doen en vraagt ook de Nato steviger
in te stappen. Nadat de russen ooit alles
moesten laten vallen… en de VS de toen
die opstand tegen de russen steunde…
Karzaï stelde ook al overleg met de Taliban
voor, die antwoordden met het innemen van
de stad waar een eerste gesprek zou
moeten plaatsvinden….
-Somalië, het Libanon van Oost-Afrika, zit
ook weer aan de rand van zo’n burgeroorlog. Ethiopië en Eritrea, Kenia, Soedan
zijn involved, de VS bombardeert al weer en
is actief tussen en met de partijen. Het oude
spel van inmenging en deals maken is weer
terug en Mogadisjoe lijkt weer de chaos te
worden van de eerdere langdurige
burgeroorlog daar. De AU en de VN slagen
er nog steeds niet in één vredesmacht
samen te stellen. Ook hier tracht men met
de tegenstanders, de leiders van de
islamitische gerechtshoven, te gaan praten.
-Pakistan is ook steeds dichterbij een
instabiele toestand aan het komen… De VS
zetten de regering daar onder druk om de
terroristen forser aan te pakken. Muren en
mijnenvelden zijn al gepland tussen Pakistan en Afghanistan.
-Iran en Syrië stoken, en zien brood in de
libanese en iraakse chaos, waarbij binnen
Iran ook de onderlinge verdeeldheid al
groeit. De onderlaag wil Amadinedjad, de
elites willen een andere koers lijkt het.
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Toen verscheen een andere, louchelijkende, hollander die hem aanried de deal
te laten vallen. Zo niet dan zouden er rare
dingen kunnen gebeuren: vrouw verkrachten, kind ontvoeren, bommetje onder de
auto, zoiets leuks werd hem beloofd. Onze
man bleef sterk en ging naar de politie. Dat
hielp niet erg veel maar toch werd het rustiger. Wel ontplofte nog de meterkast, en
kreeg hij veel controleurs van horecadiensten en politie op bezoek. Anonieme
aangiften zeiden die. Maar hij hield vol… en
het kalmeerde.
Hij had intussen een fraai dossier opgebouwd en dacht: ik schrijf hierover een
boekje! Intussen werden her er al twee, die
hij ook gebruikte voor zijn eigen publiciteit.
Zo komen er niet weinig hollanders logeren
bij hem, met zijn boekje in de hand! Ze
willen er wel eens het fijne ervan horen en
dan ook in zo’n maffioos bed slapen. Gaaf
toch!
Het spul loopt al jaren prima. Jammer dat
het niet te koop is en ook niet (meer) failliet
gaat. Want dan zou ik me melden als koper,
om ook weer wat extra copij te kun-nen
verkrijgen over de ongelooflijke wereld van
Zuid-Frankrijk.
Zo, nu ben ik blij dat U wat neutraal materiaal heeft ter vergelijking met mijn verhaaltjes. En ik blijf voor U zoeken, want hier is
altijd wat ongelofelijks aan de gang. Dus
weer tot gauw!

Alles zal dus moeten via het stoppen van de
geweldsspiraal: hoe meer wapens je nu,
over en weer, toont hoe meer er zal worden
geschoten en gemoord. De mensheid moet
weer eens tol betalen voor haar
onvermogen , voor haar onbegrip en óf haar
blinde naïviteit.
Laten zij, die de tweespalt aanwakker(d)en
uit het westen, onder moslims EN
autochtone Nederlanders, beseffen, dat een
burgeroorlog altijd al begon met kleine
wrijvingen/ racisme/xenofobie etc. dat
vervolgens in geweld ontaarde. En vraag
Job Cohen maar, hoe moeilijk het is om “de
boel bij elkaar te houden”. Anders schrijft
over enkele jaren ook de Nederlandse
journalistieK : L’Histoire se repète…hélas!
***
WIJ ZIJN NIET DE ENIGEN…..
Al vaker schreef ik over rammelende
overheidsprestaties en moeilijke momenten
met overheidsdienaren. En vaker dacht U
ongetwijfeld: Zou dat wel helemaal zo
gebeurd zijn?
Het zij u vergeven, ik begrijp dat goed. Maar
nu krijg ik iets te horen, dat helemaal waar
is, en dat een beetje bevestigt dat mijn
stories niet uniek zijn. Het volgende
gebeurde, hier aan de Côte d’Azur.
Een hollander wilde een hotel kopen aan de
Côte; en zijn accountant, die wist dat het
ding slecht draaide, zei hem even te
wachten. Want hij verwachtte het failissement, en al spoedig. En de man kreeg gelijk:
dus deed onze koper na het faillissement
een bod en dat leek te gaan lukken. Na het
“acte tekenen”, moest hij nog even naar de
rechter; immers het hotel was een
faillissementsobject. Hij ging met zijn
advocaat en deze had toen een wel zeer
vreemde vraag aan zijn client. Hij vroeg hem
hoeveel er “onder de tafel was betaald”. De
ollander was verbijsterd, maar kreeg te
horen dat dit hotel al enkele keren failliet
ging en dan weer opstartte. Dat was een
trucje van maffioso om geld te witten. Daar
zat onze Hollander dan.

***
INTEGREREN IN BOLLÈNE
De burgervader van deze stad van 15.000
liet een sociologisch onderzoek doen naar
de integratie in zijn stad. Met nadruk zegt hij
dat het GEEN immigratie-onderzoek is, want
er moet natuurlijk geen accent komen op het
"Noord-Afrikanen" aspect. Nee, alle 1500
immigranten zijn bedoeld. Dus staat
nergens dat dit in meerderheid magrehbiens zijn... Hij zegt dat het hoog tijd wordt
dit onderwerp op een correcte wijze te
behandelen niet op basis van borrelpraatwijsheid en vooroordeel. En dat leverde
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nieuws op: In 1927 waren er 10% immigranten en nu .... ook! (Regiogemiddelde 9,6%
en nationaal 6,3 %.)
De immigranten wonen wel erg geconcentreerd en er loopt een muur tussen
allochtoon en autochtoon. Problemen:
taalbarrieres, woonsituaties en armoede zijn
de belangrijkste integratieremmers. Hieruit
kunt u al zien dat er geen grote
hoeveelheden noord-europeanen onder
deze groep allochtonen zit. Want die zijn
niet armlastig meestal.
Wij kennen hier veel noord-europeanen en
verzekeren U dat er de nodige zijn die drie
woorden frans spreken, in de zon liggen en
geen jota interresse hebben voor hun
woonland. Ze weten geen fluit van de
problemen en vreugden om hen heen... Als
die ook zo'n testje zouden moeten doen?
Wel, dan zakken als bakstenen, absoluut.
En dan dus ..... naar huis terug ?
Maar u weet wel : wat niet-EG-ers MOETEN is niet verplicht voor EG-inwoners.
Discriminatie? Nee, dat is gewoon de
huidige wetgeving. Niet helemaal zuiver
vanuit integratiehoek bekeken? Ach doe niet
zo moeilijk.
Twee andere steden hier gaan nu hetzelfde
onderzoek doen.... Uiteraard heeft dit een
duidelijke politieke reden. Linkse burgervaders hier MOETEN aandacht besteden
aan de discussie over immigratie en ze
proberen op deze manier de feiten (die in
hun voordeel zijn), in de discussie te krijgen.
Goed gezien heren, zo moet het toch? Of
het echt helpt? Afwachten maar.
Zou Verdonk eigenlijk (ook) een frans
vacantiehuisje hebben ? Zou toch best
kunnen... Maar zij spreekt of course
vloeiend frans. Zij dus wel.

Rest van de wereld
(Lat. Am, Oceanië, India,Oost-Azië, Afrika etc.)
[
JAPAN ?
CANADA ?
[

EUROPA (EU)
[
(Israël) + VS -------VN--------CHINA + Rusland
[

IRAN
IRAK

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

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

.

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

***
DE NIEUWE GEOPOLITIEKE HOTSPOTS
ZIEHIER HET ACTUELE GEOSTRATEGISCHE SCHAAKBORD VOOR GEVORDERDEN
EN BETROKKENEN :
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