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Ons Carnaval kwam via de satellietradio;
liedjes uit het Limburgse en ook reportages
schalden drie dagen door Le Brilhas. Mijn
eega zong luid mee, en zelfs ik had een zo’n
berucht nostalgisch gevoel. Drie dagen
zonder de zorgen van de wereld. Vieren de 1
miljoen moslis ook mee: Nee, Leon “die
zoepe neet!”. (Maar ze höbbe waol auch drie
vrouwluuj).
Tegen mijn gewoonte in moest ik, na het zien
van de film van Al Gore (in Mormoiron!) in Le
Provencal wel iets gaan doen aan het
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“klimaatgedoe”(Zie Algemeen dus). Daarin erger
ik me aan “verpolitiekte” wetenschappers..
Recente discussie met vrienden hierover,
deed me wat meer hierover nadenken, van U
me nu ook hierover hoort.
Het kabinet van “MEER SAMEN” trad voor
het eerst op en wilde geen van de 25
oppositie-ideeën overnemen. Ai JPB!
Ik
moet het toch nog zien… En stel u voor, nu
het onderzoek naar “onze” steun in de
irakkwestie niet zal komen, wat dit kabinet
dan straks moet ALS er onverhoopt een
oorlog in het MO uitbreekt. Gaan we dan met
de Michiel de Ruyter weer wel meedoen?
Want we zijn NATO-leden, en ook in
Afghanistan als zodanig actief. Laten we
Wilders dan maar generaal of admiraal
maken…(Lees ook L’Exception franco-hollandaise)
Airbus gaat 10.000 europeanen ontslaan…
De duitse overheden kochten snel aandelen
om de hoeveelheid ontslagen in HUN land, te
remmen. Dat lukte slimme Angela dus, maar
nu gaan de franse vakbonden staken en ook
de franse regio’s gaan nu aandelen kopen.
Wat een sof gedoe in het aanzicht van de
hele wereld. Afgang in het kwadraat: de oude
Duitsland-Frankrijk
tegenstelling
groeit
sterker dan U denkt! De EU op zijn smalst….
Niet best. Werkeloosheidsbestrijding door
politieke herrie op europees nivo: niet het
totaal veranderde hierdoor, maar wel het
aantal werkelozen PER LAND. Solidariteit “à
l’Européenne”. (lees EADS/AIRBUS onder Algemeen).
De Bagdadconferentie over Irak schijnt er nu
te komen met aanwezigheid van Syrië en
Iran… en ook Engeland en Frankrijk zien het
zitten…
Eindelijk
tekenen
van
een
koerswending van de VS? Nee, zwakte na de
ontdekking van onze Condi (Rice) die bot
ving in het MO, en ook gevolg van het tot
“lame duck” worden van George in eigen
huis. Laten we hopen dat dit de aanstaande
oorlog met ran zal voorkomen cq vertragen.
Het is ver gekomen, maar George wint het
NIET in Bagdad… en nu slipt zijn economie
ook nog. (Lees Noord-Amerika en Midden-Oosten)
De
aandelenbezitters
slapen
slecht;
s’morgens hebben ze nu van die kleine
chinese oogjes, weet U. Ik heb enkel nog
aandelen Le Brilhas, waar alles rustig is en
de bazen geen kapitalen aan opties krijgen.
De franse verkiezingen zijn zeer venijnig aan
het worden. Maar de publieke belangstelling
is enorm; erg goed. Het smijten met allerlei
modder moet het echte debat verhullen. Over

het complete failliet van dit land, met 1200
miljard schuld + nog 1000 voor pensioenen,
daar heeft bijna niemand het over. Men deelt
nog gewoon de oude pepernoten uit.
Sego verliest op Sarko, mijn favoriet, en ze
raakt in paniek... En (middenman) Bayrou
stijgt over Le Pen uit, die nog steeds de
handtekeningen mist om mee te kunnen
doen. Het wordt voor de fransen een cruciale
verkiezing. (Zie L’exception, verkiezingen).
Welaan in Mormoiron is de winter zacht, de
zon warm en de Ventoux had zelden een
wintermutsje. Het groen wordt onvoorzichtig,
net als de vogeltjes. Onze wijnstruiken zijn
gesnoeid en gemest, het zwembad warmt op.
Dus in dat licht gezien is een oorlog in het
MO ver weg… Laten we hopen dat de natuur
(het niet-menselijke gedeelte daarvan dan)
gelijk heeft.
Dank voor de vele reacties (zie Ingezonden) en
ook dank aan de nieuwe lezers (nu zijn we ca
op 140 ). Laat wat van u horen, voor u ons
niet meer KUNT bekeren.
Veel leesplezier.
LEON.
………………………………………………………
……………………………………………………..

*DIXIT
“ ALS IK DIE DEBATTEN HOOR OVER
EUTHANASIE, DENK IK DAT ER
TOCH EEN GRENS MOET ZIJN VOOR
HET LIJDEN VAN EEN MENS”. ( Zei
Sarko, die ook bekend staat als een
“tegenstander” van levensbeëindiging)

“ CHIRAC INTERESSEREN UITGAVEN NOOIT. HIJ GEEFT GEWOON UIT, EN DAT IS HET”
(Uitspraak van oud-premier Balladur…. Geen echte
vriend van Jacques dus)

***
“ DE STAAT IS OMNIPRESENT
WAAR HET GOED GAAT, EN
AFWEZIG WAAR HET NIET AL
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maar keek toch zelf maar eens goed, daar
beneden. En hij zag enkele stukken sterk
klevende tape om zijn penis en over zijn
schaamhaar. Op die tape stond met zwarte
stift geschreven: Knap gauw weer op…. Van
de verpleegster die je vorige week een dikke
bon uitschreef!
****
Beste L. , dit is echt lachen. Thanks a lot!

TE BEST IS” ( Dit zei Bayrou, presidentskandidaat van het scherp analyserende type)
***

“ ZE GEBRUIKT DE MEDIA ALS
EEN VEILIGHEIDSNET; ALS EEN
SCHELLEKOORD WANNEER DE
ZAKEN NIET ZO GAAN ALS
GEDACHT” (Een journalist met zelfkennis

****

over Sego)
***

MODERNE BEDRIJSCOMMUNICATIE

“Het is prima een flinke rij
uitgaven te hebben, maar waar
is de rij met ontvangsten? “ (Parisot,

Lezer en notoir grappenmaker T. schreef
voor U dit moderne stukje directieproza, dat
de nieuwe arbeidsverhoudingen illustreert:

werkgeversvoorzitter over Sego’s program).

***

Beste medewerkers,
Op de Algemene Directievergadering is het
volgende besloten:

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

1. De kledij, waarmee u zich naar uw werkplaats
begeeft, moet aangepast zijn aan uw salaris:
- Wanneer u met Prada schoeisel en Gucci kledij
rondloopt gaan wij ervan uit dat u meer dan
genoeg verdient en dus geen salarisverhoging
nodig heeft.
- Wanneer u pover gekleed bent, moet u beter
leren omgaan met uw geld, zodat ook u zich
betere kledij kan veroorloven. We kunnen u in dit
geval dan ook geen salarisverhoging toestaan.
- Wanneer u de gemiddelde merkenkledij van
Jan Modaal draagt, bevindt u zich in de
middenklasse en stelt u het goed. U hebt dan
ook geen salarisverhoging van doen.

*INGEZONDEN
EERST WAT INGEZONDEN MOPJES
Van trouwe lezer en inzender L. een paar
Quickies:
Een vrouw komt thuis, zet de auto piepend
stil op de oprit en rent naar binnen, roepend:
“Ik heb de loterij gewonnen! Pak je koffers!”
De man zegt: Niet te geloven, wat moet ik
inpakken , strand- of bergspullen?
Dat kan me geen donder schelen, zegt
mevrouw, zorg dat je gauw opdondert!

2. Familiale dagen en toegestane afwezigheid:
Elke medewerker heeft vanaf heden recht op
104 dagen per jaar. Ze worden ook wel eens
"zaterdag" en "zondag" genoemd.

****
Een pool, immigrant in Engeland, wordt
gekeurd voor het rijbewijs. Nu de oogtest:
De opticien toont de letters C Z W I X N O S
T A C Z en vraagt:” Kunt u dit lezen?”
“Lezen?” Zegt de pool,”Ik ken die vent!”

3. Middagpauze:
- Magere mensen hebben recht op 30 minuten,
omdat ze meer moeten eten om er gezond uit te
zien.
- Mensen met een normaal gewicht hebben
recht op 15 minuten, om een afgewogen maaltijd
te nuttigen en alzo op hun gewicht te blijven.
- Mensen met overgewicht hebben recht op 5
minuten, meer tijd hebben ze niet nodig om een
flesje "Slim Fast" te drinken en een dieetpilletje
in te nemen.

****
Een Amerikaanse agent moest aan
appendixproblemen worden geopereerd. Na
de operatie had hij een pijnlijk gevoel in zijn
kruis, dat maar bleef. Hij was erg bang,

4. Ziekteverlof:
4

een stil windje gelaten. Moet ik wat daaraan
doen?”
Omi leunt naar voren en zegt: “ Voorlopig
niets. Thuis zal ik straks nieuwe batterijen in
je hoorapparaat doen”.

Doktersbriefjes worden niet meer aanvaard. Als
men naar de dokter kan gaan kan men ook naar
het werk komen.
5. Gebruik van de sanitaire voorzieningen:
Er wordt teveel tijd doorgebracht op de toiletten.
Daarom is er vanaf nu een tijdslimiet van 3
minuten ingevoerd. Na deze 3 minuten gaat er
een alarmsirene, wordt het toiletpapier
vergrendeld, de deur geopend en wordt er een
foto genomen. Na 2 overtredingen zal uw foto
uitgehangen worden op het Informatiebord onder
de categorie: "Chronische Overtreder van het
Arbeidsreglement".

Tja, ik begrijp nu hoe riskant protheses zijn.
Maar kleindochters van 13 zijn nog veel
riskanter. Lieve Z. ik zal nu eens wat voor
jou verzinnen….!
***
BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 26-07 en
voorafgaande):

6. Medische ingrepen:
Zolang u hier werkt, hebt u al uw organen nodig.
Denk er daarom zelfs niet aan om één of ander
te laten verwijderen. Wij hebben u intact
aangenomen, elke latere operatie zal dan ook
beschouwd worden als een vorm van
contractbreuk.

Van een nieuwe lezer (en familielid) F.,
werkzaam in het culturele,, ontving ik deze
reactie nadat hij een proefnummer had
ontvangen:
Hallo Leon,
Ik wist dat we in onze familie behoorlijk wat
artistiek talent hadden, maar dat er ook nog
verborgen schrijvers- en redactioneel talent
aanwezig is, mag op zijn minst verrassend
worden genoemd. Mijn complimenten! Heel
leuk om te zien wat je zoal aan lezenswaardige artikelen hebt weten te verzamelen en daarnaast ook nog een aantal
artikelen van eigen hand. Wel een behoorlijk karwei lijkt me om periodiek zo’n
krantje samen te stellen en te publiceren.
Graag wil ik in de toekomst edities ontvangen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw loyaliteit
tegenover de firma.
Het is onze betrachting om een positief
arbeidsbeleid te voeren. Mogen wij u daarom
dan ook vragen om al uw vragen, commentaar,
zorgen, klachten, frustraties, irritaties, agressies
en beschuldigingen aan iemand anders te
richten dan aan ons.
Met vriendelijke groet,
De Directie

Beste T. , ik heb al ruim 20 jaar geen baas
meer, dus weet van dit soort dingen “nulle”.
Dat is nu in een klap overbrugd. Werk jij
daar zelf? Of zit je in de directie? Voor mijn
relatie met jou in de toekomst is het geven
van en duidelijk antwoord essentieel, dat
snap je!
***

Dank beste F. voor de vriendelijke woorden;
ik hoop dat die blijven, als meerdere edities
je bereikt hebben. Omdat je eega en jij in
het indiase ontwikkelingswerk zo actief zijn
en al zo lang, zou het prachtig zijn wat te
horen van dit enorme land, de nieuwe
economische wereldreus. Want op dat
terrein ben ik nauwelijks thuis, al volg ik de
ontwikkelingen economisch-geopolitiek wel
nauwkeurig.. Jullie staan dus nu in de
verzendlijst en ook op de “correspondentenlijst”. OK? Laat ons wat horen over
dat mooie werk!

Nog een klein en actueel mopje van
kleindochter Z., nu haar opa hoorapparaten
heeft gekregen. Spreekt voor zich en “het”
zit in de genen dus.
Een bejaard koppel (opa en omi dus) zit op
een zondag in de kerk (??). Halverwege de
mis leunt opa naar omi en zegt: “Ik heb net

***
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zeer persoonlijk. Want wat de een geweldig
vindt,
vindt
de
ander
volmaakt
oninteressant. En dat geldt mutatis mutandis
ook voor Le Provencal. Ondanks je
uitdrukkelijke bewering dat je iedereen op
verzoek van de verzendlijst afvoert, is uit je
woordkeuze (“SPAM, te weinig tijd?)
duidelijk dat je dat tegenvalt. Dat is niet
terecht lijkt me. Je kunt toch uitstekend
vriend met elkaar zijn zonder aan elkaar’s
hobby’s of goede werken deel te nemen? Bij
voorkeur niet, zou ik menen. Ik denk net dat
de mensen die je eerlijk vragen de
toezending te stoppen in feite meer integer
handelen dan degenen die met een muisklik
een maand werk van jou in de prullemand
flikkeren en overgaan tot de orde van de
dag. Mogelijk hangt dat samen met je
status als expat. Ik kan mij voorstellen dat je
in die situatie aanzienlijk bewuster met je
contacten om moet gaan. Je houdt van
discussie, laat maar eens horen wat je van
deze preek vindt. Alle goeds intussen.

Van lezers J. en C. die niet zonder zon, wijn
en carnaval kunnen, kwam het volgende
binnen:
Dank voor weer een Provencal. Die moet ik
tussen de carnavalsoptochten, zittingen en
after-optochten en after-zittingen ook nog
selectief zien door te werken. En dan gaan
we na carnaval ook nog naar Pisa en de
mooie Toscaanse omgeving.
Beste mensen, dat jullie nog tijd vinden om
te werken (ook voor ons pensioen!),
ongelooflijk. En dat Le Provencal vermag te
concurreren met carnaval en Toscane is
een te grote eer. Dat jullie daar in Toscane
en ook Spanje gewoon “vreemd gaan” , dat
zullen we maar oogluikend accepteren.
Jullie zijn overrijp voor pensionering, dat is
te zien. Alaaf, dus maar. En hou het netjes.
Dank voor jullie reactie.
***

Beste H. jouw reactie vind ik schitterend,
van zo’n analyse en kritische houding hou ik
echt. En je deed dat al eerder. Chapeau
dus. En nu inhoudelijk een antwoord.
Allereerst vind ik dat “je bezighouden met de
wereld”, je eigen beslommeringen nogal
relativeert. Ja, je zelfs meer doet beseffen
hoe bevoorrecht je eigenlijk bent. En het
roept bij mij ook vele vragen op over “de
mensheid” en dus over MEZELF. Het is dus
meer dan een hobby, maar ook erg leuk en
boeiend.
Stel je gerust, ik heb erg veel vrienden,
waaronder erg veel buitenlanders hier, die
Le Provencal helemaal niet kennen. Niet
eens weten dat ik zoiets doe. Want ze lezen
geen nederlands en ik heb heel andere
dingen met ze te bepraten. Overigens ook
vaak “de goede/boze wereld”. Dus zijn we
het eens: vriend zijn heeft met Le Provencal
of andere hobby’s niks van doen.
Maar als iemand een “echtere” vriend is,
dichterbij staat, interesseer ik me altijd zeer
voor zijn persoon, zijn wereld. En die zit
deels in zijn hobby’s toch? Dat toont die
mens in zijn facetten, “und dass ist doch
sehr schön”?

Van lezer H., hervonden vriend uit vroeger
jaren, die al eerder blijk gaf van “positief
kritisch volgen” van de capriolen in Le
Provencal kwam een zeer prompte reactie
binnen:
Hi Leon, gisteren Le Provencal ontvangen
en vandaag al een reactie: is dat niet mooi?
Gezien je aandacht voor het wereldgebeuren , zal het wel goed met jullie gaan.
Er is niets wat “de blik uit de vuurtoren”
meer beperkt dan persoonlijke troubles, vind
ik altijd. De reden dat ik zo snel reageer is je
artikeltje: “hoe maak je een krant”.
Technisch heb ik daar niets over op te
merken, maar tussen de regels meen ik iets
te lezen dat aansluit bij een idee , dat mij al
langer bezig houdt.
(-en nu volgt een betoogje van wat
persoonlijke kleur dat ik dus
voor u
samenvat-):
Veel mensen hebben hun hobbies vooral
voor zichzelf en zijn er niet op uit die te
delen met anderen. Een hartelijk en
extrovert mens (!) als jij ziet dat mogelijk
anders. Maar je moet begrijpen dat niet
iedereen zo in elkaar zit. Want hobbies zijn
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blijf vooral zoals je bent, mijn beste H.. En,
het is en blijft een hobby, that’s all!

Dus vindt iemand mijn geleuter in Le
Provencal (en elders) leuk dan doet dat bij
een idee van “gelijkgestemdheid opkomen”.
En dat is gewoon mooi. Maar hangt het
hem/haar de keel uit, dan heb ik het liefst
“recht voor de raap” de opmerking: laat
maar zitten. Dat is eerlijk en daar hou ik van.
Natuurlijk is dat ook wel eens effe minder
leuk, omdat je dacht dat er je er iemand
mee plezierde. Ik heb uiteraard al bedankjes
gehad, overigens meestal van “eerste
lezers” die ik een proefnummer stuurde.
Veel mensen die haar lezen werken ook
nog, zijn druk, druk, druk en hebben gewoon
verrekt weinig tijd. Dat herinner ik me van
eerder zeer goed hoor. En die klikken het
spul soms gewoon weg; nou effe niet dus.
Erg gewoon denk ik.
Maar ik vind het ook een beetje maf om het
internet etc. vol te stoppen met 400 kb tekst
die meteen gespamd wordt. Daarom vraag
ik de ca 140 “abonnee‘s” met enig
regelmaat mij te zeggen of ze er van af
willen. En ik ben er “statistisch zeker van”
dat er abonnee’s zijn die Le Provencal
gewoon doordraaien, maar ik weet natuurlijk
niet wie.
Ach extra-werk heb ik er helemaal niet van,
dus ik slaap ook echt goed. Maar ik zou in
zo’n geval in hun plaats, wel echt vragen de
toezending te stoppen.
Dus doe ik bij deze ook het verzoek aan alle
lezers om het mij te berichten, als verdere
toezending niet meer hoeft. Ik zou niet
verbaasd zijn dat de “oplage” dan zakken
zou met ca 10-20% , na drie jaren bezig zijn.
God weet zijn er ook nog mensen die zich er
aan doodergeren; en dus blijven lezen om
hun woede op peil te houden. Ik heb dan
liever ook hun reacties, want jouw reactie nu
stel ik ook erg op prijs. Twee keer was
iemand echt link op wat ik schreef en dat
werd
vervolgens
inhoudelijk
mooi
uitgeknokt.
En beide lezers bleven; ook leuk toch?
H. , ik denk dat jouw openheid wijst op ….
goede vriendschap; die ook blijft als ik je, op
jouw verzoek, van de verzendlijst zou halen.
Dus echt bedankt voor je “preekje” en ik
hoop dat mijn retourpreek je ook bevalt. En

***
En van dezelfde H. kwam een tweede
reactie binnen; hij blijft dus lezer!
Beste Leon, je rubriek over Mormoiron moet
je wat uitbreiden. Dat verhaal over die
jagers vond ik zo uitgesproken “ à la
campagne” dat ik et met veel plezier
gelezen heb. Ik heb niet het gevoel dat er
veel gebeurt in dat dorp van jou, maar zo te
zien is het wel van een heel andere
dimensie. Leuk!
Tja beste H. er gebeurt, ook in ons dorp,
veel meer dan een mens denkt. De kunst is
meer het “op te zoeken, het te zien of
vinden”. Een hoop werk! Haha.

***
Van T. ,trouw lezer, helper en zeer
gewaardeerde ex-collega in het vak, kwam,
met vertraging vanwege grote drukte, dit
zeer gewaardeerde commentaar binnen op
de laatste drie edities:
Dag Leon,
Door wat achterstand bij het lezen, krijg je
bij deze, in een keer mijn reacties op de
laatste drie edities van "Le Provençal". Als
je met enige vertraging leest, dan valt eens
te meer op dat met name jouw stukken in de
afdelingen "Alledaags uit de Midi", "Journal
Mormoironais", "Coin des Poètes" en
"Capita Selecta" een blijvende waarde
hebben.
Bij de meer op de actualiteit gerichte stukken, heb je wel eens een aha reactie omdat
je het nieuws zelf ook gelezen hebt of lees
je actuele stukken gewoon te laat.
December 2006
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Capita selecta - Poetin's Rusland:
De Russische leiding heeft altijd al in
machtstermen gedacht (het zijn
tenslotte politici), maar de proliferatie
van het kapitalisme is nu ook echt tot

of je laptop moet opstarten ter controle, of dat je geen vloeistoffen meer
mag meenemen (tenzij in een
doorzichtig en hersluitbaar plastic
zakje van maximaal 1 liter per
persoon) zou voor gek zijn verklaard.
Vandaag de dag laten we ons telkens weer controleren en opnieuw
controleren en zijn er vele restricties
a.g.v. de veiligheidsmaatregelen
a.g.v. de terroristenaanslagen van
2001. We accepteren dat allemaal
omdat het logischerwijs de veiligheid
bevordert. En het valt (als je eraan
gewend bent) allemaal nog wel mee.
Maar misschien dat we over enkele
jaren alleen nog mogen meevliegen
als we geboeid worden vastgesnoerd in een stoel. Tenslotte zorgt
ook die behandeling ervoor dat je in
de lucht niet meer lastig kunt zijn. En
tenslotte komt ook dat de veilig-heid
ten goede, logisch toch !? Te hopen
valt dat deze manier van beveiligen
zich niet doorzet tot treinvervoer.

LS: Eens, we zijn op weg naar een
multipolaire machtsstructuur in de wereld en
de ca 8 à 10 clubleden (zie jouw drie+
Europa (?),India, Zuid-Korea, Japan,
Brazilië zeggen sommigen zoals Attali) op
termijn, bevechten nu al hun plek in de
nieuwe pikorde. Boeiend en link.


Capita selecta - God's koren: De RK
kerk is denk ik de oudste organisatie
ter wereld die bestaat (zo'n 2000
jaar). Wat mij steeds weer verbaast
is dat deze organisatie, ondanks alle
crises (schisma's, afscheidingen,
Luther, WO-II, recente schandalen)
altijd verder groeit. Er is blijkbaar iets
dat ervoor zorgt dat de RK kerk
standhoudt.

LS: Al-Qaida heeft de wind wel erg meegekregen zie Irak; ze exploiteert zeer bedreven religieuze/culturele en politieke tegenstellingen. En zie nu weer Iran en Afghanisten en… Afrika. Deels landen die al 20
jaar in de prak liggen en ook landen die
meevechten in de islamitische hegemoniestrijd. Al-Qaida drijft op de golven der chaos,
armoede en haat. En op dit alles heeft de
rest van de wereld geen echt antwoord: dus
rest ons enkel verzet en beveiliging en
opgeven van onze privacy. Onontkoombaar
en noodzakelijk. Ik stond ook al enkele
keren met mijn “plastic zakkie” omhoog in
de rij op het vliegveld: het is lachen
natuurlijk. Maar anderzijds een pijnlijke
illustratie van de veranderde wereld.
Overigens is de enorme expositie van politie
en militairen op franse stations (bv
Marseille), in het kader van de “vigipiratemethodiek” erg opvallend. Geeft een veilig
gevoel en daaraan zie je hoe ver het al is
gekomen, “in our brains”..

LS: Inderdaad valt dat op, al is de islam ook
“maar” 650 jaar jonger en kennelijk nog erg
levend (maar ook fors verdeeld). De Kerk
van Rome (en haar derivaten in de orthodoxe sector) zijn de enigen kerken met een
strakke hiërarchie en één topman. En dat
kan mede een stuk van de verklaring zijn.
Verder is, denk ik, de kern van de Christelijke boodschap van Rome (en dus ook andere christenen, die zich afscheidden) een
erg sterk ideëel en maatschappelijk concept.


Capita selecta - Denk niet dat de
dreiging meevalt: Je schrijft dat we
niet door Al Quaïda zijn overwonnen.
Nee, dat klopt, maar ze zijn er wel in
geslaagd de hele vliegende wereld
op de knieën te krijgen. Wie tien jaar
geleden had gezegd dat je voor elke
vliegreis gefouilleerd zou gaan worden, of je schoenen moet uittrekken,
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VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

Januari 2007


Journal Mormoironais - M. op weg
naar de winterslaap: dit moet het
openingsverhaal worden van je
prozabundel !

L’ EXCEPTION FRANCAISE
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE
-Een beetje statistiek van prof. Marseille
(frans econoom).
Hij is berucht om zijn nietsontziende
verificatie van overheidscijfers, vooral de
WW-cijfers hier. Hij beweert dat de
werkeloosheid, netjes uitgerekend, het
dubbele is van de officiële cijfers… en
niemand kan het weerleggen, Dat is toch
kras! Nu is hij weer aan het provoceren en
rekende alle kosten uit die met de WW
samenhangen, de uitkeringen maar ook het
hele
ambtelijke
apparaat,
overheidssubsidies etc. Dat getal, dat enorm
stijgt, zo zag hij ook nog even, deelt hij dan
eenvoudigweg door het aantal WW-ers en
komt dan op… 32.000 €. Echt waar. En dan
schrijft hij: iedere werkeloze met dat bedrag
kan zich wel een “baas kopen”. Boem, pats,
kleun.
Hij is natuurlijk niet maf, maar zijn
benadering maakt nu wel anderen maf. En
terecht!
Jacques Marseille, De journalist met een
onafhankelijke blik. En niet politiek correct,
hulde.
En hij maakte nog meer confronterende
statistieken. Dit alles publiceert hij NU
omdat hij de mensen die gaan stemmen, wil
helpen. Dat doet hij met shocktherapie, ook
hier weer. Lees mee:
Inhoudingen op salaris+afdracht werkgevers
(fiscaal/sociaal):
Frankrijk 72% (14+58); Nederland 43
(33+10); Duitsland 62 (21+41)…
Rang universiteiten (nivo):
Eerste 8 VS en Engeland, dan Frankrijk op
46, 61, 91 en 92.
Gewerkte uren/jaar per werkende en per
inwoner
(maat
voor
werk
per
kop=inschakeling in arbeidsproces):
Duitsland 1427/677; Denemarken 1551/796;
Spanje 1689/736; VS 1804/812 en Frankrijk
1546/744. (oftewel hoe meer men werkt,
hoe meer werk er IS)

Februari 2007


Alledaags uit de Midi - Hoe maak je
een krantje: dit moet het afsluitende
stuk worden in je prozabundel.

Ik heb weer veel plezier beleefd aan je
stukjes, zoals gezegd met name de lange
termijn proza en de poëzie. Van Vestdijk
(die een hoge schrijfproductie had) zei men
dat hij sneller schreef dan God kon lezen.
Daar moet ik wel eens aan denken als ik de
nieuwe "Provençal" ontvang.
Er is inmiddels ook weer een selectie
krantenartikelen onderweg met de mechanische mail.
Beste groet, T.
LS: Beste Toon, je reactie doet goed en
geeft me plezier in mijn gerommel. We zijn
de tientallen provencaalse verhalen al bij
elkaar aan het harken voor een eventuele
bundeling. De reacties op mijn provencaalse
schrijfsels, in een ander tijdschrift en op een
website, zijn ook altijd leuk. En mijn hoge
produktie komt omdat ik veel tijd heb en het
een soort van “nieuw werk” is geworden;
maar dan zonder bazen en drukte. Tja, zij
die tussendoor al veel nieuws consumeren,
zien in mijn geopolitieke gedeelte de nodige
“dubbelingen”. Maar er zijn er ook die het
zien als een “maandelijkse trendmeting” of
gewoon als een vervanging voor hun eigen
nieuwsgaring. Elck sijns wils, dusl
Tenslotte weer zeer bedankt voor je regelmatige commentaren en de toezending van
interessante artikelen uit de Nederlandse
pers! À la prochaine, alors!
****
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++
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behalve een intolerante gek… dus dit is
onzin, Leon.
Ook wordt het buitenland weer echt van
belang hoor ik; dat is ook goed nieuws,
maar niet voor George Bush en de zijnen,
dus de Atlantische lijnen gaan mogelijk wat
onder
druk.
Nu
George
op
zijn
wenkbrauwen loopt is dat ook allemaal wel
te doen en zelfs “IN”.
Les Pays Bas (excl. Vlaanderen dan wel!)
zijn weer eens een goede uitzondering; en
ze veranderden koers en gingen vrolijk
verder.
-AOW-fraude in Frankrijk en elders.
Opa en oma uit Nederland zitten soms krap,
ook in het buitenland. En dan gaan ze
scheiden, en … stiekem in de zon weer
samen hokken. Geeft fors meer AOW.
Weet niemand, ziet niemand in het
buitenland… Dat valt dus tegen, want de
SVB heeft controleurs met zonnebrillen en
in shorts naar Spanje gezonden en ligt bij
opa’s en oma’s in de struiken. Al 5000 keer
was het raak voor 750 miljoen euro! Wel
potverdrie dat is stevig frauderen en ik maar
denken dat men dat vooral hier doet. We
hadden in de Dordogne ook al Hollandse
WW-ers die zwart werkten of die Bijstand
trokken hier, en die ook nog een pensioentje
verzwegen in Nederland. Ook echt
Hollands.
U begrijpt dat ik dit NU aansnijd omdat ik in
juli 65 wordt, en als ik dan zou gaan
scheiden (dat je weet het maar nooit!) dan
denkt u allen dat ik de kluit bedonder. Tot
heiligdom ben ik niet geroepen , dat is wel
duidelijk, maar u bestelen dat doe ik maar
niet. Want in Frankrijk brommen in les
Baumettes in Marseille is erg ongezond voor
zwakkere oudjes. En, U komt me daar niet
opzoeken dat snap ik.
-De kosten van langer leven
Het CPB meldde dat we alweer 1,9 jaar
ouder worden en dat dus in 2011 (over 4
jaar…) weer miljarden meer nodig zijn voor
de (ouderen)zorg. Wouter krijgt echt gelijk
dus!
-Maastricht La Latine
Ja de fransen ontdekken dat er meer moois
is, ook buiten hun land. Er staat in Le Point
een mooi artikel over onze meest francofiele

Dan nog de constatering dat Frankrijk de
meeste
minimumloners
heeft
(16%;
Nederland 2%).
Welaan dan snapt u al welke partij Marseille
aanbeveelt… Voor 17 euro kunt u het
kopen, zijn boekje, lectuur voor (euro)politici
denk ik. Doe er uw voordeel mee en besef
hoe uitzonderlijk de polder weer eens is…
-Nieuw kabinet in Nederland.
Het inzegenen ervan werd ook gemeld in de
franse schrijvende pers. Kort en met als
genoemd
opvallends,
dat
het
een
combinatie
was
van
links
met
midden/rechts, na een vroegere combinatie
van liberaal met midden /rechts… En dus
voelde je wat jaloezie over deze, hier
ondenkbare flexi-biliteit.
Samen werken en leven, pracht motto, dat
gekruid werd met wat gezinssaus, religieuze
pepernoten en identiteitsherstel. Eerlijk
gezegd: goed gezien van deze jeugdigen.
De top (premier en vice’s) zijn alle drie
veertigers. Ook al exceptioneel, zeker deze
40-ers met echt relevante ervaring! En dan
een ministerie van Jeugd en gezin…. Goeie
bal, als daarmee ook het te lage
geboortecijfer aandacht gaat krijgen. En ook
nog Integratie en Wijkverbetering, een echte
Hollandse vondst die in Frankrijk echt geld
waard zou zijn. Dus…. een kabinet met
aandacht voor de echte strategische
problematiek en de lange termijn. Want
jeugd en jeugdigen dat IS de lange termijn
in elk land.
U merkt aan mij dat ik ben gaan behoren tot
en die hun vaderland zijn gaan beoordelen
vanuit het buitenland, vanuit een ANDER
land en cultuur. Dat maakt je scherper voor
verschillen: goede en foute natuurlijk. Hoe
de werkelijkheid, na de euforie, zal gaan
worden weet niemand, maar de dames en
heren zijn geen doetjes zo te zien en te
horen. En christelijk met linkse liberaliteit is
ook al een licht explosief mengsel. Ach wilt
U straks als Nederlander nog euthanasie,
dan kan dat legaal worden geregeld in ….
Zwitserland. Binnen twee dagen. Dus als
Rouvoet te hard gaat jaagt hij de oudjes
naar het buitenland. Maar dat ruimt wel
meteen goed op. Maar Rouvoet is alles
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de zakkende export en het schreeuwend
stijgende handelstekort te remmen… Thierry
Le Breton zelfs niet. Toch zal het MOETEN
om te overleven. Gelukkig schijnt Areva nu
toch twee EPR-kerncentrales aan China te
gaan leveren, maar de chinezen eisten al
dat een deel ervan in China wordt
geproduceerd..
Overigens kijken velen nu ook eens naar de
miljoenen exportsteun die de regering
geeft… hoe zit dat? Ook de 125
exportmissies die er recent waren leverden
pas 5% van haar kosten op…. heel weinig.
En Duitsland scoort veel beter met zijn
slechts 1600 mensen die daaraan werken;
de 2000 fransen zijn op geen stukken na in
de buurt van hun resultaten verschenen.
Duitsland neemt haar plek in Europa weer
in. Zoals altijd via economische sterkte.

stad met uiteraard foto’s van Saint Servin
(Servaas!) en restaurant Beluga met twee
Michelinsterren. En er wordt geseind dat
Maastricht de stad is met de meeste
culinaire sterren in de Pays-Bas. Verder
wordt de Tefaf kunstbeurs genoemd en ook
de duurste hotels. De romeinse achtergrond
ontbreekt uiteraard niet. En Rieu, die hier
erg geliefd is, wordt als zoon van deze stad
neergezet. Niet vergeten wordt ook dat
d’Artagnan lunchte in het kasteel waarin nu
Rieu woont, alvorens vóór Maastrichtse
muren te sterven… Ik weet waar zijn plaque
hangt.
Zo daar staat Maastricht geportretteerd als
het Paris du Nord… Geeft een trots gevoel,
al komen wij dan uit de Limburgse provincie
en staan dus te boek als “boeren”.
EDF-OLIFANT SCHOPT MUIS
Kalibra Xe is een vrije stroomverkoper en
wordt mateloos geplaagd door grote broer
EDF. Nu ligt er dus en klacht bij de franse
Mededingingsraad. Kalibra met zijn 6
medewerkers is laaiend. Maar of ze genoeg
geld hebben om het proces te winnen is een
andere vraag. Het valt niet mee aardig te
zijn na een eeuw monopolist te zijn
geweest. Maar het zal toch moeten.
Overigens koopt EDF in de hele wereld elk
distributiebedrijf dat “los” zit op! En dat
onder bescherming van “nikkel Neelie” uit
Brussel.

DE MILITAIRE INDUSTRIE KLAAGT
Thales, DCN, Dassault, Thomson-CSF en
anderen hebben nog maar voor 50% omzet
uit de europese staatsruiven. Frankrijk en de
UK zijn de enige serieuze defensiespenders
in Europa zegt men: zij representeren 50%
van de verkopen en 75% van de militaire
research. In de VS komen de fransen ze
bijna niet aan de bal. Dus wordt het vechten
om de wereldmarkten. En van de PS aan de
regering is weinig te verwachten, gezien hun
(verkeerde gebleken) wens om het tweede
vliegdekschip NIET te bouwen. Dat
voornemen bleek onuitvoerbaar bleek
omdat er al vele afspraken met derden zijn
gemaakt…
Deze industrie waarschuwt nu dus voor
verwaarlozing; want op lange termijn levert
militaire research altijd al veel moois voor de
mens af. Naast de bommen en de
granaten..

DE
FRANSE
EXPORT:
GROOT
ZORGENKIND
De franse industrie slaat in het buitenland
niet erg aan. Men heeft geen goede,
moderne en uitdagende produkten, die nu
gevraagd zijn. Zoals de duitsers het nu wel
weer doen; hun positie stijgt zeer snel naar
veel beter! Deze toestand kost Frankrijk
zeker 0,5 tot 1 punt groei en uiteraard ook
extra-werkeloosheid. China steeg naar een
aandeel van 7% in de wereldhandel,
Frankrijk zakte naar 4%!.
Nu liet Michelin weten dat zij alle banden
voor het leger van de VS gaan leveren, dat
is dus een echte order! Maar helaas, deze
order zal in haar fabriek in de VS worden
gemaakt en uitgeleverd.. Niemand weet hoe

WONEN IN FRANKRIJK
Er zijn volgens de club van Abbé Pierre 3,2
miljoen fransen die slecht of niet zijn
gehuisvest. Dat is vrij veel…Nu is er het
wettelijke recht op een woning in een wet
vastgelegd, maar met woorden bouw je
geen huizen, dat weet iedereen. Dat Abbé
Pierre zo veel jaren zijn mooie werk moest
doen, dat is iets waarover politici zich

11

Ik was eigenlijk vele jaren telewerker; ik
werkte meer dan 25 jaar vooral buiten het
eigen kantoor, dus op kantoorruimte van
anderen. Eerst anderen uit het concern
waar ik in dienst was en later bij mijn
klanten. En toen nog zonder internet. U
begrijpt dus waarom ik met 53 al op retraite
ging.

zouden moeten opwinden. Dus omdat er
geen echt plan is en geen solide financiering
zullen de omstandigheden voorlopig echt
niet wijzigen…
De Villepin was vrees ik, niet echt “honnête”,
toen hij deze wet er door joeg
FRANSE AUTO-INDUSTRIE REMT DE
GROEI
Tja als je auto-industrie niet goed
functioneert, nationaal dan, dan krijg je in
een land als Frankrijk, waar die zo machtig
was, echt last. Tussen 2004 en nu donderde
de autoproduktie hier omlaag van 120 naar
98 (100= produktie in 2000). En dat zijn
banen-, produktie- en groeiverliezen. Weet u
dat er ooit 10% van de industriele
werkplekken in de auto-industrie waren?
Alles meegeteld: produktie van autoonderdelen ook natuurlijk. De crisis is niet
conjunctureel maar vooral structureel weet
iedereen. Voorbij dus voorlopig de ECHT
franse auto. Ik rij Peugeot, maar mijn
307SW komt uit …. echt waar, Iran! Voila!
Opnieuw bleek dat het franse automarktaandeel in Europa zakte van ooit 25%
naar nu 22%. De jappen gaan lekker van
ooit 10% naar nu bijna 15%. De fransen
worden nog gered door de verkoop van hun
buitenlandse produkten IN dat buitenland
zoals Renault met zijn Logan.
Er zal (weer) iets moeten gebeuren:
delocaliseren van produkties en opstuwen
van de verkopen op grote afstand van
Europa… Het oude moederland is vermoeid
en oud.

LYON FIETST
In Lyon gaat nog slechts 46% van het
stadstransport per auto, dat was enkele
jaren geleden nog 52%. Bravo dus: fietsen
en openbaar vervoer doen het steeds beter.
De snelle tramway (73km/uur!) is een groot
succes. Goedkoop is het niet maar het wint
toch. Het aandeel van de fiets is in 10 jaar
verdubbeld, deels door de quasi witte
fietsen voorziening die er is. (Gemeentefiets
huren mbv creditcard). Lyon is de eerst
franse stad met fietsgekken, niet Avignon,
niet Marseille (waar het veel minder regent)
maar de natte, mistige stad, daar kan het
dus wel Het ligt dus meer aan de genen dan
aan het weer…
DE COGNAC BOOMT
Het aantal verkochte flessen cognac steeg
in een jaar met 7,3%. Niet door interne
verkoop , nee, de aziaten sloegen aan het
cognac-zuipen. De export bedraagt 95%
van het totaal. De chinezen stegen met 20%
en de fransen zelf ook een beetje, met 7%.
Na jaren van versukkeling is het weer
opgaande lijn. Nu zal het in de wereld beter
gaan; gegarandeerd! Proost!
MOUTON ROTHSCHILD EN CHARLES
U ziet natuurlijk ook die rode neus van deze
prins en denkt, aha, dat drinkt hij dus!
Mogelijk, maar daar gaat dit nu niet over;
nee, Charles maakt etiketten voor deze
prestigieuze wijnboer. Voor hem ook al Dali,
Miro, Picasso en Warhol. Welaan Charles
aquarelleert niet slecht dus staat een werkje
van hem op de cuvée 2003 te prijken. Sinds
1945 is het een gewoonte beroemdheden te
ragen een etiket te maken; het eerst was
een V-etiket, bij het overwinnen van ene
Hitler. Charles werd gevraagd omdat de
entente cordial tussen Engeland en

TELEWERKEN IN FRANKRIJK
Het telewerken wil slecht lukken hier;
Frankrijk zit op 4%, Nederland op 20%, VS
en Denemarken op 17% etc. Nu is Renault
gekomen met een initiatief tot stimulering.
Dat is overeengekomen met de bonden voor
haar 28000 werknemers : 4 dagen maximaal, twee minimum, en uiteraard enkel bij
bepaalde werksoorten. IBM begon al in
1998 en scoort nu al 68% aan mobiele
medewerkers, aan werknomaden dus. De
Renaultmanagers krijgen nu voorlichting
over de controle en het aansturen van
telewerkers, natuurlijk.
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Frankrijk 100 jaar oud is. Wilt u een flesje?
Wees dan snel want er zijn maar 20.000
kistjes!

AFFAIRES EN VERKIEZINGSSTRIJD
-AFFAIRES
Sarko kwam weer in de schijnwerper omdat
hij als burgervader in 1996 een huis kocht
tegen een mooie prijs wat intussen voor het
driedubbele weer is verkocht. Hij ontkent
heftig en ook anderen die daar toen
kochtten bevestigen dat Sarko het gewone
bedrag betaalde. Hij is woedend, maar weet
dat hij nog wel een keertje aan de beurt zal
komen. En hij int al op een tegenactie…. Zo
gaat dat hier. Vies spelletje.

TROPISCH FRANKRIJK
Nou hier hebben we in de zomer altijd even
41/42 graadjes, pool-weertje.
En nou
zeggen die meteo-boys dat het nog erger
gaat worden. Hoe verder u van de evenaar
woont, hoe groter in de lopende eeuw de
klimaatwijziging relatief zal zijn! Dus op naar
het zuiden, gij eskimo’s! Ze maakten een
kaartje
waarop
ze
allerlei
steden
neerplantten op hun nieuwe klimatologische
plek. Dus: Parijs staat dan naast de stad
Cordoba; Brussel naast Porto; Dublin naast
het (huidige) Parijs; Stockholm op de plek
van Rome, Barcelona naast Algiers en
Marseille wordt Gibraltar. Leuke vondst die
veel duidelijker maakt.
Dus daarboven, bereidt U zich maar voor
op:
- Zeiknatte winters
- zomers met hittegolven
- superdroge zomers

-VERKIEZINGSSTRIJD
OVER CHIRAC
Chirac lijkt op zijn afscheid aan te sturen; hij
werd geïnterviewd over zijn politieke leven…
Er verscheen een boek over hem en zijn
eega kwam uitgebreid op het zondagmiddagprogramma van Michel Drucker, dat
veel fransen kijken. En ook de schrijvende
pers is nu met de tanende Jacques en met
zijn uiterst opmerkelijke carrière bezig, en
hoe.
Hier een kleine bloemlezing:
-Velen vinden Jacques een ondoorgrondelijk
iemand, een onbekende zegt men. En
citeren wat hij ooit zei: “Heel veel dingen
interesseren mij geen barst”.
-Mitterand zei over hem, “zijn” eerste
minister ooit: “Hij is energiek, taai, intelligent
en werkt hard. Hij kent de Staat en kan
besturen. Maar intern is hij inhomogeen en
hij heeft weinig karaktersterkte”.
-Valery Giscard D’Estaing zei: “Hij wordt
gedreven door de fanatieke wens president
te zijn. Dat gaat boven alles, ook boven
overtuigingen en regels. Een machtszoeker
van het reinste water.
-Raymond Barre zei: “De warme, humane
Chirac daar hou ik van. Voor de rest ken ik
geen van zijn overtuigingen enkel zijn zucht
naar de macht”.
Hierin zit wel een lijn dus, voor mij ook wel
wat herkenbaar. En ook voor vele europese
collega’s, want de baas … c’est moi!
Zijn kleurrijk optreden, zeker in het
buitenland, zal worden gemist. Maar als
Sarko opvolgt dan valt er best wat te lachen,

Wij zullen wat minder verschil oplopen: iets
meer regen in de winter (enkele dagen);
zo’n 5x meer hete dagen en ook iets meer
droge dagen. U hoeft dus niet meer te
emigreren tenzij die kletsnatte winter u
hindert. Nou maar ik ga nog 100 km
zuidelijker hoor, naar Marseille. Naar het
water dus, richting evenaar. Dat is mijn
bijdrage
aan
de
strijd
tegen
de
klimaatverandering.
FRANSE PILOTEN VLIEGEN TOT 65e
Een franse wet dwingt piloten te stoppen
met vliegen op hun 65e en dat is elders
nogal anders. Een der franse pilotenbonden
wil er wel vanaf, de andere weer niet. Dus
moet er nu geknokt worden bij de EU om tot
EEN regeling te komen. Ach laat die franse
jongens toch naar huis gaan; er zijn toch
veel te veel piloten? Nou dan!
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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-Minimumloon naar 1600 €; +3 miljard
-kleine retraites omhoog: +3 miljard
-betere lonen “onderin”:+6 miljard
-meer actie voor de werkelozen:+ 3 miljard
-Jeugdbanen overheid: +9 miljard
-meer voor de studenten: +7 miljard
-hulp bij schoolkosten: +1,5 miljard
-huurbijdrage : +0,5 miljard
-onderzoek (door overheidsorg.):+ 7 miljard
-hoger budget justitie (ubbel): +6 miljard
-en nog wat grut tot aan ca +50 miljard ruim.
Dekking? Onbekend… dus belastingverhoging. Sarko komt op 30 miljard en
suggereert wat “dekking”; onder meer, veel
minder ambtenaren.
Bij de linkse ultra’s is het druk met
splinteren. José Bové de altermondialist uit
de Larzac is nu ook kandidaat en verscheurt
het ultralinkse wereldje opnieuw…. Samen
zit het hele spul nog maar op 8% nu.

zeker binnen de franse grenzen. Sego lijkt
me wat nonnerig en ideologisch beklemd.
Bayrou, mogelijk ook straks hoog in de
regering, dat is iemand die op boeiende
manier de krant zal halen. Tja en Le Pen
heeft nog steeds zijn handtekeningen niet….
En die zullen we dus niet op het grote toneel
zien… Beter voor iedereen, denk ik.
(ULTRA)-LINKSE KANDIDATEN
Sego zakt verder terwijl Sarko wat steeg:
het verschil voordeel Sarko, wordt groter, en
is nu al 10%!. Ze moet nu weer wat doen,
ook
na
haar
pompeuze
programmapresentatie. Ze presenteerde
met veel poeha een 100 puntenprogram van
je reinste kado-snit dat 55 miljard kost. (*Zie
beneden het program.)
Echt onverantwoordelijk volksvermaak bij
zo’n staatschuld. Even leek ze het afglijden
te voorkomen maar nee ze gaat verder
onderuit dus. Daarna riep ze : de strategie
moet om en ze ontsloeg haar economisch
adviseur…. Dit alles maakt een rommelige
indruk bij velen: ze lijkt de weg kwijt. Heel
link dus..
Ze putte bij haar program uit de adviezen
van ca 4000 forums en dat is op zich prima.
Erg informatief ook. Maar hoe krijg je nu iets
coherents gebakken, van onderop, uit de
details? Dat is niet meegevallen en ook erg
duur geworden. Ze werd ook gesteund door
een groepje linkse werkgevers in haar
economische
programconstructie.
Het
waren enkel niet-industrielen, mensen uit de
uitgevers- cq culturele hoek. Maar hoe dan
ook, beter dan helemaal GEEN werkgever
toch?

LE PEN’S STRIJD OM HANDTEKENINGEN
Le Pen heeft er nog geen 500, ondanks
verlenging, en dreigde nu openlijk om zijn
aanhangers die zich onvoldoende inspannen, niet verder te zien zitten. Boter bij de
vis of dumpen, dus. Hij beweert nu dat zijn
ultra-rechtse concurrent De Villiers hem
handtekeningen afjat door te spioneren. Hij
heeft zelfs een klacht ingediend nu. Het is
allemaal weinig verheffend, maar dat is zo
over de hele linie.
RECHTSE KANDIDATEN, UMP, UDF
De
Villepin
kreeg
verschillende
aanbiedingen van plekken, fiefs genoemd
hier, om zich daar kandidaat te stellen. Maar
hij reageert nog niet en wil uiterste discretie,
terwijl hij laat uitzoeken welke plek het beste
passen kan. Hij maakt het echt spannend tot
nu toe. Zijn kansen zijn klein en zijn drive is
enkel nog Sarko platslaan. En hij weet ook
niet echt of baas Jacques Chirac NIET
meedoet… Hij werkt zich ongans, maar dat
helpt nu nog nauwelijks. Niets is zeker,
maar hij lijkt niet meer als kandidaat te gaan
optreden.
Bayrou scoort steeds beter en overtroeft nu
Le Pen met enkele %; hij kwam zelfs op
16%, ongekend. Hij is dus nr 3 in de polls en

Monsieur Jack Lang is er ook nog, PSolifant, die openlijk voor Sego ging. Hij
stopte daarna wel de publikatie van een
boek door zijn uitgever…. Want dat was
kennelijk niet meer passend in het ontstane
landschap. En hij wil en hij zal, een
ministerspost wegslepen als Sego wint. Hij
was al vaker minister van Onderwijs en
Cultuur. Hij is een gehaaid debater maar mij
wat al te glad..Populair bij o.m. gay links.
** SEGO’s Program in grote lijnen.
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staat vóór Le Pen. Hij is een begaafd
spreker van het intellectuele type, en koos
met zijn UDF een uitertst eigen koers in het
rechtse blok. Hij heeft een soort “D66”
uitstraling, een soort pragmatisme en weinig
ideologisch klatergoud. Bewonderenswaardig, met te weinig aanhang, maar met een
stalen zelfvertrouwen. Mogelijk wel een
belangrijke kandidaat, die een mooie plek in
een nieuw regering kan veroveren. Zou als
“remmer
met
verstand”
een
goeie
counterpartner van Sarko zijn… Zelfs in de
cités ligt hij goed als “homme de paix”, niet
onbelangrijk voor Sarko dus.

NOS BONHEURS FRANCAIS
Ons grote geluk hier; het vervolg. En het
kan niet op eigenlijk:
-De franse verkiezingsstrijd =
passie,
geme-nigheden, leugentjes, vuilsmijterij,
pootje lichten etc. Alles wat de mens in zich
draagt.
-Marseille = metropool aan de zee, grote
volkerenmix, brutaal, open, hard maar
eerlijk, een bijenkorf met vele koninginnen,
vol manifs, straks MET tramway. Kortom: le
bordel!
-De lokale wijnverkoper (van de cave) =
zeer levendig, beetje xenofoob, veel humor,
triest en uitzinnig, zeer communicatief als
JIJ maar begint, kritisch op eigen volk, praat
met alle ledematen tegelijk. Prachtmenske.
-De ceps = de gerooide wijnstruiken die me
nu al maanden verwarmen en buiten ook
nog lekkere geuren verspreiden.
-Mijn garagist = die een klant een verstoring
vindt, die nooit pressie accepteert en de
altijd iets los laat zitten (klantenbinding
natuurlijk).
-De elu’s van ons dorp = kleine narcistjes
die schrijden, je minzaam aanhoren, meteen
hun machtsgrenzen uitspreken bij een
probleem en die elkaar scherp in de gaten
houden. Kortom echte politici.

Sarko heeft een min of meer sluitend
program gekenmerkt door lastenverlaging
en belastingverlaging, bevoordeling van
wer-kenden,
afbouw
van
vermogensbelastingen,
en
het
niet
vervangen van één van twee vertrekkende
ambtenaren (forse afbouw overheid dus). Hij
is erg onduidelijk over wat te doen met het
gigantische schul-denprobleem en de
pensioenkloof. Dus eigenlijk gaat hij voort
op de oude rechtse weg en vernieuwt niet
echt…
KANDIDATEN EN BUITENLANDSE POLITIEK
Ze willen beiden natuurlijk op bezoek bij
Merkel, en dus moest die kiezen…. Wie
mag het eerst? Sarko ging op 12 februari en
Sego mag op 8 maart… Tja rechts zoekt
toch rechts niet? En Sego heeft niets met
“grosse koalitionen” ; iets ondenkbaars in
haar politieke wereld.

U ziet dat wij hier met onze bonheurs best
met jullie kunnen concurreren; daarom
blijven we gewoon hier. En de zon bestraalt
dit alles zeer gul.
NOS GROS MOTS
Voor de fijnproevers van de franse ziel, die
je vooral kunt voelen in hun minder fraaie,
maar wel echt gemeende, woordenschat;

VERKIEZINGSACTIES+STUNTS
Marine Le Pen kreeg een brief ondertekend
door …. Bayrou. Een computerbrief waarin
steun werd gevraagd met Chèr Madame in
de aanhef. Het was een bestandsfoutje,
Marine schijnt in een verkeerd computerbestand van Bayrou’s clubje te zitten.
Want vriendschap tussen UDF en FN dat is
het laatste wat voorstelbaar is.

“gueulard” = een schreeuwlelijk
“ferme ta gueule” = hou je smoel/bek/etc.
“huluberlu” = snuiter, figuur.
‘imbouffable” = niet te vreten, slecht voer.
“faire la java” = pierewaaien, fierefluiten.
“jules” = een kerel, een flinke vent.
“lambine” = treuzelaar, duikelaar.
“se lamenter” = weeklagen, zich beklagen.
“langue de vipère” = kwaadspreker.

…………………………………………………
…………………………………………………
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Bovengekomen zag ik een veld vol
vogelverschrikkers, een bontheid van
lelijkheid, afgrijzen en hulpeloosheid. Met
een groepje mensen er tussen:
organisatoren die duidelijk genoten van de
zichtbare verbazing en bezoekers die na
enige stille verbazing langzaam loskomen..
En daar stonden ze, met petten, lege plastic
kannen, oude overalls, onderbroeken,
regenjassen, brillen, groentenetjes, stro,
verfblikken, een bonte verzameling
bouwstenen uit het leven gegrepen.
Met een vlag in hun “hand”; meestal op een
staak, soms ook half liggend. Ook op een
oude deur gespijkerd. Soms met een echt
geschilderd gezicht, dan weer stom in hun
vlakke uitdrukkingen. Dan een met een echt
masker, een halve modepop, dan eentje
bengelend aan een galg. Zelfs een met een
oud geweer. Ook met bril en ook een met
dode vogels aan beide armen bungelend. In
hun vreemde vormen dan weer wanstaltig,
angstaanjagend en dan weer grappig,
hulpeloos en onnozel. Uitersten.
Je beseft dat ze er eigenlijk zijn om vogels
af te schrikken, maar dan plotseling ook ,
dat het namaakmensen zijn… Die vogels
afschrikken en dat dus ook met mensen
doen… Vogels weten hoe gevaarlijke
mensen eruit zien dus.
De auteur van het boekje somt op:
Tegen duiven in koolzaadvelden
Tegen hazen in zonnebloemenakkers,
Tegen wilde zwijnen in maïsvelden,
Tegen spreeuwen in wijngaarden,
Tegen eksters in kersengaarden.
Kruisbeelden, vissers in het koren, heren en
meesters van het veld, nets in hun handen
en niets in hun zakken. Roepen beelden op
van eenzaamheid, fragiliteit, brutaliteit van
een droef hart onder een fladderend hemd.
Magische wezens, mannequins van het veld
gekleed door couturiers van de wilde
kunsten.
De maker is veelal artistiek een onervarene,
maar toch ook iemand met een boodschap,
die op verassend indringende wijze
aankomt. Zo’n rondgang door een veld vol
namaakmensen is als een tocht door de
echte wereld… hij verbaast, ontroert en doet
verafschuwen.

“gros lard” = dikzak, vetzak.
“lavette” = slappeling; slappe l.. .
“leche-botte” = hielenlikker, strooplikker,
flikflooier.
“lèche-cul” = slijmerd, slijmbal, slijmjurk
“lecheur” = idem
U zet dat bij vertaling ook steeds blijkt
hoeveel “mauvais mots” er bestaan in de
nederlandse taal… In en andere cultuur leer
je je eigen cultuur (en taal) vaak beter
kennen. Buitenlandverblijf doet je integratievermogen sterk toenemen….behalve als
je behoort tot een al verdoemde groep.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
ÉPOUVANTAIL
Épouvantail = ce qui effraie sans raison ,
maar ook, een vogelverschrikker. Een
acteur in het “carnaval des champs”. Dit
alles vond ik in een prachtig fotoboekje over
vogelverschrikkers, in al hun gedaanten,
vormen en kleuren en op al hun boeiende
plekken. De l’art brut, ruwe kunst, zegt de
schrijver/fotograaf. Een kunst zonder
kunstenaars en zonder verzamelaars, een
kunst die zich onttrekt aan de musea. De
maker van een vogelverschrikker weet dat
de eeuwigheid is verborgen in het weidsheid
van het land en in een hemel die op eigen
wijze warmte en water verspreidt. De
vogelverschrikker provoceert , doet
pathetisch aan en verloren. Een nuttige
kunst: die van het verjagen der vogels. Een
mannequin die loert op de dieven van
graankorrels , die zich verzet tegen de
moderne landbouw en die protesteert tegen
de eurocratie… Politieke poëzie dus.
Vorige zomer zagen wij verder weg in de
velden wat ongewone bewegingen. Daar
moet je dan even op af als “buiten”woner;
poolshoogte nemen. En toen ik er aankwam
stond ik plotseling voor een bordje:
exposition d’épouvantails; entrée 1 euro. Ik
wist nog net wat een épouvantail was en
ging vol verwondering het terrein op.
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doodsbange Depke. Hij werkte, zegt men,
vroeger in Angola. Dus zie ik hem maar als
een soort Schweitzer voor dieren. Immers
als vroeger europese artsen in zijn
ziekenhuis in Lambarene kwamen, waren
die ook geschokt door het minimum aan
hygiëne daar. Schweitzer placht dan honend
te zeggen dat zijverwende figuren waren en
niet snapten dat je met die tophygiëne enkel
het weerstandsvermogen van de patienten
verminderde. Zoals ook gebeurd bij te veel
antibiotica. De vet heeft intussen een beet
ontdekt in Depkes achterste, die ontstoken
is. Dat deed haar zo’n pijn dus en hij is al in
de behandelfase. Hij zuivert de wond,
desinfecteert (!), en zegt dat ik haar weer in
het mandje kan doen. Hij verdwijnt achter
een soort van kippegaaswandje waar zijn
“administratie” huist. Hij schrijft onleesbaar
mijn naam plus een recept op een blanco
blocvelletje, tekent dat en stempelt het. Hij
komt weer uit het donker te voorschijn, geeft
me instructies, ik betaal een echt
bescheiden bedrag . En dan vertrek ik met
Depke, na een “merci et au revoir” vis de
wachtkamer.
Nou kamer; het is een soort van
omgebouwd washok, met hemelsblauw
geverfde muren. Dan nog drie stoelen erin
een kattenpaal die vol papiertjes is geplakt
met allerlei mededelingen en een monitor
die niks doet. Twee kabels in de lucht voor
het licht en de monitor en een stalen deur.
Dat is het. Als je binnenkomt draai je gelijk
om omdat je denkt: “ik vergis me”.
Buiten draai ik me nog even om en zie deze
chaos nog eens aan…. In uiterst slordig
schrift staat er op “VETERINAIRE” . Dit om
de enorme twijfel die iedereen bevangt iets
te temperen. Onze “vet” en zijn praktijk zijn
wereldberoemd bij ons. Er zijn felle
tegenstanders en medestanders natuurlijk.
Dat krijg je als je uit de rij danst altijd.
Wat moet je er nou van denken? Wel ik krijg
de indruk dat deze man van dieren houdt en
zeer deskundig is. Dat is al een uitstekend
begin toch? Als “mijn dier” maar gauw beter
wordt, daarom gaat het toch? Van mensen
houdt hij mogelijk minder; in elk geval trekt
hij zich geen bal aan van die luxe en
netheidverhalen van een burgerlijk

Op deze tentoonstelling opgezet door
dorpelingen zie je op overtuigende wijze dat
het in verband brengen van voorwerpen
zonder waarde een kunstzinnige
overwaarde produceert.,
Zonder kapsones. Inderdaad: “ un
épouvantail est vraiment ce qui effraie sans
raison “.
Leon, 2006
*Met hulp van Pierre Aucante en zijn boek:
ÉPOUVANTAILS.,
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

JOURNAL MORMOIRONAIS
NOTRE VETERINAIRE
Daar sta ik dan met onze kat Depke in haar
mandje, in de behandelkamer van onze “vet
”. Ik kijk met open mond rond en vraag me
af of ik in Libanon ben. De rotzooi in deze
ruimte, gedeelte van een ouwe schuur, is zo
enorm, dat ik me niet kan voorstellen dat ik
op de goeie plek ben. Maar de twijfel is weg
als ik de nog jonge vet zie staan met zijn
operatiepetje op. Hij bromt iets van
“bonjour”, wijst met een plastic kist waarop
ik Depke moet draperen voor onderzoek.
Depke verweert zich krachtig en lijkt ook
extra bang van deze chaos van flesjes,
potjes, kabels en lampen, hokken voor
dierenverblijf en God weet wat nog meer.
Hij is ons aanbevolen door iemand met
jachthonden: zijn reputatie als dierenarts is
ijzersterk en zijn prijzen zijn echt fatsoenlijk.
Dat laatste is dan ook verklaard als ik de
investeringskosten schat van deze praktijk:
enkele honderden euro’s. En ik wachtte
twee uur, zoveel mensen met hun dieren
waren er al toen ik vroeg arriveerde. Bewijs
van goed gedrag, want dierenbaasjes zijn
uiterst zuinig op hun viervoeters. Dat is onze
ervaring sinds wij dat kunnen beoordelen;
nadat we twee katten “erfden”.
De arts van ca 40 jaar, is een zwijgzaam en
zeer geconcentreerd type, en is nu al bezig
met een gedegen onderzoek van
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Van waar ik kan leven,
Van wat ik nog kan dragen .

volksdeel. Dat zal wel in Angola zijn geleerd
waar ze daarvoor ook geen tijd hebben en,
dieren nog geen Sheba (duur kattenvoer))
en andere luxeproducten te eten krijgen van
oververhitte baasjes.
Daar hou ik het maar op. En onze Depke is
even bang bij deze als in de luxekliniek in
Mazan, waar je zelf op de operatietafel durft
te gaan liggen. Als je de rekening krijgt daar
MOET je er ook opliggen… Al die dure
tegeltjes en blitsheid zijn stervensduur, de
man is overgefinancierd en moet wel. Maar
dat zal onze kat toch worst zijn? Als die
maar weer gauw achter de muizen en de
vogeltjes aan kan zitten.
Ik rij naar huis met Depke, ga naar de
apotheek, alwaar de dame woest iets
mompelt over die man met zijn onleesbare
handschrift. Ik krijg mijn antibiotica (duurder
dan het consult!), en ga naar Le Brilhas.
Depke is al rustiger als ze uit de mand mag
en eet lekker wat tonijn…
En dan besef ik dat ik ook al begin te
behoren tot de kaste van de westerlingen
die hun hond en kat meer koesteren dan
hun medemensen. Men zegt dat dit tekenen
zijn van het naderende einde van een
beschaving. Dat zou wel eens kunnen. En
ook dat zal Depke een grote zorg zijn.

Ik breek bij nog méér,
Spaar me dus,
Laat me vrij ademen,
Dus niet doen.
Laat me.
Leon, jan. 2007.
***

Na een Bach-avond bij pianist Samaliotov in
ons dorpje, moest ik, diep geraakt, even op
papier, mijn toestand kwijt.
EN PARLANT DE BACH
Paternale klanken die doen vertrouwen,
Uitnodigend maar ook leidend,
Vol vrijheid maar met discipline,
Droef en ook gelukkig,
Emoties oproepend,
Maar binnen kaders.
Vraagt om inzicht, analyse,
Dwingt tot denkend ontdekken,
Maar verschaft ook troost,
En niet-sentimenteel mededogen,
Kan verwonden maar balsemt direct,
En verjaagt de angst voor morgen.

Leon febr. 2007.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

Eerlijk, recht door zee,
Met een humane balans,
Pacificeert en eist begrip,
Onnavolgbaar bouwend aan,
Een mooie wereld van emoties,
Samengebonden met verstand.

COIN DES POÈTES
Toen het eens helemaal niet meer kon,
kwam dit uit de pen:

Bach: equilibriste reputé
Heraut d’un paradis,
Pleine de Bruderschaft.
Tais toi et ecoute.

AAN MIJN TAKS
Genoeg,
Niet nog meer,
Dit maakt me bang,
Maakt me zo ziek,

LEON, Aôut 2006.

Aan de rand,
Op de grenslijn,
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Duizenden puzzelstukjes van jezelf,
Stromen door die zeef,
Die bewustwording heet,
Ze blijven liggen of verdwijnen,
Terug vallend naar de diepten,
Om een nieuwe kans af te wachten.

En hier dan “mijn eerste poëzie-kritiekje”,
ontvangen van lezer en oude vriend H.,
Bach-liefhebber en –vertolker (op spinet).
Jij doet een poging om het onbenoembarevoor-mij in woorden te vatten. Naar mijn
idee slaag je daarin het beste in het tweede
couplet. Dat preekt me aan en dat is
uiteindelijk de toets die je zoekt. Als totaal
heb je teveel beelden, teveel woorden
nodig, en krijgt toch niet gezegd wat je wil
zeggen. Het is inderdaad “en parlant de
Bach “ maar het zou moeten zijn “en
ecoutant Bach”. Naast de barokmuziek van
Bach is jouw gedicht meer Rococo: teveel
metaphoren, teveel begrippen -en verliest
daardoor aan zeggingskracht, die er
potentieel wel in zit. Schaaf er nog maar
eens aan, dat is het waard..
En dan volgt nog : “Wil je mét Prins
Alexander je realiseren dat dit maar “een
mening” is. Ik heb mezelf al onbevoegd
verklaard En wil daaraan graag toevoegen
dat zelfs Sinterklaasgedichten mij al zoveel
moeite kosten dat we tegenwoordig maar
cadeautjes uitwisselen met Kerstmis.”

Zijn ze samen een compleet totaalbeeld,
Zijn het de duizenden splinters van jezelf,
Of stukjes van de ontelbare,
Die je voorgingen op deze aarde,
En waaruit jij nu moet kiezen,
Om jezelf te herscheppen.
Is dit de zin van je leven,
Je echte opdracht, je enige missie,
Om uit de opwellende levensbron in jezelf,
Die je zonder ophouden laaft,
Op te vissen wat jij herkent,
Als de splinters van jouw scheppers,
En keer dan weer,
Terug tot stof,
Versplinterend,
Voor de levensbron.
Leon, jan. 2007.

Beste H., ik ben echt blij met je feed-back
en heb allen al vreugde, omdat het je opriep
om te reageren. Inderdaad ik ben een
rococo-type, vol emotie, die nog niet bij elke
“uitgang” wordt gestuurd en/of gefilterd.
That’s me. Maar ik streef wel naar essenties
en kernen, vaak pas mogelijk, na twee/drie
versies. Dat Bach zoiets bij de mensen
teweeg brengt is het bewijs van zijn genie.
Dank en, je bent vanaf nu mijn, onbezoldigd,
poëzie-criticus. De eerste echte. Tot de
volgende keer dus.

***
Na een “onvrijwillige vrije” val schreef ik de
schrik van me af.
ONE BORDERLINE SECOND
Je krachten ontsnappen zeer snel,
De bloedstroom wordt donzig,
Ontspanning overmant je,
Spieren worden als wol,
Ogen doven, het licht verzwakt,
Geluid vlucht snel en ver,
Je hart bonst nog een keer,
Handen zijn zonder grip,
Je knieën zijn drijfzand,
Een weldadige vrijheid overkomt je,
Tussen de schemering en de nacht,
In die ene borderline second.

***
VERVULD MET GEDACHTEN
In je voel je die wellende bron,
De poort van je diepten,
Die donker in je wonen,
En die strijden om je aandacht,
Die naar boven willen opborrelen,
Om je brein te ontmoeten,
En dan met je te spreken.

Be easy, its peace not death,
And down you go,
Happy loosing control,
An excercise for eternity.,
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kunstmest bezaaien en nog veel meer
fraais. Wat dacht u van een enorme parasol
die de zon afschermt? Dus gigantische
ingrepen in het klimaatsysteem “proberen”.
Tja dat is nu de mens, hij zal nooit stoppen.
En nu roept groen: stoppen met autorijden
en vliegen , en zelfs de plaats inpikken die
volgens sommigen de schepper toebehoort.
Tja, er is dus echte paniek, en dan komt er
van alles boven. Wat niet veel te horen is, is
dat de wetenschap absoluut NIET heeft
bewezen dat CO2 zo gevaarlijk is,zoals ook
de film van Al Gore laat zien. Gevaarlijke
“liegende” wetenschappers worden politiek
geloofd… gelukkig zijn er nu eindelijk
tegenstemmers en protesten. Ach, ik laat
me gewoon naar de maan schieten en
bekijk het verder van daar wel.

Leon, jan. 2007
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

VOOR
GLOBETROTTERS
FILOSOFEN

EN

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
PRUTSEN AAN ONS KLIMAAT?
In Parijs op de klimaatconferentie waren ook
“tovenaarsleerlingen”
te
horen
die
voorstellen hadden om het klimaat een
“zetje” te geven. Een zetje!
Om dit te kunnen plaatsen is het goed om
het volgende rijtje te weten:
-1783 de Laki-vulkaan op IJsland spuwt en
veroorzaakt hongersnoden in Europa
(stofwolk in de hemelse luchten)
-1815 de Tambora in Indonesië wordt actief:
Een jaar zonder zomer volgt die 200.000
europeanen van honger doet sterven.
-1883 de Krakatao in Indonesië weer in
actie: de hemelen zijn lang roodachtig van
het stof en jagen veel mensen angst aan.
In de 2 miljoen jaren wereldklimaat zijn er
vele klimaatveranderingen geweest weten
we. Grote ijstijden en dan weer warmere
perioden waren er, maar hun ontstaan en
verdwijnen ging erg langzaam en duurde
erg lang. Dat lijkt nu anders te zijn zeggen
experts en dat verontrust. En experimenteren met dit complexe systeem lijkt
onmogelijk, enkel de historie kan ons echt
iets leren. Ooit was er een grote steppe van
Bretagne tot Siberië waarin de mens als
zwervende jager achter zijn eten, de bisons,
aanzat. Steppe dus, geen boom te zien. Dus
het is verstandig goed in onze bronnen te
kijken naar wat er vroeger allemaal
klimatologisch is gebeurd.
Maar nu komen sommige meteorologen op
hel andere ideeën….Zoals: “goed gas” in
de atmosfeer spuiten, de oceanen met

EEN KLIMAAT VAN PANIEK
Claude Allegre is en links en uiterst kritisch
wetenschapper en, geheel niet politiek
correct in het klimaatprobleem. Hij zei
laatst: men roept in paniek dat over 100 jaar
de temperatuur 2 graden zal zijn gestegen…
Niemand zegt erbij dat dit ook het geval was
in de vorige eeuw, de 20e!
De groenen roepen: stop het vliegen en
autorijden en stop met verwarmen, sluit de
industrie. En dan komt het: “Het technofobe
katastrofe-denken met zijn onnadenkend
journalisme als bijprodukt” zegt hij leidt ons
nar een afbraak van het goede in de wereld
van nu. Want niemand heeft enig bewijs dat
de echt wel aanwezige klimaatverandering
van CO2 komt , niemand!
De verzuring der oceanen geeft een veel
grotere bijdrage aan de CO2 productie dan
het deel dat “de mens bijdraagt”. En
natuurlijk moeten we de gevolgen van de
klimaatverandering opvangen. Maar niet
door economieën te ruineren en alle geld in
CO2 bestrijding te stoppen, nee dus. Laat
die onzinnige onbewezen strijd van
destructie van onze welvaart en werk met
dat geld liever aan opvang van de gevolgen
van klimaatwijziging.
Claude is een moedig man en verre van
gek. Want ook andere wetenschappers met
minder decibellen zeggen dat van de CO2
problematiek “niets is bewezen”.
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Maar ja het gaat dan ook echt over iets dat
“makes the world go round”. Erg menselijk
toch?

Tja en als dat waar is? Dan hebben we over
50 jaar weer iemand die vaststelt dat
pseudo-wetenschappers met politieke petjes
op ons misleidden. Zoals bijvoorbeeld
gebeurde in het integratiedenken van de
multiculturele maatschappij-filosofen. En die
ook ideologie met wetenschap verwarden.
Want dat betaalde beter. Bravo Claude dus.

VOORRANG VOOR DE WONDERKIDS
In de VS is het al gewoon: excellente kids
krijgen speciale scholen en aangepast
onderwijs. Brains for the future. Niemand is
daar boos over deze “ongelijkheid”. Ook in
Engeland breekt deze aanpak door: de
overheid richte zelfs een aparte Academy
voor briljante kids op. En op de scholen
moet men de namen van de 10% beste kids
al centraal doorgeven. In Scandinavië is
nog veel twijfel over deze aanpak; politieke
twijfel dus. Idem in Frankrijk het land van de
“égalité” en ook in Japan. China daarentegen doet alles om talent te vinden en te
bevoordelen. Naast het zoeken van talent in
het buitenland, wat de VS sterk aanpakken,
is ook het zien en opkweken van “eigen
talent” een bron van welvaart. Wat gaat
Europa daaraan doen? Is het ideologisch
rijp voor deze aanpak of moet alles boven
het maaiveld worden “gelijk”gesneden?

FRANCE24 DOET HET PRIMA!
Ik schreef er al eerder over en kijk er
dagelijks naar, omdat het ook een bron voor
dit krantje is. Overal in het franse taalgebied
staat
deze
satellietzender
(ook
Internetnatuurlijk) op de 4e plek bij zijn soort.
En scoort daar ook beter dan AlJazeera en
TV5 . Dat is een prestatie en dat schreeuwt
nu Alain de Pouzilhac van de parijse daken.
Hij heeft gelijk , het is een aanwinst. De
laatste twee France24 en Aljazira zijn
intussen ook mijn favorieten en ze zijn niets
“minder” dan CNN en Sky en BBCWorld zeg
ik. Een soort geslaagde vernieuwing: de
stemmen van het Arabische en franse
cultuurgebied zijn nu te horen boven die der
anglo-saksen. En u kunt FRANCE24 zien en
horen in…. Het engels (en natuurlijk in het
Frans). Doen dus!

WORDT BEGRAFENISONDERNEMER!
Kwestie van even demografisch rekenen: de
markt der dood groeit tot 2050 met ruim
40%. (in Frankrijk) Daar zit ik ook bij dus.
De baby-boomers gaan dat regelen en het
aantal arbeidsplaatsen in deze branche gaat
groeien. En er zullen nog opstoppingen
ontstaan omdat begrafenisstoeten elkaar
tegen gaan komen in de steden. Een
verkeersagent bij de kerkhofpoort! U ziet dat
het gedrag van onze ouders aan het einde
van WO II, tot steeds meer gekke
toestanden leidt…. En wat deden wij? Wij
maakten te weinig kids dus en daarom gaan
de sector na ons weer verlijden…. op de
fles. Maar nu gaat Rouvoet in Nederland en
van der Leyde in Duitsland zorgen dat het
daarna dan weer goed komt…. Wat een
gedoe toch!

MAG IK JE VIAGRA LENEN?
Dol vraagje? Nou, er zijn nogal wat mannen
die meesnoepen van het viagrarecept van
een vriend die “het” kreeg na een
prostaatoperatie en dan…. Moet je veelal
wel. En op het Internet staat het stijf (foei)
van de viagra-achtige produkten. Maar het
blijft riskant langs die weg. Type in Google
het woord “impotent” en u krijgt 2,5 miljoen
hits… In Frankrijk is de viagra-consumptie
erg hoog in Parijs en in het zuiden. Zie je
wel, denkt u, die hete zuid-fransen, maar
nee, in deze gebieden wonen de meeste
gepensioneerden met zon. Voila!
En er is veel meer aan hulpmiddelen hoor,
maar de pil is het meest discrete. De
verkoop van deze spullen is in 5 jaar
verdubbeld en het vliegt nog steeds door. U
ziet hoe wij mannen lijden onder ons
eisenpakket… De vrouwen doen wat leuks
aan, of niks en klaar. Maar wij moeten bij de
buurman viagra lenen.

DE NIEUWSTE DAN BROWN
Van Da Vinci Code verkocht hij er 79
miljoen, Engelen en Demonen kwam op 34
miljoen en Deception Point scoorde 16
miljoen. Dus tijd voor meer. En het werd Het

21

onder de 15 jaar, dat was er ooit een op 15
(7%)…
Tekenen van maatschappelijk verval?
Nu roept er ( zeer recent) iemand in Nederland (!) dat er jaarlijks 100.000
pogingen zijn waarvan er 1600 lukken…
Meestal volwassen mannen die sterven
en veelal jonge vrouwen die proberen,
waarbij het mislukt.
En wel 400.000
mensen in het gelukkige Nederland
denken REGELMATIG aan zelfmoord…
De Nederlandse deskundigen moeten
snel naar Parijs dus. Happy Holland?

digitale Fort/ De Digitale Vesting (ik weet de
nederlandse titel nog niet natuurlijk). De
wereld van de geheime diensten is waar dit
boek speelt. Hij publiceerde het al in 1998
en
haalde
toen
10.000
verkochte
exemplaren. U is er een eerste druk van
400.000 gemaakt. Da Vinci Code werd in
Frankrijk 43 keer nagedrukt… Er zijn al
boeken op de markt die het nog net niet
verschenen boek als onderwerp hebben…
Dit is pas echt scoren niet. Mijnheer Dan
blijft intussen verborgen en laat zich zelden
zien. Hij schrijft natuurlijk de hele dag.
Moderne roem, door werken zonder inzet
van lichaamsmaten, vrouwenjacht en
zeewaardige jachten. Kan dus ook nog. Er
is nog hoop voor mij….

VLIEGEN NÀ SCHOENENSCAN
Als je de VS binnenwil moet je bij de
controle ook je schoenen uitdoen… lastig en
genant. Nu is er een machine in aantocht
die je tegen APARTE betaling (het ding kost
een vermogen!), van onderen checkt terwijl
je de schoentjes gewoon aanlat! Het
jaarabonnement kost vooralsnog 100 $ in
New York. In deze richting gaat nu het “vrije
verkeer van personen en goederen”. Het
wordt een soort tol eigenlijk..

VS EN EU: TWEE JOBMACHINES
Mr. Trichet kreeg de pest in over dat gedoe
met die dure euro die de jobs in Europa zou
killen. De harde euro was de boosdoener.
Nu liet hij een interessante grafiek
produceren waarin de VS en de EU elk een
cumulatief verloop van de gecreeërde
banen laten zien gedurende 1999 tot 2006.
De zone euro en de VS komen dan…
precies op hetzelfde aantal eind 2006…12
miljoen banen elk. Tussen 2001 en 2003
viel de VS achteruit, maar herstelde zich
fors daarna. Hiermee is weer een politiek
sprookje dat vooral in Frankrijk wordt verteld
door links en ook nog geloofd wordt…
harteloos vermoord. Door een franse
president van de Europese Bank. Zo!

GEROMMEL IN DE ICT-WERELD
Uiteraard ontgaat ook de ICT-wereld haar
veranderingspijnen niet.
De grootste
chipfabrikant Intel heeft last van hevige
slimme concurrentie van kleinte AMD. De
grote is weer eens log geworden, sliep in en
wordt nu gepest door Klein Duimpje. En
hoe! Hun marktaandeel zakt, AMD stijgt
gestaag, sinds 2003. Ze moeten om, de
jaren van: zelfde route en gewoon elke keer
een wat snellere chip fabriceren is niet meer
de goede. Heruitvinden van je produktstrategie en je markt beter snappen, dat
staat nu te doen. In de 75 researchcentra
met 7500 onderzoekers moet nu opnieuw
gewerkt worden aan octrooien. De huidige
score van 5200/jaar moet mogelijk niet
omhoog, maar er moeten andere octrooien
komen. Intel, de koploper in ICT-technologie
moet zichzelf heruitvinden op aandrang van
Klein Duimpje AMD. Dat het de industriële
cyclus en niemand staat daar boven.
Oracle koploper in software ontwikkeling
deed ook iets verrassends. Ze zagen de
enorme tekorten aan ICT-personeel en

STEEDS JONGERE SUICIDES IN DE EU
In Frankrijk zijn er elk jaar 600 jongeren van
15 tot 24 die zelfmoord plegen en tientallen
duizenden die het proberen. Er kwam dus
weer eens een congres hierover bijeen in
Bordeaux. Daar bleek dat de directeur van
het EU- Gezondheidsbeleid, hiervoor een
centrale plek in de mentale gezondheidsbevordering
gaat
claimen.
Zo
verontrustend
is
het
verschijnsel.
Luxemburg is de grootste dan komt
Frankrijk, maar de algemene stijging is het
meest verontrustende. In Frankrijk is nu al
50% van de zelfmoordpogingen van iemand
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kocht Lenovo (China) de hele IBM PC
divisie op. Het kan verkeren. Zeker nu ook
de kritiek op Vista aanzwelt…. De aloude
fuik van de afnemende creativiteit bij
monopolisten blijkt nog steeds een geldende
wetmatigheid.

besloten de Oracle Executive University op
te zetten waarmee ze fors aanwerven,
opleiden en dan deze laatste bij hun klanten
, de andere softwarebedrijven inzetten.
Slimme zet.
Ach, de jeugd wil liever in de financiële
wereld verder dus moeten de zegeningen
van de ICT zwaarder verkocht worden. Dat
is wat de nieuwe Oracle-uni doet. En de
mensen die ze aan hun klanten afleveren,
worden daarna ook hun afnemers van ICTdiensten. Ach je moet nooit te star bij je
leest blijven zitten; een beetje vreemd gaan
kan lonen.

DE NIEUWE INKT VAN KODAK
Kodak ging bijna ten onder toen de digitale
fotografie toesloeg. Maar ze hadden daar
jarenlang research gedaan aan een nieuwe
inkt die eeuwen (!) goed blijft (op de
foto/print) en die VEEL minder kost dan de
huidige. Immers wij kopen printers voor 100
€ en betalen daarna 200 € per jaar aan
inktpatronen toch? Stel u voor de kosten
van een print (of foto) gaan van nu 24 cent
naar 10 cent! Dat is goed nieuws, voor ons,
maar niet voor printgigant HP. Nu gaat
Kodak dus HP te lijf en dat wordt spannend
omdat HP erg veel poen heeft en eventueel
lang kan prijsdumpen. Help dus de oudjes
van Kodak, koop hun printers en inkt en uw
schrijfsels en beelden blijven eeuwig. Doen!
(PS: ik heb nu Kodak aandelen…).

VISTA VEREIST NIEUWE PC
Hebben is niets, houden is de boodschap!
Zo is het ook met de opvolger van XP Vista
geheten. Gates prees het zelf aan: maar de
PC-wereld riep nergens “wow”. Er kwam al
kritiek, met name de overhead (belasting)
van de PC neemt sterk toe… dus moet je
weer een dikkere. Maar wat wilt U? Er is
geen echte concurrent naast Microsoft…
Het ontwikkelen daarvan zou met zijn 500
miljoen (!) regels programmatekst onbetaalbaar zijn. Al zou iemand het ontwikkelen
al leren beheersen dan ontbreekt het
enorme te financieren bedrag. Bill ziet het
goed en we weten dat we een deel van
onze VISTA-bijdrage terugvinden in zijn
persoonlijke ontwikkelingswerken voor de
armen er wereld. Een schrale troost?
Uiteraard zal JAN met de pet enkele jaren
wachten voor hij naar VISTA gaat.. Ik ging
pas 1,5 jaar geleden naar XP en leef nog
steeds.

CULTUUR ALS EXPORTARTIKEL
Frankrijk is in als exporteur van zijn
cultuurgoed. De franse musea doen veel
zaken met de rijke arabieren. Waarom ook
niet? De kelders van de musea zitten
bomvol; slechts 10-20% ervan wordt
getoond… Dus nu worden er vele
contracten gesloten om “onze” culturele olie
te mogen “hebben”. Onze bodemschatten
blijken nu museumstukken en presticieuze
universiteiten te zijn. Louvre, Sorbonne zijn
namen die ze in Dubai en omgeving graag
horen en waarvoor vermogens worden
betaald. Enige aarzeling is er ook: straks is
Dubai-Louvre bezoeken veel leuker dan
Louvre in Parijs… Ach wie zo defensief
redeneert heeft nu al verloren. Dus
“verkoop” onze cultuur en vorm zo een
contragewicht tegen een verstopte en
rammelende cultuur in de olielanden.
Het Alhambra lag vroeger ook in Europa! In
Al Andaluz (Spanje) toch? Toen de
bakermat van alle beschaving zeker van
de onze. Dus kom op, ook Nederland, toon

MICROSOFT ONDER VUUR
Firefox en Mozilla zijn de “kleintjes” die zelfs
Bill Gates wakker houden. Het zijn
concurrenten voor Explorer en Outlook van
de grote gigant. De strijd is keihard: een
genereus aanbod van Microsoft aan Mozilla
werd beleefd afgeslagen. Firefox groeit
gestaag, Mozilla stagneert wat, maar de
kenners zien beiden als serieuze bedreigers
van het Microsoft monopoly. Het doet wat
denken aan de aanvallen in de 80-er jaren
op IBM, dat 80% van de markt had.
Oppermachtig…. En enkele jaren geleden
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per jaar op… Deze is bedoeld om EDF te
betalen voor de knalhoge prijs die het moet
betalen voor de aankoop van …
windenergie. Ze krijgen zo’n slordige 800
miljoen euro compensatie dus. Die
compensatie is ook nog aan de gasprijs
gekoppeld en er is een prijsmax ingebouwd
in deze regeling. Die moest al een keer
omhoog door de prijsknallen op de
energiemarkt. Nu is men bij economische
zaken toch maar eens goed gaan kijken en
nadenken over dit gedoe. Het rapport wat
werd geschreven is nogal “hot”, zeker in
deze moeilijke (verkiezings)tijden. Vooral
Veolia (665 aandeelhouder in een joint
venture met EDF) is nu boos en wil ruzie
gaan maken met economische zaken.
De gordiaanse knopen op energiegebied in
Frankrijk zijn on-uit-pluisbaar; dus gewoon
doorhakken maar.

die cultuur en doe dat ook bij “hun thuis”.
Laat onze grandeur zien. Dat helpt.
OLIE (energie), WATER
EEN OPEC VOOR GAS?
Die Opec voor olie, waarin de grootste (niet
alle!) olielanden zitten en hun belangen
bundelen
is
gewoon
een
kartel.
Prijsafspraken dus, verboden in de EU en
Brusselse NMA van ons Neelie maakt daar
jacht op. Maar ja, de VN kent zo’n NMA
niet… en WTO ook (nog) niet.
Nu zijn er gasnaties die ook een gas-Opec
willen oprichten (Rusland, Iran (samen 50%
voorraad) en Algerije . Et initiatief komt uit ,
jawel, Iran natuurlijk en Poetin zei al de idee
erg interessant te vinden. Gazprom sluit al
verdragen met andere landen; zie de
Algerije-deal. Nu is het maar de vraag of het
slecht zou zijn: in de Opec was SaoudiArabië de grootste en ook de meest
kalmerende partij. Het politiek gebruik van
gas, zie Poetin, zou wel eens minder
gemakkelijk kunnen worden als Rusland in
een gaskartel zou zitten. Vooralsnog is het
er nog niet.
De EU is nu een consumentenkartel van
europese landen aan het formeren; een
energiebeleid heet dat. Ach waarom niet,
want de recente paniek met kraantje
dichtdraaien door russen c.s. heeft ons een
lesje geleerd.

EUROPESE TITANENSTRIJD OM ENERGIE
Londen gaat nu Frankrijk dwingen op de
EU-top om transport en opwekking van
energie te scheiden. Al besloten maar de
fransen en hun EDF en GDF willen (nog)
niet. De engelsen zweren bij scheiding om
de markt echt te liberaliseren… Angela zit
een beetje aan de franse kant, maar moet
neutraal blijven als voorzitter. Een ware
“bras de fer” (titanenstrijd) gat zich afspelen
nu.
Europa weer eens in een spagaat.

EON STAAT OP DE ZWARTE LIJST
EON, Duitslands grote energieboer, blijkt in
november nogal dom te hebben gehandeld,
toen in half Europa het licht etc. uitviel. Dat
is resultaat van het onderzoek. Technische
blunders en zeer rammelende communcatie
met de andere verbonden landen. Als ze de
europese regels, die er zijn, hadden gevolgd
was er niks gebeurd is nu zeker. Die regels
waren in 2003 na het italiaanse
zomerincident opgesteld en ook door E.ON
onderschreven. Dat gaat een duitse
manager zijn koppie kosten, sicher!

OLIEBOEREN DIVERSIFIËREN
Als een olieboer niet minstens elk jaar erbij
vindt wat hij verkoopt gaat hij bergaf. Nu zijn
de oliestaten wakker geworden en verkopen
nog mondjesmaat concessies dus de
olieboeren, die afgelopen jaar vermogens
verdienden, zakken langzaam af. Wat nu
gedaan?
Wel
diversifiëren
dus
in
energieland: kernenergie. Wind zon etc.
Daar ligt hun toekomst voor allemaal Shell,
Total, BP, Exxon etc. Daar is dus de rust en
de zekerheid ook ten einde; le monde bouge
fortement.

FRANSE ENERGIEPOLITIEKJES
Op onze elektrafactuur staat een belasting:
de CSPE geheten. Die brengt 1,6 miljard

TE ZWARE VOITURES

24

verkiezingsstrijd van nu, een politiek circus.
Elke politicus met een paar strepen staat nu
te brullen: vrijheid van meningsuiting,
persvrijheid
tegenover
een
extreem
religieuze opvatting. De zoveelste keer… In
het land van DE scheiding van Kerk en
Staat is dit en topic. De rechter mag wel
oppassen… Geert Wilders en Ayaan weten
hoe het voelt om steeds tussen gorilla’s te
leven. Want hier komen “we” na alles wat
gebeurd
is,
niet
meer
´volwassen
democratisch” uit. Gemis aan vertrouwen.

Tja Brussel wil in 2012 nog maar 130 gram
CO2 per km uit onze uitlaatpijpjes zien en
dat luidde tot groot gemiauw bij de
autoboeren. Wat de klant (u dus) wil steeds
meer ruimte en comfort en veiligheid in zijn
voiture en dat is bloedzwaar! En zwaar
betekent dus dikke motor , enfin u snapt het
al. Dat gaat de klant per auto duizenden €
kosten dus wordt al gedreigd. Dat zullen we
wel zien in deze moordende concurrentie
en, het blijkt ook dat de huidige voitures
onnodig gewicht meeslepen! Dus: er is werk
aan de winkel. Wij huren tweejaarlijks en
rijden dus steeds nieuwe auto’s. Duur
zeggen sommigen, maar, wij zagen dat het
verbruik bij elke nieuwe auto met zo n 1015% omlaag ging. En bij de huidige
olietroep
is
er
een
voordeel
in
brandstofkosten en in milieubelasting…. Ach
dat onze auto weer de markt in gaat, dat
vergeet ik dus even nu. Menselijk toch?
En dan ook nog te horen dat die CO2 angst
wetenschappelijk geen basis heeft?
Straks waai ik nog van de weg hier in mijn
superlichte Peugeot bij zware mistral… en
dat dank zij wat valse wetenschappers!

CHRISTELIJKE FUSIE ONDER DE PAUS?
Dat is toch niet mogelijk dacht ik toen ik las
dat vanuit vooral anglicaanse kringen
gedacht wordt aan een soort joint venture
van christus onder aanvoering van de paus
van Rome. Symptoom van de grote dreiging
die de opkomende islam oproept in
religieuze kringen. Blokvorming, samen is
sterker en zo. Tja als ik kijk naar wat de
christenen scheidt en… wat ze echt
verbindt, dan is een fusie of zoiets echt
mogelijk n strategisch ook nodig. Want dan
is er met power voor de kruistochten (onze
djihad) tegen de oprukkende fanaten met
bommengordels. En de nieuwe paus is ook
het type hiervoor: politiek, strateeg en nogal
overtuigd van zijn gelijk. Benedictus gaat
nog promotie maken.

TERRORFREE OIL
In Nebraska is iemand begonnen met
tankstations waar je benzine kunt tanken die
niet is gekocht van de vijand van de VS,
van de terroristen… En dat loopt goed. De
zakenman wil nog flink uitbreiden maar er is
niet zoveel olie van dit soort te koop en, je
weet ook niet altijd zeker waar die benzine
nou uit gemaakt werd. Maar wat bedoeld is
kan niet verkeerd worden begrepen.
Waarom verkoopt die man niet meteen
diesel gemaakt van plantaardige olie of
benzine gemaakt uit rietsuiker?. Dan vang je
toch twee vliegen in een klap?

EEN ISLAMITISCH LYCEUM
In Lyon is groot gedoe over de opening van
een lyceum op islamitische basis; en tweede
in Frankrijk. Dit volgt na Lille, en telt 140
leerlingen, die hier natuurlijk sluiers etc.
mogen dragen. Maar in Lyon is de strijd et
de inspectie nog gaande want de rector ligt
ook nog in de clinch met Binnenlandse
Zaken. De hoge Raad voor het Onderwijs
moet nu arbitreren. Voor alle duidelijkheid:
Het betreft een privé-school en Frankrijk
kent ook bijzonder (=religieus) onderwijs. De
ouders hebben een enorm aantal kinderen
zich doen inschrijven als geste van
militantie. De sfeer is flink verpest in het
land van de “liberté” , die ook voor bijzonder
onderwijs geldt..

RELIGIES
CHARLIE HEBDO EN MOHAMMED
Dit satirische tijdschrift plaatste nogal wat
moppenachtige
tekeningen
over
Mohammed en de huidige islam. Echt
lachen dus. Maar niet voor iedereen. De
moslimorganisaties klaagden aan, dat mag
natuurlijk, en nu is de rechter aan het werk.
En
natuurlijk
wordt
dit,
door
de
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Het is duidelijk geworden dat de
europeanen de laatste tiental jaren de
slechtste partij waren, om samen te
werken met het post-koloniale Afrika. Het
was een waar en goed voelbaar nadeel.
Met Chirac verdwijnt het laatste restje
van het oude paternale Europa… en
helaas, al snel daarna ook, de schat aan
informatie en ervaring die het Elysee
over dit continent bezit. De Afrikanen zijn
daar niet rouwig om… Want wederzijds is
de liefde over.

TARIK RAMADAN: WOLF OF LAM?
Iedereen kent deze jonge hooggeleerde uit
Oxford, adviseur van Tony Blair. Maar hij
wordt erg gewantrouwd en gezien als de
“ideoloog van de moslimbroederschap in
Europa”. Hij werd ook al hooggeleerde in
de VS en Time zette hem op de lijst van de
100 meest invloedrijke personen ter
wereld… Hij wil nu ook de 3 miljoen moslims
in Frankrijk wat sturen, bij hun gang naar het
stemhokje. Het boek dat nu over hem
verscheen spreekt over een “mysterie”. Ik
zag hem diverse keren in discussie met
Sarko en anderen. Hij is niet te verschalken,
maar de sfeer van dit soort gesprekken is
100% suspense. Tarik lijkt op Ayaan, maar
dan andersom.

DARFOERCRIMINELEN
NAAR
DEN
HAAG?
Het haagse Internationale Strafhof zal
een aantal Soedanese hoge pieten
dagvaarden voor oorlogsmisdaden in
Darfoer. Eindelijk. Chirac stelde het ook
in de recente Afrika-Frankrijk conferentie
aan de orde. We zullen de knop nog vaak
omdraaien als daar de getuigenissen
zullen worden uitgesproken. Beestachtig,
en, het gaat nog steeds gewoon verder
hoor!
Eind februari zouden de oproepen uit
gaan…
Intussen helpt Iran ook al Soedan in zijn
afwijzing van internationale controle/hulp
in Darfoer.. Dat is de nieuwe anti-VN lijn
van hen die los willen van “het westers
model”. Link.

AFRIKA
CHIRAC: L’AFRICAIN
Zo heet Jacques in Afrika, een land
waarvan hij altijd hield en veel kwam.
Vele staatsbezoeken legde hij er af n vele
bobo’s waren echte vrienden…. En
sommigen werden ook grote vijanden.
Recent was er de Frans-Afrikaanse top in
Cannes, en deze was voor Jacques dus
eigenlijk een afscheid… Zijn opvolger,
Sego of Sarko, beiden zijn niet tot deze
rol in staat. En mogelijk maar goed ook,
want in Afrika en tussen Frankrijk en
Afrika is veel veranderd. De chinezen, de
amerikanen en anderen stoppen het
continent vol cadeau’s in ruil voor hun
grondstoffen. En Afrika wil zonder oudkoloniale hulp zijn eigen mannetje staan
en daar zijn de chinezen nu goed voor.
Het westen en Frankrijk krijgen te maken
met een geëmancipeerd Afrika dat
eigenwijs zijn eigen wegen gaat. Ook
vele verkeerde.
Hij kon het natuurlijk wel niet laten om
niet erg duidelijk Soedan aan te pakken
over hun gedoe in Darfur; dat had elke
voorzitter moeten doen op deze
conferentie. Soedan was er ook niet,
omdat men het voorzitterschap der EU ,
waarvoor dit land aan de beurt was, had
afgewezen. Ghana nam over.

DE GOEDE AFRIKANEN
Tja, die zijn er ook. Neem nu Botswana,
Oeganda en Ghana met resp: 1,7, 29 en
22 miljoen inwoners; groei van 4, 5 en 6%
en een inkomen/kop van 4380, 237 en 390
. Niet indrukwekkend? Wel dan doe ik er
nog bij hun uiterst verstandig bestuur:
investeren in infrastructuur, niet je
rijkdommen verkwanselen en vooral
zorgen voor opleiding en gezondheidszorg. Dat alles gebeurt in deze drie
landen met hun diamant en hun
cacaorijkdom. Oases van politieke rust
en ook felle bestrijding van corrupties
die veelal samenhangen met het
commerciele optreden van firma’s uit het
westen en het oosten…Ze zijn verre van
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een dramatische oproep aan Afrika om
Darfoer te redden… Tevergeefs lijkt het.

gered maar hebben al langer een goede
koers.
Tussen Europa en het uiterste zuiden
(Zuid-Afrika, Angola etc) zit de Maghreb,
die economisch ontwaakt maar veel
islamproblemen kent; de zuid-sahara belt
waar het een enorme chaos is met veel
geloofsconflicten . Onze achtertuin is in
de problemen en wij, we zien het
nauwelijks, kijken weg. Laat de hier in de
zon gezette landen demonstreren dat het
in Afrika dus ook anders kan… hun
ellende is geen fatum, en, het is vaak
geïmporteerde ellende (uit west en
oost…)!

CHINA EN AFRIKA: VERVOLG
China verovert dit buurcontinent goed te
zien op de recente rondreis van de chinese
president. Om zijn macht in de wereld te
tonen en om zijn aanwezigheid te
demonstreren in de “achtertuin” van Europa!
Het regende geschenken: Grote lening aan
Kameroen, kwijtschelding leningen aan
Liberia,
Soedan
kreeg
miljarden
investering-en beloofd in zijn koperbusiness.
Maar er komen nu ook steeds meer kritische
geluiden: China betaalt de afrikaanse
arbeiders veel te laag, er wordt al flink
gegromd. Kortom China komt nu ook in de
fase van kritiek op de “kolonialen”. Dat is
lastig, maar onderschat ze niet! We houden
ze in de gaten, daar in de achtertuin…

ONRUST IN SENEGAL
Senegal met zijn Wade clan, aan de macht
sinds 2000, dreigt naar totalitaire toestanden
af te zakken. De oppositie is woest en er zijn
al betogingen. De verkiezingen zijn weer
uitgesteld naar juni, men eist een ander
beleid. Ook hier wil het maar niet lukken in
stabiele toestand te komen en aan welvaart
te werken.
Wade zegt te hebben gewonnen, de
oppositie gelooft het niet. De temperatuur
stijgt….

KONY UIT NOORD-OEGANDA
Kony is rebellenchef met een afgrijselijke
reputatie. Wel 100.000 werden vermoord en
hij zorgde voor 1,5 miljoen vluchtelingen, in
20 jaar terreurbestuur. Deze vroeger
vriendelijke jongen, werd een waar beest.
Hij martelt, neemt alleen zeer jonge dames
in zijn sponde (die hebben nog geen aids!)
en moordt zonder mededogen als het om
zijn macht te behouden. Hij heeft vele
jongeren in zijn legers is steeds on the run
en moet iedereen wantrouwen. Hij roept ook
om de haverklap Jesus te hulp, hij stelt zich
zeer religieus op wat indruk maakt op zijn
volgelingen. Hij is politiek intussen niet
verwaarloosbaar meer: men zal ooit met
een monster moeten onderhandelen om
vrede te krijgen. De een wil hem voor het
tribunaal slepen en de ander moet met hem
onderhandelen…. Wat moet je daarmee?
Dus vóór het oordeel al weer valt over
“onmogelijk Afrika”, kijk eens echt naar de
problematiek daar! Trieste boel.

CHAOS IN GUINEE
Al 120 doden bij betogingen, staat van
beleg, Conté die niet wil vertrekken, boze
vakbonden… kortom groot gelazer. Frankrijk
heeft al een marineschip voor de kust om
mensen te kunnen evacueren. Er zitten
nogal wat fransen, amerikanen, andere
europeanen en ook Libanezen in dit land.
Het lijkt wachten op de sterke arm van het
leger… al eerder de “redder des
vaderlands”.
AFRIKAANS-FRANSE TOP KOMT ERAAN
In Cannes kwamen ze bij elkaar half
februari, na wat problemen bij de
voorbereiding. Londen bezwoer Chirac niet
Robert Mugabe uit Zimbabwe uit te nodigen.
Die deed dat dus en dat irriteerde een
aantal afrikaanse deelnemers enorm.
Dreiging met niet komen was hoorbaar.
Geen geweldige start dus. De conferentie
ging uit als een nachtkaars al deed Jacques

COTE D’IVOIRE: GAAT BANNY WEG?
Banny is de interimpremier in het zadel
geholpen door de VN in afwachting van
nieuwe verkiezingen. Hij moet eigenlijk die
ouwe Gaghbo, die niet weg wil, in de gaten
houden. Dat valt echt niet mee en nu
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La Banque Europeenne pour la Reconstruction et le Developpement (BERD)
bestaat al sinds 1991 en doet nu vooral veel
in Oost-Europa; Balkan, Rusland, Kaukasus
etc. De lijst in Rusland wordt snel langer;
idem in Zuid-Europa en Azië. Er werken al
100 mensen van deze club in Rusland. De
eerste president was de beroemde Jacques
Attali en werd een echte pionier die risico’s
durfde te nemen. En dat legde geen
windeieren. Participaties die ooit werden
genomen worden nu gemakkelijk voor het
dubbele verkocht. De reserve is al 5 miljard
€ geworden, voorwaar! Met maar 1150
werknemers is ze maar een tiende van de
Wereldbank; nu gaat de centrale terug in
omvang en de buitenvestigingen groeien.
Nu moeten ze erg goede bankiers hebben
voor de investeringen buiten het EU-gebied
maar dat lukt redelijk door hun prestige. En
hun activiteiten groeien en renderen, ten
bate van de EU-kas en de EU-belangen op
termijn. Met haar 150 projecten haalde ze 2
miljard winst binnen en dat mag gezien
worden. Je hoort er zelden iets van as
gewone burger maar dat zegt dus niet alles..

fluisteren franse diplomaten dat Banny het
wel gezien heeft…
De zoveelste die afgaat door de klungelarij
van een versleten dictator. Arm Cote D’Ivoir.
WEST-EUROPA
DE BOETES VAN NEELIE
Nikkel Neelie deelt zwaar uit als je
prijsafspraken maakt of samenzweert tegen
de liberale markt. En dan wordt er
calvinistisch zwaar gestraft, het lijstje groet
en de schrik ook. Ziehier het bonnenboekje
van de “dochter van Bolkenstien”:
-Bayer: 419 miljoen €.
-Degussa: 388 + 345,
-Mueller: 315
-British Polytheen: 291,
-BP: 267,
En Microsoft is al weer gewaarschuwd!
Zo dat ziet er goed uit. Of is het waar wat
sommigen denken? Dat er nog heel veel
meer aangerommeld wordt. Neelie verdient
haar salaris ruim terug! EU view van een
ander soort.
GEVECHT OVER CRÈCHES
De duitse minister van de Leyde die de
demografische ramp in har land ziet
aankomen is een uitgesproken voorstander
van veel en goedkope crèches. Omdat die
moeders tegelijk kids moeten krijgen EN
werken… Slechts 12% van de duitse kids
verblijven overdag buiten de gezinskring…
dus wil ze tot aan 2013 het aantal crèches
verdrievoudigen. Nu is ze opgebotst tegen
een conservatief uit eigen gelederen: Volker
Kauder wil de “beschuldigde huismoeders”
verdedigen en nu is het huiselijke bonje in
de CDU/CSU. Angela maakte intussen erg
duidelijk waar ze staat. Achter van de Leyde
natuurlijk, en zij heeft zelf geen kinderen…
Van de Leyde zeven…. En ook een rijke
vent en een goede baan. De demografie is
nu duidelijk splijtzwam in de politiek en dat
gaan we in de vergrijzing nog veel vaker
zien. In Nederland bij de AOW-discussie…
Ergens moet je immers beginnen.
Voorbeeld voor onze Rouvoet?

HET FRANSE PLAN B
Er loopt in Brussel één eenzame franse
afgevaardigde rond et een plan B voor
doorgaan met de Grondwetskwestie.
Hij heeft het op papier staan met subsidie
van een EU-Stichting en hij benadrukt erin
een “traité institutionel” , dus een herziening
van de instituties van de EU-organisatie.
Tekst is 63 artikelen en niet de 448 van het
Grondwetsvoorstel. Hij doet voorstellen voor
Defensie
en
Buitenlandse
Zaken
bijvoorbeeld (diplomatieke dienst). Het ruikt
naar de idee van een “mini-traité” dat Sarko
in Frankrijk predikt. De initiatiefnemer zegt
dat zijn voorstel voor alle kritiek openstaat.
Hij is UMP-er dus mogelijk is het ook een
sondering vanuit het Sarko-kamp? Dan kan
die tenminste straks wat geven aan
Angela… En waar is nu Nederland; het land
dat vroeger altijd de wereld leek te
bestieren? Enkel stilte…. Shame over us.
HET
EROPEES
CHIRAC

KENT U DE BERD?
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TESTAMENT

VAN

ANDALUSIË WIL AUTONOMIE
Wel 90% wilde per referendum autonomie
maar slechts 67% wilde zich voor de vorm
uitspreken.
Het betreft al en tweede
autonomiestap overigens, na een eerste 25
jaar geleden. De belangstelling voor dit
onderwerp lijkt in Spanje wat te tanen
overigens. Zapatero is en blijft aanhanger
van een multinationaal en meerkleurig
Spanje, hij heeft geen twijfels. De florissante
economie van het moderne Spanje laat ook
zien waar voordelen zitten, zeker als je
vergelijkt met het supercentrale Frankrijk…
waar decentralisatie nog steeds vloeken is.
Behalve dan in Corsica… Europa gaat
verschillende wegen, niet in details, nee in
de grote lijnen… Lastig dus zo’n
“eenwording” , die zo hoopvol startte.

Baroso ging gezwind op bezoek bij de
franse president om hem te toetsen mbt de
EU-bijeenkomst van 8/9 maart waar
essentiële
zaken
als
energieen
defensiebeleid aan de orde zullen komen
onder voorzitterschap van Angela. Ook zou
het wel eens Jacques laatste nummertje in
Brussel kunnen worden…
Dat maakt ongerust als U weet dat
Mitterand, voor zijn dood, een vlammend
betoog hield in Brussel: zijn testament. En
dat maakte het effe ongemakkelijk. Iedereen
die Jacques kent weet dat ook hij vol zit met
streken en bepaald wat arrogant mag
worden genoemd. Dus Barroso ging eens
temperatuur
opnemen…
Resultaat
onbekend. De sfinx blijft zijn reputatie trouw.
CARRAN CRESCENT: WIJK VAN DE
HOOP
In Noord-Ierland is deze wijk “een laboratorium voor de toekomst” zonder godsdiensttwisten. Een gemengde wijk, die met
veel moed is opgezet en die nu wordt
gevolgd door iedereen. Ieder uiterlijk teken
van de “partij” waartoe je hoort is in deze
wijk verboden, elke partijdigheid is uit te
bannen. Want het wantrouwen is enorm na
zoveel jaren van strijd en zoveel doden (ik
lees
3500…).
Gelukkig
bleek
de
belangstelling ervoor twee keer zo hoog als
gepland was, een hoopvol teken. Nu gaat
het labo draaien en iedereen houdt zijn
adem in. Als wij ons “ergeren” aan
afrikaanse
stammentwisten
die
alles
overschaduwen dan is het goed aan deze
strijd te denken in het ontwikkelde Europa;
en dan maar aan België en de ETA en
vervolgens aan Joegoslavië. Daar werd
Servië nu veroordeeld voor genocide. Dus
“wij “ mogen wel wat bescheidener worden
in ons oordeel over “anderen”. Het zit niet in
de kleur of de opleiding, nee, het zit in “het
beest mens”.
Wij praten geregeld over de historie van
Noord-Ierland met van daar afkomstige
vrienden….. en dan hoor je over een
immens leed verhalen, een immense haat
en over de radicalen in de kerken. Net de
islam…

EADS/AIRBUS:
SPEELBAL
DER
MACHTEN
Enige data Airbus: aantal werknemers
Duitsland 22.000 (7 sites); aantal Frankrijk
18.000 (4 sites); UK 9600 en Spanje 3100.
Totaal 57.000 en daarboven op 30.000 bij
toeleveranciers. Waarlijk een europees
bedrijf. En nu het verhaaltje:
Tja het kon niet uitblijven. Na de stevige
herrie in de EADS leiding die (mede) leidde
tot de Airbusproblemen, is er nu trammelant
over wie de gevolgen van reorganisatie/bezuinigen moet betalen. Duitsland
was technisch de schuldige van de
vertraging in de A380; het heet daar nu “Der
Kabelsalat”. Er zat een fout in een Duits
computerprogamma waardoor de vele
kabelbomen in dit toestel in de war
kwamen… duitse ontwerpfout dus.
En Duitsland heeft veruit de meeste
fabrieken en de meeste werknemers, dus
zijn ze nu bevreesd dat baas Gallois vooral
in Hamburg gaat snijden. Daarom kocht de
duitse staat snel een stevig groter
aandelenpakket in dit bedrijf om vanuit der
Vorstand die fransen even op de rem te
helpen. Een pover gezicht: de twee
europese grootmachten vechten een
guerilla uit in “hun bedrijf” EADS/AIRBUS!
Tot grote pret van de concurrentie natuurlijk
en tot verdere ergernis van het UK en
Spanje. Dus nu is de wedstrijd wie gaat de
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export in Frankrijk is dus echte nonsens. Het
zit hem gewoon in de slechte produkten en
in de kleine aantallen bedrijven die
exporteren in Frankrijk en in hun omvang.
Te klein voor wereldmarkten. En intussen
zijn beide landen bezig om van Airbus, een
gezamenlijk exportartikel van allure, een
potje hopeloos verlies te maken. Als dat de
europese geest van herstel is? Welaan u
ziet dat de oude rivaliteit er weer is… het
oude Europa gaat terug in zijn geschiedenis
van “stammenoorlogen”. Net Afrika.

10.000 ontslagen voor zijn rekening
nemen… arbeitersalat dus…
Intussen is de A380 pas rendabel bij het
430e exemplaar en dat was vóór de Salat
dus 270e. Het plan heet Power 8, maar als ik
dit alles weer lees, zou ik het liever Impotent
2 noemen. Schande niet of gewoon erg
jammer!
Intussen probeert Airbus toeleveranciers
risicodragend te laten leveren… en gingen
Chirac en Angela samen praten over hoe en
waar de 10.000 ontslagen gaan vallen. En
de wereld kijkt verbijsterd toe: oude
Europa...
Chirac en Angela lieten weten dat zij voor
een eerlijke ellendeverdeling zijn, maar wie
gelooft dat nog, na zoveel gekonkel en
gekruip in de interne oorlog DuitslandFrankrijk? Arme Louis Gallois… en al die
ontslagenen.
Nu wordt er in Frankrijk gestaakt en de
regio’s gaan ook hier aandelen kopen, zoals
dat ook in Duitsland al gebeurde. De oorlog
is compleet: Duitsland haaks op Frankrijk,
het nieuwe Europa?

EU BREVET IN HET ENGELS: NON!
Een regeling om octrooien te simplificeren in
de EU voorziet in een document dat enkel in
het engels zou hoeven. Simplificatie van de
toestanden dus. Nu zijn enkele franse
taalpuriteinen in de mast geklommen en ze
eisen: ook in het Frans! Al 1 staten keurden
het goed in het engels.. Als de fransen gelijk
krijgen, (en dat ziet er naar uit), moeten de
kosten weer op 30 hoger worden geschat
voor alle betrokkenen. Maar ik vraag me wel
af hoe Brussel nou eigenlijk met zijn eigen
huisregels omgaat: let daar nou niemand
op?

FRANKRIJK VERLIEST VAN DUITSLAND
Nee er is geen nieuwe oorlog tussen de EUgiganten. Of, eigenlijk wel volgens de regel
wie veel poen heeft is de baas. Want
Duitsland herrijst economisch, Frankrijk
krabbelt ook wat op maar structureel gezien
blijft Marianne toch stevig achter. Angela
opereert steeds meer internationaal alleen;
de tijd dat Schröder extern braaf achter
Jacques aanloopt is echt over. Alles in de
verhoudingen hangt nu af van de uitkomst
van de verkiezingen. In de EU is dit ook een
vitaal punt, wat de positiekeuzes van de EU
zullen, hoe dan ook, meer en meer uit
Berlijn komen. Op langere termijn.
Zoals de amerikanen zeggen: No money, no
power.
Intussen loopt het handelstekort in Frankrijk
rap op en in Duitsland omgekeerd. En de
duitse groei is stevig beter dan de franse,
ongeveer het dubbele. Dus de motor van de
EU is in economisch opzicht is weer
Duitsland. De duitse export is ook weer de
grootste ter wereld, vóór de VS. Dat de € de
schuld zou zijn van de in elkaar zakkende

DUITSE INDUSTRIËLE CORRUPTIE
Tja, na Volkswagen kwamen er nog veel
meer schandalen te voorschijn in de duitse
industrie. Daimler, Mercedes, BMW en
Siemens ook nog. Ontvreemden van
fondsen, fraude, spionage, corruptie,
onjuiste jaarcijfers en witwasserij dat zijn de
zonden van het duitse management. De
tijden veranderen, de moraal zakt want de
contacten met een hele wereld, de
moordende concurrentie en ook de enorme
druk van aandeelhouders-/beurzen, leidt tot
uitwassen. De werkgeversclub moest nu wel
een reeks maatregelen afkondigen en de
koppen zullen verder gaan rollen. Europa
(en ook de VS) verwordt tot een soort
afrikaanse /chinese zakenwereld, waarin
alles te koop is. Zelfs management. En de
greep van de overheden verzwakt met de
dag. De tijden worden overal rauwer: op
straat, in de auto en ook in de boardrooms.
OOST-DUITSLAND LOOPT LEEG
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reden dus door naar ons hotel en
ontkwamen aan erger. Latino gangs zij men
later.
Erg
onaangenaam
en
niet
ongevaarlijk!

Duitsland zou zonder immigratie in 2050 62
miljoen zielen tellen en MET immigratie 68
miljoen. In 2006 ging de totale bevolking
achteruit met 144.000, 2005 was dat
112.000. Al 25% is nu > 60 en dat is 35% in
2050. Geboortecijfer nu 1,36.. dat was in
Oost-Duitsland vroeger veel hoger, voor de
muur viel dus.
Geen werk, dus vertrekken velen uit het
oosten naar het westen, dan wel naar
buurlanden. De bevolking liep al met 10%
terug, er gingen ca 1,4 miljoen mensen weg.
Vooral vrouwen blijkt nu; hun mannen
achterlatend. Omdat zij een opleiding
kregen die beter past bij het westelijke
banen aanbod. Mannen zijn vooral industriearbeiders en daaraan is geen gebrek in het
westen met 8,5% werkeloosheid. In de
verzorgende
beroepen,
vaak
vrouwenbanen, is er wel werk.
In de leeftijdsgroep 18-29 zijn er 74 vrouwen
per 100 mannen bij de Ossies. De mannen
zijn wel goed opgeleid maar niet aangepast
aan de moderne situatie en eisen. Deze
onmogelijke toestand roet veel onvrede en
ongeluk op; ultra-rechts spint er veel garen
bij. Een droeve toestand; de hereniging
heeft dus in het geheel niet tot integratie
geleid… nog steeds twee Duitslanden dus.

UK OP WEG NAAR TWEE KLASSEN
De armoe groeit en de rijkdom ook; maar
dan stevig uit elkaar. Dus er zijn steeds
meer twee klassen. De rijken, veelal
mensen uit het financiële circuit (0,1% bezit
5% van het BNP!; dit zijn de rijksten) en de
armen, waarvan er steeds meer in schulden
komen en failliet gaan. Tony laat dus en
land achter met 20% goed gesitueerden en
daarna een steeds grotere groep met
geldproblemen… De engelse economie als
geheel is een succes, maar de verdeling
ervan is een groot probleem geworden. U
weet ook al van de miljoenen bejaarden die
in de zon van Spanje (moeten) wonen,
omdat ze met hun magere pensioen in het
vaderland niet meer kunnen leven. God
save the Queen, de enige bejaarde die
warmpjes erbij zit.
Dit fenomeen, zo sterk aanwezig in
Engeland, is overigens een breed europees
verschijnsel… Dat wordt bedoeld met de
armoe neemt toe.
DE A380 HEEFT ZIJN BREVET
Hij is geslaagd de A380 , de mammoet. Er
zijn nu 870 vluchten gemaakt, 3000 uren
gevlogen, meer dan 80 piloten stuurden. Er
werden 78 vliegvelden bezocht, niet die in
de VS, dat mocht niet! (Wat een flauw
gedoe toch!). Er zijn daarnaast 21.00
vliegsimulaties gedaan en uiterste kou en
extreme hitte werden er op losgelaten. Ook
sneeuwstormen. En na dit alles kwam het
bericht van de wereldluchtvaartboys: OK, U
mag vliegen!
Een mooi moment toch, zeker nu, door de
twee jaar vertraging in levering, Boeiing
50% meer verkocht dan Airbus. Jammer dat
politiek geraas dit prachtige project,
energiezuinig en stil, in diskrediet bracht. Nu
kan er dus weer gas worden gegeven….
Hup Europa dus.

SPANJE IS ANTI-LATINO
In Spanje zijn vele gangs van latijnsamerikaanse samenstelling en ze bezorgen
enorm veel last. Ze raken ook regelmatig
stevig slaags met jonge Spanjaarden. In
een grote suburb van Madrid is het een
ware plaag geworden. Zo’n 1500 Latin
Kings zouden hun leiders zijn en ze zijn zeer
goed georganiseerd. Nu is ook de politiek,
m.n. de ultra-rechtsen erg veel lawaai aan
het maken: zij eisen het vertrek van het
buitenlandse tuig. Het eeuwige liedje: de
armen komen, vaak niet de besten, zijn
clandestien, en gaan aan het jatten. En dan
komt de politiek overeind ontstaat de
rassenhaat en moeten “ze” eruit.
Wij werden vorig jaar in Barcelona in een
rijdende auto aangevallen: men stak vanaf
een scooter de band stuk. Ze hopen dat je
stopt en dan is alles weg. Want er zijn wel ¾
scooters die je volgen! Wij wisten er van

BLAIR MOET NU GAAN…
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de EU please! En ook dan maar in Duitsland
(industriele corrupties) en… zelfs in
Frankrijk. Er is nog wel wat te verbeteren bij
sommige EU-landen, en niet enkel in
Roemenië en Bulgarije hoor!

Hij zegt deze zomer te vertrekken na de
gemeenteraadsverkiezingen. Het debacle,
want dat wordt het voor Labour, komt dan
tenminste niet voor opvolger Gordon Brown.
Blair probeert wanhopig nog een roemvol
einde aan zijn periode te realiseren maar er
is teveel en te ergs gebeurd. En nu zit hij
weer midden in een schandaal… Tony deed
economische wonderen voor zijn land en
werd er door de VS ingeluisd in Irak. Hoe
moet je daar nu een roemvol einde van
maken? Onmogelijk. Hij lijkt nu even op
Jacques Chirac die ook afscheid MOET
nemen. Persoonlijke tragiek van uiterst
machtzoekende mensen. Wat zal hij gaan
doen, deze ex-advocaat? Zoals Schröder in
het grote geld duiken? En Chirac? Lessen
voor politici!

OOST-EUROPA
IMMIGRATIETRUCS IN TSJECHIË
Vele vietnamezen, chinezen en oekraïners
proberen een kind te verwekken bij een
tsechische vrouw, als het moet tegen
betaling. Door het te erkennen zijn ze
“binnen in het land”. Dit is goedkoper dan
huwen van een dame natuurlijk. Maar nu
blijkt dat de dames geen toelage van de
staat meer krijgen als de vader niet “blank”
was. Er zijn al vele klachten in behandeling.
De immigratiewinkel kent de vreemdste
artikelen…

CAMERON SMOKED POT!
De Torie-bobo bekende wel eens een joint
te hebben gerookt, vroeger. In het chique
pensionaat te Eton overigens waar alle
tories heen moeten. Zoiets betekende
vroeger het einde van je loopbaan in
Engeland; nu is het nauwelijks nog een
punt. De tories waren altijd goed in
schandalen vooral seksuele: vreemdgaan,
homocontacten
en
recentelijk
ook
centjesgeschuif. Ook Labour heeft er knap
last van. Nederland houdt het bij wat
overmatig drankgebruik, vreemdgaan en
illegaal aardwarmte installeren. Ach Jan
Peter en Wouter die gaan toch niet op
wijvenjacht?
Dus Cameron mag ook gewoon blijven,
vooruitgang!

POETIN SPREEKT KRACHTTAAL
Poetin loopt op zijn laatste benen als
president en dat kun je merken. Om zich
heen verzamelt hij zijn trouwe opvolgers en
geeft alle posities aan hen. Dan kan ie
doorregeren in het geniep.
Verder schopt hij de VS waar hij ze raken
kan, om de laatste maanden nog even
maximale schade aan te richten daar. En hij
zet de toon voor de periode post-Poetin
alvast. De koude oorlog komt er weer aan
In München kreeg Bush er van langs omdat
hij de wereld zeer onveilig maakte; hij is erg
kwaad over de militaire projecten en
herbewaping van de VS en probeert in de
Golfstaten, mn Quatar en ook Saoudi-Arabië
een betere relatie op te bouwen. De jaren
80 lijken weer te keren…
Zijn favoriet voor de opvolging heet Segei
Ivanov, net als P. uit de KGB-hoek en 54
jaar. Nu minister van Defensie. Zijn
tegenstander is een libeaal, Dimitri
Medvedev, 41. Maar Ivanov spreekt
vloeiend engels, werkte veel in het
buitenland en, komt ook uit Sint Petersburg.
Stad van Poetin.
Zo nou weet u wie er na Poetin de VS gaat
uitkafferen en wie onze gasleidingen droog
zal leggen.

CORRUPT GRIEKENLAND
De griekse regering wil de belastingcorruptie
nu wel eens aanpakken.
Want het
ontbreken van genoeg scholen en
ziekenhuizen komt door fiscale wanbetalers
zegt ze. De zwarte economie aldaar is naar
schatting 1/3 van hun BNP…. Net zoals in
Italië en, zegt men, in België. De EU vraagt
nu ook aan de grieken om hun reëel BNP te
verhogen met 25%... want anders krijgen ze
teveel “armoesubsidies”. Voor allen di
steeds wijzen op de afrikaanse en zuidamerikaanse corruptie: kijk effe goed rond in

OEKRAÏNE: ORANJE MOET BUIGEN
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miljard mensen telt zal Rusland 20%
KLEINER zijn dan nu. Terug van 143 naar
113 miljoen dus. Er is een zeer laag
geboortecijfer, dat is één. En criminaliteit,
ongelukken,
alcohol
doen
de
levensverwachting teruglopen naar 59 jaar
(was ooit ruim 61). Poetin in paniek beloofd
nu 7300 euro per kind vanaf de tweede
koter, als die dan 3 jaar oud wordt…
De demografie van vele landen is DE
bepalende toekomstfactor… Ook in Rusland
dus.

De politieke “splitsing” van oost en west
loopt nu ook door Oekraïne; waar een deel
erg pro, een ander erg contra-russisch is.
De orangisten leken te winnen maar nu
wordt de macht weer opgeëist door de pro’s
en met succes. Instabiliteit in aantocht in
deze ex-sovjet republiek en dus ook
geschommel aan de nieuwe grenzen van de
EU!
Let op de buren en … hun gegas!
RUSLAND GAAT IN ICT
De russen zijn goed opgeleid en slim; zij
waren ook al veel in de ruimte en op de
maan. Dus hun kennis van ICT en
aanverwanten daar is niets mis mee.
Rusland is nu vooral “even” grote olie- en
gasboer en herovert geopolitiek zijn positie.
Maar nu is ook de Russische kennis van
ICT ontdekt mn het ontwikkelen van
software. Het gaat in 2007 al 1,5 miljard
dollar opleveren en zal vanaf nu gaan
verdubbelen jaarlijks. Hun klanten zijn de
groten Dell, Boeing, Areva, en net als bij de
olie en het gas zijn er nu al multimiljonairs in
Moskou in de ICT. Rusland diversifieert
ook; van gas alleen kan zo’n land niet
eeuwig leven.. Concurrentie voor vooral de
indiërs die ook keien zijn in ICT… het wordt
weer druk. Omdat in het westen de
belangstelling voor ICT-jobs sterk achterblijft
krijgt u straks alle software uit het
buitenland: het oosten dus weer.

INTERNETPIRATERIJ IN RUSLAND
Nieuwste
truc
door
de
Russische
internetmaffia:
je
biedt
een
gratis
virusprogramma aan en je pikt dan de
rekeningnummers van de argeloze internaut
in. En casseert daarmee vervolgens
miljoenen van een Noorse bank. Want je
deed je voor als deze bank, vandaar dat de
klanten het wel vertrouwden. Reeds 1,1
miljoen werd van 250 rekeningen gejat maar
het wordt nog meer zegt de politie. De
regering haastte zich om gauw te roepen
dat deze malversaties zullen worden
uitgeroeid… McAafee geeft hun daarbij
advies. Oppassen dus!
TURKMENISTAN MOET VERDER
Dit land van 5 miljoen, 90% soennitische
moslims en 10% orthodoxen, dat aan de
Zwarte Zee huist met het nodige aan gas en
olie heeft zijn dictator verloren. Hij stierf na
25 jaren regering en wat nu dus gedaan? Er
is een nieuwe ster opgestaan die zich
binnenkort wil laten verkiezen in dit laatstalinistische land. De nieuwe, een oudminister, zegt wat te willen hervormen met
name in het onderwijs. Hij wil daarmee zijn
jeugd de toegang tot buitenlandse studies
mogelijk maken; hoog nodig om te
moderniseren. Dit land met zijn 12e grootste
gasvoorraad ter wereld, en 8 5 groei, is
uiterst in trek bij de chinezen, de EU en
Rusland vanwege zijn gasbel. Vandaar ook
de 100 miljoen $ investeringen jaarlijks en
de dikke pijplijn die naar Europa zal lopen
via o.m. Turkije. Gas maakt zeer populair en
tolerant. De fransen investeerden er ook
stevig en zijn nu dus ook in blijde

XENOFOBIE IN RUSLAND
Dat in Rusland veel racisme voorkwam
wisten we al. Maar nu neemt de Douma vele
wetten van die de kleur dragen van : de
russen eerst”. Dubbele nationaliteit is nu
verboden, controle van geldstromen van
“vreemdelingen”,
een
verbod
voor
vreemdelingen om te handelen in bepaalde
sectoren. Om de russen werk te laten
vinden, zei Poetin. En nu zijn er ook nog
quota’s vastgesteld voor de immigratie uit
de vroegere sovjet-republieken. De deur
gaat op een kier voor alles wat “vreemd is”.
RUSLAND ZAKT IN
De demografische ontwikkeling in Rusland
is desastreus. Als in 2050 de planeet 9
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haar op de foto en zeg u, ik zou geen vorkje
met haar willen prikken, te gevaarlijk!

verwachting. Zou Bouyges, de franse grote
bouwbaas, ook zo’n goede vrienden met de
nieuwe baas kunnen worden?

INDIA IS OVERVERHIT
De indische economie draait dol, de inflatie
slaat toe. Het groeit ook daar met 9 à 10% ,
een chinees nivo dus. Al spoedig gaat India
Japan voorbij en zal s’werelds derde
worden. Na de VS en China…
Maar er is van alles wat wringt nu, met
name de hopeloze infrastructuur. En de
enorme overheidsschulden 80% van hun
BNP. China heeft slechts… 25%. Dus er
moet drastisch worden hervormd en de
politiek moet om. Deze explosieve groeier
in mensen, veel sterker dan China, moet nu
investeren in condities om de groei vol te
houden. Maar de meesten die er naar kijken
schatten in dat het ze gaat lukken… met
hulp van de VS c.s. Want zij zijn de macht
tussen de VS en China over enige tijd..

HERRIE OM KOSOVO
De VN deed haar best, maar hoe kun je het
goed doen in een situatie waarin de
minderheid fanaat de baas wil blijven en een
grote meerderheid hun kwijt wil? Dat is nu te
zien bij de rellen in de kosovaarse hoofdstad
nu er gepraat moet gaan worden tussen
Servië en Kosovo… Oude haat herleeft en
de 80% Albanezen in Kosovo (moslims!)
zullen hun huid duur verkopen. De oude
splijtzwam in Oost-Europa is weer opgekomen in de ex-joegoslavische jungle.
Gevaarlijk..
Rusland zal in de VN, bij een trammelant die
aankomt, de Servische zijde kiezen, als
altijd. En anderen zullen Kosovo wel
erkennen. Dus opnieuw wordt Kosovo de
speelbal van de internationale politiek en dat
is altijd al goed voor een extraburgeroorlogje.

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.

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.
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 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

CORRUPTIEBESTRIJDING IN INDIA
In India kwam een wet die vereist dat de
overheden antwoorden op vragen en
klachten van burgers! Dat is een
succesnummer geworden. En wat nog beter
is, is dat weigerachtige ambtenaren echt
aangepakt worden. Deze wet beoogt om de
omkoperij en corruptie in de overheid een
halt toe te roepen. Ze is een majeure rem op
de verdere ontwikkeling. Een klacht
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verontrust dus velen, vooral China en ZuidKorea. Japans trouwe bondgenoot van de
VS, waarvan ze voor hun veiligheid sterk
afhankelijk zijn, ziet toe. Bush heeft elke
bondgenoot nu nodig en zeker een in Azië.
En nu weigerden ze ook nog, ondanks
Amerikaanse druk, de seksmeisjes uit de
oorlog excuus aan te bieden. Echte
(seks)slavernij was er nooit…
De multipolaire wereld ontstaat al, het
schuift om ons heen aardig

indienen kost wel 10 roepies, maar dat
pretgeld hebben de burgers er best voor
over. India op weg naar de moderne tijd en
naar zijn ontworsteling uit de oude superburocratie vol fraude. Bravo!
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 Musharaf, 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
naar het noorden opgeschoven, dichter bij
de oorlogen.

CHINA GROEIT TE HARD!
Wat een luxe, China wil de groei remmen
maar dat wil niet. Met officiële cijfers van
11% (en officieuze van 14/15% !) zitten ze in
hun maag daar. Hun BNP is al zo gestegen
dat ze nr vier op de ranglijst zijn, net achter
Duitsland, de VS en Japan. In 2008 gaan ze
naar plek 3, vóór Duitsland! Ik hoor nog
velen roepen, zo’n 5 jaar geleden, “dat de
producten daar ook erg duur zouden worden
en dan zou ook China wel kalmer worden”.
Ik geloofde daar geen fluit van… simplisme
was mij toen al duidelijk. En zie nu dus.
Het onevenwichtige beeld in die groei en de
scheve welvaartverdeling die zijn enorm,
maar wat wil je bij zo’n situatie. Het lijkt erop
dat de vreugde over onbalans de vreugde
over hun succes overstijgt; bij de
concurrenten dan. De groot-industrielen
weten wel beter; zij zijn al bijna chinees!
Oude verhaaltjes en modelletjes zijn
obsoleet geworden. Het westen moet alles
opnieuw gaan denken!

BOETHAN ONTWAAKT
Het ligt erg hoog tussen India en China en
wordt daarom steeds belangrijker. De
nieuwe technologie doet haar intrede en het
toerisme groeit en wordt gestimuleerd. De
750.000 inwoners zijn Boeddhisten en hun
opperhoofd gaf in december jl zijn macht
aan zijn in de VS opgevoede zoon. Slechts
26 jaren oud. De deuren aan open,
democratie is in optie en iedereen kijkt. In
2006 kwamen er 16000 toeristen en dat
moet nu groeien daar in de Himalaya. Groei
al 8% en BNP ca 800 $/per kop. Privébedrijven zijn er nauwelijks, de staat is alles.
Dat zal nu gaan veranderen..

CORRUPTIE IN CHINA
In China werd e grootste stuwdam ter
wereld gebouwd en moesten dus vele
dorpen en bewoners weg wezen. Hun
schade zou worden vergoed. De geldstroom
naar de lokale autoriteiten daarvoor kwam
echter nooit aan in de zakken van de arme
slachtoffers. Er werden wel luxe hotels van
gebouwd en geen hoge pief rijdt nog rond in
een oude brik. Alles BMW. Er zijn nu 37
miljoen $ zoek. En 3 miljoen verplaatsten
hebben er niets van gehad.

OOST-AZIË
JAPAN ONTWAAKT
Japan wil in de Veiligheidsraad en streepte
het artikel uit de grondwet dat haar
pacifisme fundeerde. En militair zit dit land
met 1% voor defensie (45 miljard) op plek 3
in de wereld. Ze voelen zich in Azië
bedreigd en willen hun tanden laten zien.
Maar ze hebben nog nooit hun spijt betuigd
(zoals de duitsers WEL deden), over hun
oorlogsdaden zo’n 60 jaren terug. Dat
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is er een minderheid die extra-belasten van
exorbitante winsten zou willen. Bush is daar
mordicus tegen, dat is geen nieuws. Hoe
lang kunnen stijgende armoede en
recordwinsten naast elkaar leven? Want
hierover gaat het: de enorme tegenstelling…. En de sociale pijn. Je hoeft geen
communist te zijn om dat te snappen toch?

China nr. 4 op de wereldlijst is nog een mix
van een ontwikkelingsland en een uiterst
moderne staat à l’americaine.
KERNREACTORRACES IN CHINA
China bestelde al vier reactoren bij
Westinghouse
(overgenomen
door
Toshiba!) tot groot verdriet van Frankrijk en
zijn prestigieuze club Areva. Jacques liet het
er niet bij zitten en nu gaat ook Areva
tekenen voor twee stuks. Maar ze zijn voor
wat de bouw aangaat in concurrentie met…
het franse EDF, die graag assisteren wil…
naast Areva als leverancier. Dit alles is
slechts de prelude van een aanschaf van
enkele dozijnen centrales in de komende
jaren in China; de grootste markt ook
hiervoor. Zet ‘m op jongens!
En Japan wil nu wel wat kopen bij….
Rusland!

…………………………………………………
…………………………………………………
Uit de “Pentagonfiles”
volgende:

plukte

ik

het

VS-GEOPOLITIEK
- de ruzie tussen Rusland, diverse
Oost-Europese landen en de VS
over het “missile shield” dat de VS
ook in Europa willen, gaat maar
door.
- Uit intelligence-info blijkt dat AlQaida haar posities in Noord-Afrika,
het Midden-Oosten en ook het UK
steeds verder versterkt.
- Ook in Pakistan zijn er steeds mer
zelfmoordacties,
net
zoals
in
Afghanistan. De Bagdad-tactiek
dringt overal door.
- Iran lanceerde een ruimteraket als
voorbereiding op een satellietlancering.

NOORD-KOREA LOS VAN DE AS?
Na taai onderhandelen over een enorme
hoop geld (in de vorm van olie!) lukte het om
dit land te doen stoppen met zijn gevaarlijke
nucleaire spel. Tenminste dat hoopt
iedereen, want de bobo daar is niet erg
betrouwbaar. Dus er is er één minder op de
“as van het kwaad”. Sjors trok ditmaal de
portemonnee en niet zijn kalashnikof om het
te bereiken; een stuk beter dus. John
Bolton, ex-VN ambassadeur van de VS riep
al dat het kopen van die lui een schande
was…. Een slecht voorbeeld voor…. De
iraniërs! Hij is bang dat die nou ook geld
vragen… in elk geval geen olie want daar
stikken ze al in. Een probleem, op korte
termijn, minder. Goed voor George nu zijn
eigen afge-vaardigden hem terugfluiten.
Deze president is nu “a lame duck”, maar
wel met een groot geweer!

WARPLACES
-Irak
. de grote tegenaanval in Bagdad hapert
omdat het zeer moeilijk is uit te maken wie
rebel is en wie “gewoon vreedzaam burger”.
. Al-Sadr zegt bij herhaling dat het VSoffensief gaat mislukken en hij lijkt gelijk te
krijgen.
. Op het internet staan fimpjes en foto’s over
GI’s , waarin ze worden opgeblazen…
. Het stoorsignaal dat rebellen uitzenden om
vroegtijdig doen ontploffen van bommen te
voorkomen, is zeer storend voor de VS
communicatiemiddelen op de grond.
. Al-Qaida maat gebruik van gestolen
studentenkaarten in Bagdad.

NOORD-AMERIKA
RECORDWINST EXXONMOBIL
Ik weet al lang dat winst moe en niks fout is.
Zo, maar als je deze oliegigant nu de
grootste winst ooit ter wereld gemaakt ziet
verkondigen: 39,5 miljard $ en een omzet
van 377 miljard (groter dan het BNP van
België) dan komen er vragen op. Zelfs in het
Amerikaanse Congress… Maar vooralsnog
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. De Helicopter-shotdown’s zijn een heel
nieuwe tactiek in Irak die overwaait vanuit…
Afghanistan.
. Een hoge ambtenaar van het iraakse
Gezondheidsministerie is gearresteerd omdat hij miljoenen weggaf aan de rebellen.

RAOUL: LIDER MINIMO
Hij stond altijd in de schaduw van zijn broer
Fidel, en nu nog steeds dus, deze “lider
minimo” zoals men hem noemt. Hij deed
altijd Defensie en Interne Veiligheid in de
regering. Raouls dochter is openlijk vóór de
liberale intello’s; op het internet woedt al een
maandenlange strijd om de politieke koers
ná Fidel.
Zijn gebrek aan charisma is overduidelijk,
minder bekend is nog dat hij overhelt naar
een liberalere koers na Fidel. Mogelijk laat
Fidel zelfs Chavez een oogje in het
cubaanse zeil houden, zeggen sommigen.
Fidel laat af en toe wat van zich horen zien
is minder. Als je deze geest dan ook op het
scherm ontwaart, schrik je: je ziet de dood.
De cubanen die al 45 jaar in de VS wachten,
roepen al: volgend jaar in Havanna! De
dood van Fidel is de lang verwachte
revanche. Intussen weet niemand het fijne
van de toestand en is de koers ná Fidel
hoogst onzeker. Het is zeker dat de VS erg
veel
aandacht
besteden
aan
de
stabiliteitsvraag van dit land in hun
achtertuin. Ook daarom zit Chavez er
tussen… en hij is “bevriend” met Iran. Nou
ja, bevriend is veel gezegd: hij is ook een
olieboer met de pest aan de VS. Dat bindt
natuurlijk. Fidel houdt ons nog even bezig…

-Afghanistan
. VS-piloten die hier vechten instrueren nu
hun collega’s in Irak mbt de raketaanvallen
op heli’s en andere vliegtuigen.
. Musharaf van Pakistan kreeg een boos
telegram van Bush en een strafbezoek van
Cheney over de ruimte die hij de Taliban
laat in zijn land en de last die dat geeft voor
Afghanistan.
GUANTANAMO
. er is in de VS erg veel onenigheid onder
magistraten en juristen over de speciale
Guantanamo-wetten. Deze zijn op veel
punten strijdig met bestaand VS-wetgeving.
-het eerste proces gaat nu, na 5 jaar
rechteloosheid, beginnen. Er is er één
uitgekozen….
LATIJNS AMERIKA
CUBA: MEDICINALE DIPLOMATIE
De medische Uni van Havana zou wel eens
de grootste ter wereld kunnen zijn, mede
vanwege zijn hoge aantal studenten uit heel
Latijns Amerika. Van de 10.000 studenten
die er gelijktijdig studeren zullen er vele
vertrekken naar andere LA-landen. Al 15000
werken er nu in Venezuela en ook al
duizenden in Bolivia. Ook Nicaragua en
Equador zijn goede klanten. En nu gaan er
zelfs vele naar Pakistan, naar de
aardbevingsgebieden. Zoals andere landen
olie exporteren, exporteert Fidel zijn dokters.
Deze vrijgevigheid leidt nu echter tot grote
tekorten aan artsen in eigen land. Ook het
program van Chavez en Fidel om arme VSlatino’s medisch gratis in Cuba te doen
behandelen op Chavez zijn kosten vraagt
veel capaciteit. Dat begint nu thuis kwaad
bloed te zetten. Politiek op het wereldtoneel
heeft al vaker veel leed thuis veroorzaakt;
niet alleen in Cuba.

ARGENTINIË: ECONOMISCH WONDERLAND
Na de krach van 1998-2002 gaat het nu
geweldig in dit land: groei van 7/8%; 11%
werkeloosheid, en 8 miljoen minder armen
plus nog een handelsoverschot van 13
miljard $. De interne consumptie steeg ook
sterk. Alles door een erg knap weinig
orthodox economisch beleid. Nu is het zaak
om te investeren in de infrastructuur, met
gaat een hoge snelheidslijn bouwen van 400
km en heeft offertes gevraagd. Het eerste
latijns Amerikaanse land dat deze
moderniteits-sprong wil maken. En hun
externe schuld is nog erg hoog; deze 20
miljard moeten nog “geregeld” worden.
Kirchner
maakt
goede
kans
op
herverkiezing in october 2007. Zuid-Amerika
wordt een der nieuwe economische
krachten op de aardbol.
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bescherming is verdwenen. De milities zijn
wel zeker zo’n 5500 man sterk en staan op
elk kruispunt en controleren. Dus nu is het
voor de beteren: vluchten of omkomen in de
chaos. En er vertrekken nou net die
inwoners die aanspreekbaar zijn op recht en
orde. Het schorem blijft dus, als altijd over.
Het is een snelkookpan die elk moment kan
exploderen, zeggen kenners. Drugs zijn
breed verspreid aanwezig. Heroïne snuiven
of injecteren met water en citroen. Voor 45
shekel per gram te koop. Grafschennis en
dan schedels pakken, want gemalen
schedel zou het drugseffect versterken. Hoe
deze mensen er mentaal aan toe zijn valt te
raden. Het geld om te sniffen krijg je vooral
door kidnapping bij elkaar, een ware
industrie nu al. Dit is de Gaza strip die de
wereld in de ban houdt…. En wij maar
denken aan wat lokale herrie van politieke
aard. Het is allemaal veel erger en dus
vooral daarom bijna onoplosbaar. Uitroeiing
lijkt nu het devies geworden… En Israël
wacht af natuurlijk en men wist wat er na
hun vertrek zou gaan gebeuren. En het
werd nog veel erger.

OCEANIË
Niets hier te melden eigenlijk: de proamerikaanse koers van Australië blijft. Hun
zorgen over de instabiliteit van hun
noorderburen, waar rebellenproblemen met
islamkleur ruim aanwezig zijn en ook de
Japan’s remilitarisatie vindt men zorgelijk.
De VS zijn daarom ook hun vaste
vrienden…. In de buurt zijn er niet TE veel,
die ze vertrouwen. Zoiets als je bij Israël
ziet. Dus ik hou deze rubriek nog maar een
tijdje aan…
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
LIBANON is 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 grote angst voor
een plof blijft… Het Palestijnse interne
gedonder moet er nu worden bijgeteld.
De conferentie over Irak waar nu sprake
van is, met de VS en zelfs Syrië en Iran
aan tafel en waar ook het UK en Frankrijk
wat in lijken te zien is een volgend
spannend moment. En natuurlijk de
indruk dat het VS offensief in Bagdad
niets oplevert….

DE SAOUDI’S MOETEN NU MEEDOEN
Hamas en Fatah praatten in de heilge stad
Mekka op invitatie en onder “toezicht” van
de saoudische bobo’s. Want hun onderlinge
broederstrijd verontrustte de olieboeren
steeds meer, naast de trammelant in
Libanon EN de capriolen van Iran. Want de
laatsten bedreigen de saoudi’s in hun
Arabische leiderspositie en het zijn de
änderen, de sjieten”. In Paris betaalden ze
ook al een klein vermogen voor de
wederopbouw van Libanon. En ze maakten
met de VS de deal: jullie herstarten je
bemoeienis met het MO-conflict en dan
zullen
wij
proberen
de
Palestijnse
onderlinge broederstrijd e kalmeren. Zo
kwam Bush c.s. in beweging kwamen, maar
of hun interventie in de Palestijnse
toestanden echt gaat helpen is nog steeds
de vraag.
Want de saoudi’s doen alles met veel geld
en de amerikanen met veel bommen en
granaten. En zo lang de erkenning van
Israël door Hamas uitblijft zit het muurvast,

Mijn plaatje van het wereld-schaakbord,
ziet u onder TOPICS; maar het moet weer
eens in de revisie, denk ik. Na de
conferentie…
DE OORLOG VAN DE ZWARTE MANNEN
In de GAZA strip zijn vele groepjes actief,
meestal gekleed in zwart en met
kalasjnikovs. Een zeer gecompliceerd
geheel van oorlogvoerenden die elkaar en
Israël beurtelings overhoop knallen. Op de
360 km2 met zijn 1,4 miljoen inwoners is het
een chaos. De helft is jonger dan 15 jaar,
50% is werkeloos en 80% leeft van minder
dan 1,5 € per dag. En in dit klimaat is
barbaars gedoe eigenlijk passend. Al 250
doden in eigen gelederen waaronder 30
kinderen sinds Hamas regeert. Het
fundamentalisme slaat toe; de alcohol is niet
meer zichtbaar en de vrouwen zijn
gesluierd. En elke vorm van recht en
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DE LIBANON COLLECTE
Er werd in Parijs zo’n slordige 7,5 miljard $
opgehaald om Libanon te herbouwen. De
Saoudi’s grepen diep in hun buidels om het
grote gevaar van een nieuwe libanese
burgeroorlog te keren. Maar het hete punt,
de rechtszaak tegen de moordenaar van
Hariri, blijft en vooral Damascus ziet daar
zwaar tegen op; dus wordt Nasralla er voor
gespannen met zijn Hezbolla. En nu zijn de
christenen ook nog onderling verdeeld
geraakt; half pro- en half tegen Syrië.
Zelfs veel geld kan kennelijk nu de
gemoederen niet meer kalmeren.

ook met de subsidies… van de VS en
Europa. En of dat iets helpt valt te
betwijfelen. Intussen is met dit interveniëren
wel duidelijk hoe link het MO is geworden!
Intussen dankte Hamas Rusland voor
zijn steun aan hen… dat laat zien hoe het
echt zit tussen de partijen die zich ermee
bemoeien.
ISRAËL VERLIEST ZIJN HOOFDEN
De president met verlof: aanklacht over
sexuele agressie en nu ook Ohmert zelf met
een geldzaakje… Mooie boel boven in die
top. Maar dat was in dit land al heel vaak
het geval: in 1977 was Rabin de klos; zijn
vrouw had in de VS een geheime rekening.
Toen, in 2000, Weizman. Wegens omkoping
door een zakenman.
De minister van Defensie ook al: sexuele
agressie : 18 maanden gevangenisstraf en
ontslag.
En ene Deri in 2001, als minister van
Binnenland ook al…corruptie en drie jaar in
de bak.
Welaan, het begint nu weer en de
verzwakking van het prestige van Ohlmert
cs, na zijn fouten in Libanon, het
clusterbommen schandaal, en de neergang
van Kadima staat hij er slecht voor. Terwijl
net nu de crisis in Palestina om sterk
optreden vraagt. Wat moet het kwartet (VS,
VN, EU en Rusland) nu doen met een
wankelende Ohlmert en Abbas?

CORRUPTIE IN ALGERIJE
Een flamboyante algerijnse golden boy
bleek 1,2 miljard euro’s te hebben
achterover gedrukt. Hij had daarmee vele
hoge politici omgekocht tussen 1999 en
2003. Hij bezat een prestigieuze bank en
had geld van vele staatsinstellingen in
beheer. Hij is nu naar Londen gevlucht en
dreigt vele “geheimen” te gaan publiceren
als er hem iets wordt aangedaan. Algerije is
in de vele corrupte Magrheblanden dus
bepaald geen uit-zondering.
IRAN IS BUSINESS
De spanning tussen Iran en de VS loopt
sterk op: de meesten geloven in een clash
in maart. Dus vele banken stopten hun
financiële
diensten
voor
dit
land:
Amerikaanse, japanse en nu ook europese.
De amerikanen willen het land zo sterk
mogelijk afremmen in zijn economie om zo
Amadinedjad pootje te lappen; het begint
ook al wat te lukken. Op 21 februari gaan de
sancties in, is het plan. De fransen zitten
met forse investeringen in het land:
Peugeot, Renault en Total voornamelijk. De
franse bank Societé Generale houdt nog
moedig vol… we herinneren ons allen nog
de ook grote belangen in Irak, ook van de
fransen. Die zijn nu op nul gezet. Maar de
nederlandse Shell houdt ook vast en
investeert in de gasexploitatie samen met
Repsol (Spanje). De VS heeft nu beiden al
economisch de wacht aangezegd…. U ziet
het de politiek en de macht gaan soms
andere wegen maar de economie is altijd óf

FRANSE JODEN VECHTEN IN ISRAËL
Veel jongere franse joden emigreren naar
Israël, mede door de oproep van Sharon
daartoe. Zo’n 3000 per jaar komen al aan in
hun tweede vaderland en de jongeren gaan
dan ook in het leger. Er komen er nog veel
meer uit de VS, maar minder uit Rusland,
Zuid-Amerika en Engeland. Ze zijn deels
strenggelovig en tonen dat in hun
gebedsrituelen; ze strijden uit historisch
besef, uit solidariteit met de problemen van
Israël en zijn vaak ook teleurgesteld in
Europa waar het anti-semitisme opnieuw
aanwakkert. Zij zijn een element in de
spiraal van toenemend onbegrip en
verharding in het Midden-Oosten.
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wapen tegen óf reden voor , het is altijd
weer verwarrend. Maak u dus geen zorgen:
u begrijpt de werkelijkheid in de wereld nog
steeds. Money makes the World go round.

Teheran, geholpen door… de VS!I En nu
blijkt dat er al eerder aanvallen van dit soort
waren. Het wordt nu wel erg complex om
Amadinedjad heen.

CHIRAC EN IRAN: NIET TE VOLGEN
Chirac zei uiterst oorlogszuchtige dingen
over de bommengekken in Iran, ja dreigde
ook met DE bom. En hij heeft er ook een!
Toen nam hij na een rel in de internationale
pers alles weer terug; wat doet ie nou zei
iedereen? Welaan Jacques is de draad kwijt
en weet niet wat te doen met de enorme
franse industriële belangen in Iran, de
Amerikaanse oorlogsdreiging en de tanende
invloed van Frankrijk op het wereldtoneel.
Chirac’s laatste moves zullen geen
verheffende move’s meer (kunnen) zijn. De
eenzame uit het Elysée is politiek aan het
stuiptrekken….Tragisch gezicht, waarschuwing voor alle te ambitieuze politici….
Schröder,
Blair,
Bush,….Chirac
en
dan..Poetin (?).

CHINATOWN IN CAIRO
Ja u leest het goed; in deze egyptische stad
komt een grote chinees project met
restaurants, boutiques, commerciële centra,
en fabrieken allemaal van de chinezen. De
initiatiefnemer is een rijke egyptenaar die
weet dat 60% van alles wat in zijn land
wordt verkocht uit China komt. Dus waarom
niet de chinezen naar Egypte laten komen?
Financiering
150
miljoen
$.
Van
Egyptenaren, locale anken en chinezen
uiteraard. Het is een uitvloeisel van de
getekende handelsakkoorden tussen de
twee landen. Mubarak zei het al: China zal
in 2012 de belangrijkste handelspartner van
Egypte zijn. Het is maar dat u het (weer)
weet! Peking heeft lange armen.
FRANSE LERAREN VOOR TUNESIË
Op de universiteiten in Tunesië is een groot
tekort aan leraren en, in Frankrijk gaan er
veel met pensioen. Nu stelt dit land voor dat
zij naar de zon komen en wat doorwerken in
Tunis… En dan moet de franse regering
toestaan dat hun salaris mag worden
opgeteld bij hun pensioen. Dat schuift dus
lekker.
Dat
is
best
creatieve
ontwikkelingshulp niet. Kan ik dat ook op
Bali? Ik ben onderwijsbevoegd voor wis- en
natuurkunde en ook nog electrotechniek en
bedrijfskunde, Dat moet lukken. Zo kan ik
mijn pensioenkorting goedmaken straks!

AMADJINEDJAD ONDER PRESSIE
De nieuwe Nasser, zoals de arabieren hem
vaak zien, heeft huis erg veel afvalligen
intussen. Want ondanks zijn kado’s voor de
armen gaat het economisch niks goed in zijn
land. En velen vrezen dat zijn provocaties
tot amerikaans ingrijpen zullen leiden en ook
de gevolgen van het aangekondigd
embargo op transakties. Tegoeden worden
door de VS al bevroren, subsidies worden
uitgestrooid aan de “democratische groepen
in Iran”, het wordt warm voor onze A. De
moderne jeugd ziet het ook met lede ogen
aan, dat conservatisme maar er zijn ook
vele radicale studenten met hem. Kortom
Iran splijt een beetje.
Er was ook een grote bomaanslag in het
zuiden en ook een gevecht politie en
“opstandelingen”. A. krijgt nu de factuur en
laten we hopen dat hij omvalt vóór de VShavikken of Israël zijn nucleaire sites
bombarderen…
Intussen bleek dat de aanvallers in het
zuiden… Taliban waren, zo vlak bij
Pakistan/Afghanistan ook geen wonder. En
dat zijn soennieten dus. Ze strijden tegen de
sjiietische hegemonie, en worden, volgens

TRENDS/TECHNOLOGIE
TAXI PARIJS-PEKING
Op de taximeter stond in Peking 41000 € na
14000 km. Mercedes Benz organiseerde
deze taxi-drive die 26 dagen duurde en
gemiddeld 8 liter op 100 km eiste. Soms
was het verbruik zelfs 5,5 zeggen ze trots.
Waarover dit gaat? Wel de herdenking van
de eerste autorally Parijs-Peking, honderd
jaar geleden. Toen China nog sliep.
ODE AAN DE HOLLANDSE FIETS
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muziekplayer, camara uitlezer etc. En je
kunt er zelfs de weg mee vinden. Voor 1500
€ bent u weer helemaal in en is uw huwelijk
beter. U rijdt naar uw bestemming begeleid
door een vreemde vrouwenstem en luistert
intussen met een oortje naar Mozart. En bij
aankomst toont u de laatste foto’s van uw
vakantie op Barbedos. That’s life!

Gazelle en Batavus zijn DE merken van de
fietsenexport uit de Lage Landen. Oeroud
maar “still going strong”. Flinke Europese
export vooral naar Duitsland; daar houden
ze van stevige fietsen. De oude uitvoering
dus met terugtraprem doet het prima.
Batavus produceert per jaar een kleine
miljoen fietsen en de verkoop stijgt jaarlijks
met 20%! Er zijn Hollandse fietswinkels in
Berlijn en Kopenhagen, direct aus Holland
dus. Nu is Japan aan de beurt en ook
Barcelona , Londen en Parijs. Straks fietsen
de moslims nog! (Met de bommen op de
bagagedrager…).

DE TANDEN VAN ONASSIS
U kunt bieden op de veiling waar het gebit
van Onassis wordt geveild… Hij had dus
geen tanden in bij zijn begrafenis? Of was
een familielid zo leep dat hij ze even apart
hield? In elk geval: er is een enorme
belangstelling…
En er is meer! Een stuk bebloed leer uit de
limousine
waarin
Kennedy
werd
doodgeschoten… Jacky was met beide
mannen gehuwd dus of uit haar of uit zijn
familie komt nu dit morbide veilingsaanbod.
Ik hou alles in en aan, als ik pierewaai,
zeker weten. Quel bordel!

UW EIGEN HUISSERVER
HP verkoopt hem uw huisserver die centraal
diensten verleent aan alle PC’s in uw hut.
Hij bewaart uw data, foto’s en muziek en
zendt uw muziekkeuze ook naar elke plek.
Kortom het is uw boekenkast, DVD en CD
kast en uw foto-album. En hij regelt ook nog
de internettoegang. Alles draadloos dat
spreekt. Koop dus niks anders meer dan de
MEDIASMARTSERVER van HP. Ik heb HP
aandelen, begrijpt u.

ROMEINSE CHINEZEN
In een chinees dorp vlak bij de Gobi
woestijn wonen merkwaardige chinezen.
Rechte neuzen, blonde haren en groene
ogen en dat kan wijzen op een romeinse
afstamming. Want daar ergens strandde
een legioen in de oorlog tegen de Parthen,
weten historici.
Anderen zeggen dat ze van de Hunnen
afstammen. Nou is het binnenkort opgelost,
want de bewoners stonden hun DNA af voor
onderzoekers van Oxford. Als nu maar niet
blijkt dat de romeinen van de chinezen
afstammen; dat zal zelfs de paus schokken.
Spannend dus.

STRESSLOOS ONTWAKEN
Voor 120 € is dat mogelijk, dank zij Philips.
Een soort van elektronische schemerlamp
gaat s’morgens heel langzaam meer en
meer licht geven, zacht licht natuurlijk. Ook
komt er steeds harder klinkende muziek of
iets anders in uw oor. Deze luminotherapie
voorkomt
de
aanmaak
van
een
stresshormoon, dat zo’n plots gillende
wekker gegarandeerd bij u doet aanmaken.
Desgewenst ook zachte keukengeluiden
etc.
U krijgt hem met de Kerst als
personeelsgeschenk van de baas. Want die
wil best goed uitgeruste niet-gestresseerde
medewerkers zien. U ziet het voor alles is er
een oplossing, zelfs voor overdreven
valiumgebruik.

MICHELIN GAAT IN SCHOENEN
Kijk even onder de zolen van uw laatste
paar trendy schoenen en mogelijk ziet u het
Michelinetiketje. U merkte al dat u goed lag
in de bochten en beter remde niet? Wel dat
is Michelin die u ook te voet van dienst wil
zijn. Nu gaan ze ook ping-pong batjes bekleden, om beter effect te kunnen garanderen.
Tja of ze ook in condooms gaan dat weet ik
niet. Straks krijgt u bij een setje banden een
zakkie met van allerlei gadgets à la

DE SUPER TOM-TOM
Ik heb geen Tom-tom, mijn eega leest de
kaart en we komen er altijd wel. Maar voor
de swingers onder U: de nieuwste Pioneer
AVIC-D3 is de TOP. Hij is tuner,
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Michelin. En dan wordt uw grip op de wereld
echt pas een feessie!

DE GEOPOLITIEKE HOTSPOTS

OVERDREVEN HOBBY-ISME
Het begon met het kopen en dan perfect
restaureren van chateau’ en andere mooie
oude gebouwen. Michel Guyot is gepassioneerd van de Middel-Eeuwse architectuur. En dan lopen zaken uit de hand: zoals
ook met Le Provencal.
Nu gaat hij, steen voor steen, een enorm
groot nieuw kasteel neerzetten waarvan
alleen het dal al 20.000 m2 is. Stelt u zich
dat even voor!
De bouwtijd zal 20 jaar zijn, Michel is half
50, dus hij kan het nog halen, maar ná zijn
pensioen dan. U ziet het de mens is toch
prachtig!

ZIEHIER HET ACTUELE GEOSTRATEGISCHE SCHAAKBORD VOOR GEVORDERDEN EN DIRECT BETROKKENEN :
Rest van de wereld
(Lat. Am, Oceanië, India,Oost-Azië, Afrika etc.)
[
JAPAN ?
CANADA ?
[

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

IRAN
IRAK

KIJKT U OOK AL PLAT?
Tja de race naar het platte LCD-scherm is
open er strijden nu op deze markt liefst 102
verkopende partijen… Dat waren er in 2002
in de VS nog maar 26. Dus is de concurrentie moordend en gaat de prijs verder
omlaag.
Wij kopen zo’n platte dus als… de oude
bolle de geest geeft of als de prijs opnieuw
halveert… Want dat platte kijken heeft wel
wat.
Het past veel beter bij de platheid van de
uitgezonden onderwerpen toch? De meest
platte die er nu is kun je zelfs oprollen… hij
hoort bij de nieuwste en uiterst lichte laptop.
Ik wilde en tijd lang “aan de projector” want
dan hoef je geen beeldscherm enkel een wit
stuk muur of een scherm dat zich op knopdruk uitrolt.
U ziet hoe lastig ons leven is geworden:
waren we weer wat beschaafder geworden
en nu roept iedereen dat het weer platter
moet. Het is niet bij te houden, ik rol me
straks zelf wel op.

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

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

MARTELEN EN JATTEN.
Ik lees vaak in het boek “Limburg , land van
de Bokkenrijders, van neef José(phus) en
de historie die hij verhaalt heeft vaak nog
meer actualiteitswaarde dan U (nu) wil
geloven. De manier waarop onze voorvader,
een Bokkenrijder dus, werd veroordeeld,
daar is Guantanamo niks bij, al heeft het er
wel duidelijk trekjes van. De ontbrekende
verdediging (want hij had geen centjes voor
een advokaat, onze Pie) , de vreselijke
martelingen (daar zijn ze tegenwoordig met
terroristen en ook ONDER terroristen ook al
niet zuinigjes mee!) en dan nog dat opknopen zelf(zie Saddam cs). En het ergste is
dan ook nog die verbeurdverklaring van het
bezit en de betaling van het proces en dus
alle betrokkenen daarbij: rechters, politie en
ook nog de beul! En dan ook nog
schandalige bedragen om eigenlijk alles te
pakken te krijgen. Stelt u zich voor dat je
aan de luitenant (“politie”) voor je arrestatie

………………………………………
………………………………………
TOPICS/CAPITA SELECTA
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We zijn gewoon niet te stuiten, Pie gaat
anders elders op een sokkel als onze privéheld. We laten het u weten.

zo’n 76 gulden moet betalen, anderhalf jaar
inkomen van een dagloner…. En voor de
schepenen (rechters) liefst 217 gulden.
Duizenden guldens in totaal dus, waardoor
al je spullen moeten worden verkocht.
Potverdrie, dus ook nog een deel van “onze”
erfenis foetsie. De namen van het schoelje
weet ik echter ook, dank zij neef José . En
ook de namen van de “bevriende bokkenrijdersfamilies”, de andere revolutionairen
avant la lettre.
Wij, José, ik en anderen, zitten herin ook
nog “dubbel”: zowel een Speetjens als een
Pisters (grootmoeder van vaderskant heette
Pisters) werden opgeknoopt zo rond 1775.
U begrijpt dat we nu een vordering gaan
instellen, tegen (de erven van) degenen die
dit alles flikten. Oorlogsmisdaden dus
eigenlijk, gezien het feit dat de Chèvraliers
(=bokkerijders) vrijheidstrijders waren.
De eerste maatregel zal zijn dat ik U schrap
als lezer van Le Provencal als ik uw naam
op de lange lijst zie staan. Verder zal ik
daarna een regeling aan u voorstellen, want
ik hou van opschieten. Als u dan nog niet
schakelt komt het nieuw te vormen Haagse
Strafhof voor Bokkenrijdersvervolging in het
geweer tegen U en de uwen. Want zoveel
aangedaan leed en schande laten wij, na
250 jaren echt niet zitten.
En u begrijpt ook waarom ik op 11 januari
altijd ingetogen ben: op die dag hingen ze
bij Valkenburg “onze Pie” op in 1775. Hij
kwam uit het mooie Haasdal en was op 19
februari 1721 in Arensgenhout geboren. Hij
werd dus net geen 54 jaar.
Zijn kids en zijn weduwe moesten het verder
maar uitzoeken, berooid en uitgezogen.
U voelt dat ik nog kwaad word nu… Welaan
dat rechtvaardigheidsgevoel had Pie
duidelijk ook en dat gaf hij aan ons door via
de genen. Hij betaalde er de hoogste prijs
voor…. Daarom moet voor Pie en zijn geestverwanten alsnog een standbeeld worden
opgericht. Welke gemeente wil zich kandidaat stellen?
Als dat niet lukt, zorgen we er gewoon weer
voor dat (weer) iemand van ons in Limburg
burgemeester wordt… want in burgemeesters grossierden wij ook al.

Zie ook Bibliofielen, onder Journal
Momoironais.
***

VERWARRING BIJ DE GESLACHTEN
Een brisant boek in Frankrijk beweert dat er
enkel nog hetero’s en homo’s zijn en dat het
onderscheid man-vrouw verdampt. De man
en de vrouw weten niet meer wat van elkaar
te verwachten, dus gaan ze gewoon op
elkaar lijken en elkaar “imiteren” .Van alles
wordt van geslachtelijkheid ontdaan: het
huwelijk, de bevruchting, etc.), men neemt
man of vrouw als strijdpunt in de invullingen
van politiek, gelijkheid etc. ) dus daar waar
dat niet zou moeten.
Sego noemt hij: De representant van de
moederlijke politiek; de “ontsexte” politiek in
persoon dus.
Een mopje: Man en vrouw, in therapie, zijn
thuis aan het napraten na hun consult. De
vrouw zegt: ik heb het nu door geloof ik. Wat
wij moeten afspreken is dat het in de toekomst niet JOUW penis is maar ONZE
penis…
Enele citaten van lezers van het boek : De
verwarring der geslachtelijkheid:
-De mannen hebben geen idee hoe
vrouwen denken en leven..
-Vrouwen opstuwen in de politiek zal tot
onrechtvaardigheid leiden..
-Het vrouwelijke geslacht is de basis..
-Kijk daar weer een (vrouw) die denkt dat ze
een man kan zijn..
En zo gaat dat door: inderdaad verwarring
dus!
U begrijpt: dit boek maakt in Frankrijk nogal
wat los. Men spreekt hier dus van : La
polémique Schneider (zo heet de auteur,
psychoanalyst, essayist). Hij komt dus au
fond met de boodschap: vergis u niet in de
betekenis van de seksualiteit voor de
mensheid. Ontkenning daarvan zal leiden
tot rote problemen. Kom niet aan “de
natuur”.
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onomkeerbaar. De destructie van het
sociale systeem wordt niet meer
gecompenseerd en dus zijn er toenemend
politieke gevolgen. Toch is het geen
terugkeer naar het liberalisme van de 19e
eeuw; toen werden economie en politiek
gescheiden voorheen beschermde de staat
de economie. Nu ligt er een scheidslijn
tussen het economische en het sociale; nu
is er een sociaal liberalisme vroeger een
economisch liberalisme.
Ons systeem heeft de lagere klassen niet
meer nodig, er is geen economische binding
meer. Dus nu moet er een financiële
protectie komen om politieke en sociale
redenen. Daarom worden landen met teveel
armen dan ook onleefbaar. De
ghettovorming die dit oproept staat
tegenover het zich “afzonderen” van de
rijken, zich verschuilen in ressorts en
residenties.
In de VS is dit al ver gevorderd: 1% is rijk,
59% is middenklasse en 40% arm. Het
kapitalisme is uiterst effectief en produktief
geworden; in het sociale is dat niet gebeurd. Deze onbalans leidt tot spanning,
dat gaat klappen. En de mondialisatie heeft
nog geen nieuw sociaal model gebracht.
We moeten de weg op die de Denen
“flexisecurité” noemen. In Frankrijk werd dat
met de “intermittants”(toneelknechten etc.)
geprobeerd maar dat werd een financiële
catastrofe.
Protectionisme lost ook niets op omdat de
opdeling in componenten, die over de hele
wereld worden geproduceerd, zoiets
onmogelijk maakt en alles instort in een
land. De klok terugdraaien is catastrofaal.
We moeten dus de mensen beschermen
door nieuwe voorzieningen in ons
arbeidssysteem; werkeloosheid wordt
betaald maar volgens zeer strikte afspraken
die uitgaan van snelle omscholing en/of
nieuw werk vinden. En dus grote eigen
verantwoordelijkheid en beperkte protectie
door de staat. Scandinavië is daarin het
verst; Frankrijk is nog in de oude groef.
En er is haast.
Ik zag ter illustratie een soort wedstrijd
tussen twee tegenpolen,Australië en
Zweden op dit vlak. Australië als een

Welaan, ik ben hier nog niet door besmet.
Dat de dames heel anders zijn en denken is
mij zeer bekend en dat ik daar niks aan kan
doen (en ook niet meer wil) is mij geheel
duidelijk. En dat het zo maar moet blijven
dat vind ik op mijn ouwe dag zelfs nog.
Sterkte dus met Monsieur Schneider. Ik
geloof erin dat we terugkeren naar het beest
de mens… mogelijk niet in het oude Europa
maar wel op de (enorm grote) rest van onze
aardkloot. Ik hou het maar simpel, dan snap
ik HET nog. Ik takel af, snapt u.
***

OVER DE POST-INDUSTRIËLE MAATSCHAPPIJ
“Werknemers genieten geen sociale
bescherming meer tegen hoge sociale
risico’s; investeerders/beleggers
beschermen zich door diversificatie van hun
beleggingen.”
Dat swingt lekker in niet? Het gaat over “de
ontkoppeling van economische en sociale
relaties” in onze post-indusmy die al sinds
begin 20e eeuw aan betekenis wint. In de
platte kapitalistische wereld van vandaag is
de solidariteit tussen werknemers en bazen
verdwenen. Zij die vroeger hiërarchisch
gekoppeld waren zijn nu elkaars concurrenten geworden. Deze ontwikkeling werd
nog verscherpt door de technologische
ontwikkelingen. Werkgevers zoeken steeds
meer naar strategieën om de afhankelijkheid
van werknemers (de lagere regionen in de
ondernemingen) te vermin-deren.
De financiële nadruk leidt er toe dat werkgevers en kapitaalverschaffers (aandeelhouders) steeds meer van uit hetzelfde
belangen en posities kijken en handelen.
Vroeger nam de een risico’s en kreeg de
ander (werknemer) bescherming, en
daarvoor moest hij wat beloning “laten”. Nu
zijn werknemers bijna onbeschermd en
kunnen investeerders/beleggers hun risico’s
spreiden.
Of het nu beter of slechter is dan “vroeger”
is een nogal zinloze discussie; de
veranderingen zijn fundamenteel en
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liberale extremiteit en Zweden meteen
sterke staatsvoorzienigheid.
Beide sustemen komen at the end nie ver
van elkaar uit.
Opvallend is steeds: landen met kleinere
bevolkingsomvang veranderen sneller….
Het kleine bootje verandert sneller van
koers dan de mammoettanker.
Aldus, vrij naar: Daniel Cohen, prof in de
economie aan de Ecole Normale
Superieure, Parijs. 2/2007
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