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*VOORAF
De vormgeving van Le Provençal
Tja, hoe vind je nou een betere of leukere
lettersoort voor Le Provencal, die overwegend in Arial staat? Daarom “zette” ik
Alledaags, Journal en Topics deels in andere

44
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lettersoorten, voor één keertje. Kijk wat u
ervan vindt en laat uw mening horen. Dank U!

mediakramp en komt de rest van de wereld
weer in het vizier. Maar dan waarschijnlijk
wel onder leiding van een president(e) die
van dat buitenland niet te veel snapt… Dat
moet dan maar een keertje anders: nu dan
dus La France d’abord! Ik steek mijn nek uit
en tip: Sarko! Maar ik zet er niks op!

“ONZE” Discussie over CO-2.
In Topics wordt een fraaie aftrap gemaakt
voor een discussie over “CO-2 en de
klimaatverandering”. Lezer PS zet deze aan,
en U bent bij deze allen uitgenodigd uw hart
hierover te luchten!

Deze editie gaat ook weer over de grote, boze
wereld. De focus staat daarbij vooral op
Afrika, Zuid-Azië en het Midden-Oosten, waar
de chaos en het geweld elkaar voortjagen in
een nare spiraal. Ook aan de 50-jarige EU en
haar plek in dit politieke en militaire geweld
wordt aandacht geschonken. Immers onze
“persoonlijke vragen” zullen veelal vooral
zijn: waar blijft “mijn land en Europa” nu
onder deze maalstroom van veranderingen;
welk lot is ons beschoren?
Het antwoord ligt in de geschiedenis, en wel
in “die van morgen” dus. Veel leesplezier
toegewenst.
LEON

Goed en kwaad.
Er is echt ook goeds te melden: Noord-Ierland gaat eindelijk een andere fase in na veel
bloedvergieten, in het MO wordt weer , met
vereende krachten, getracht de zaak
vreedzaam vlot te trekken. Japan “erkent” nu
toch de “troostmeisjes en in Mauretanië
waren deze keer vreedzame verkiezingen.
De 15 gevangen britten zijn ook weer thuis;
(maar Iran speelde een spel dat hen zeer zal
gaan spijten). Dit alles geeft de burger weer
wat moed. Een Nederlandse generaal vindt
dat we weer moeten helpen in Afrika; en de
nieuwe minister ziet dat ook wel zitten. Dus
Afrika is herontdekt door het Nederlandse
kabinet; prima toch! Nu “le top”: de TGV reed
575 km/uur!
Kwaads is er helaas ook nog genoeg, al kun
je over mijn rubricering natuurlijk van mening
verschillen. De verzwaarde sancties tegen
Iran zijn ingegaan, en in dat land mogen de
inspecteurs nu weer iets niet meer
inspecteren. In de VS is het titanengevecht
president— volksvertegen-woordiging/Pelosi
in volle gang. Op straat wordt intussen stevig
gedemonstreerd, en dat roept de beelden van
de Vietnamjaren op.
Tja, de etnische
zuivering in Darfoer gaat gewoon fors door
(arabieren verjagen/ vermoorden daar de
negerbevolking) en in Somalië is de
burgeroorlog ook weer in volle gang.
Intussen is er ook een forse crisis in
Oekraïne, die dichtbij een burgeroorlog
dreigt te komen en In Oost-Timor is het ook
weer eens hommeles.

-DIXIT
“AIRBUS=BOLKENSTEIN”. Dit is de
kreet die de PS als vlag voor haar
opstelling over het EADS-probleem
koos. Den Bolk, HET symbool van het
Brussels liberalisme… Wat dit te
maken heeft met een politiek geruzie
in een bedrijfstop door politici van
twee europese landen blijft ons allen
een raadsel. Demagogisch is het in
elk geval. Foei Sego!
***
“Ik zal de fransen niet vern..ken, ik zal
ze niet beliegen en zal ze niet
verraden. Ik wil de kandidaat zijn die
de fransen openlijk vertelt wat ik zal
doen…Ik ben dus anders dan Chirac”.
(Sarko 12 maart).
***
“ La production de l’ectricité d’origine
nucleaire en France aquivaut à la
production de pétrole de Koweit”

De franse verkiezingen
De laatste dagen voor de eerste ronde zijn in
volle gang. Sarko lijkt te stijgen, Sego hangt
stil en Bayrou trekt er nog stevig aan. Wordt
het Sarko contra Sego? Klassiek rechts-links
dus? Daar ziet het naar uit, maar in dit land
zijn polls vaker uitgegleden. Bij de volgende
editie is de definitieve uitslag waarschijnlijk
bekend. Dan kruipt Frankrijk uit zijn grote
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En de zuster zei: U heeft op de
automatische tampon verwijderaar gedrukt
mijnheer; uw penis ligt onder uw kussen.

(De nucleaire electriciteitsproductie van
Frankrijk komt overeen met de olieproductie
van Koeweit: zegt de baas van EDF).

***

Thanks R., iedereen zit of staat wel eens
voor geheimzinnige knopjes en voelt de
verleiding, niet dan? Leer hieruit nooit
knoppen te drukken als uw edele delen niet
supersafe zijn. Want dan kunt u voor altijd
op het damestoilet, heren!

“Boeing
is
een
belangrijke
concurrent, maar Airbus heeft zich
nu zelf in beide voeten geschoten”. (Rake uitspraak van de verkoopbaas
van Airbus).

***

****
Een mopje van lezer A., geboren in het
Belgische en nu uit een buurdorp “op
hoogte”.

“ WIJ LATEN DE OPEN MARKT, HET
SUCCES VAN DE EU, NIET VERPESTEN
DOOR DE NATIONALITEITSKAMPIOENEN EN DOOR PROTECTIONISME”. (Zei
Gordon Brown, de volgende PM in Engeland).

Pietje zit zich te vervelen in de klas en als
de juffrouw vraagt waarom zegt hij: Ik ben
veel te slim voor de 1e klas; ik wil naar de 3e
klas, juffrouw.
De juffrouw bespreekt het geval met de
directeur en die zegt: Breng hem hier, ik wil
hem eerst persoonlijk eens testen.
Pietje zit voor de directeur die vraagt:
Hoeveel is 3x3? Antwoord: 9.
Ook op de volgende rekenopgaven weet
Pietje snel het goede antwoord. De directeur
is overtuigd. Maar de juffrouw wil nog wat
verder vragen.
Waarvan heeft een koe er vier en ik maar
twee? Pietje: Benen.
Wat heb jij in je broek en ik niet? Pietje:
zakken.
Wat begint met een K en is behaard? Pietje
twijfelt niet en zegt: Een kokosnoot.
Wat doet een man rechtopstaand, een
vrouw zittend en een hond op drie poten?
Hij weet het al weer: Een hand geven.
De laatste vraag luidt: Noem een engels
woord dat begint met een F en dat eindigt
met een K? En onze Pietje zegt met
zekerheid: Firetruck!
Na een korte stilte zegt de directeur tegen
de juffrouw: Laat hem maar meteen naar de
5e klas gaan; want van de laatste vragen
had ik er geen enkele een goed!

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

*INGEZONDEN
EERST WAT INGEZONDEN MOPJES
Van trouwe inzender R. met een NoordIerse ziel kwam de volgende bak binnen:
In een ziekenhuis in Chicago wilde een
patiënt naar het toilet, maar dat was steeds
maar bezet. Hij beklaagde zich en de
verpleegster zei dat hij best naar het
damestoilet mocht gaan;dus dat deed hij.
Na de verlossing, bleef hij nog even zitten
rondkijken naar de intrigerende knopjes.Er
waren er met WW, WA, PP en eentje die
heette ATR. Hij dacht niemand weet ervan
dus hij drukte de laatste. Warm water
besprenkelde zijn achterste en dat deed
hem echt goed. Vol moed probeerde hij nu
WA en nu stroomde warme lucht langs zijn
edele delen. Voortreffelijk!
Toen moest hij wel de PP-knop indrukken
en geurend poeder stoof onder zijn derrière
ook al zo aangenaam. Dus toen hij de ATR
knop indrukte waren zijn verwachtingen zeer
hoog gespannen.
Toen hij weer bijkwam lag hij in een
ziekenhuisbed en een zuster zat naast hem.
Hij vroeg zeer geschrokken: Wat is er
gebeurd?

Beste A, dank U, dit is een nieuw soort
CITO-toets neem ik aan. Een toets “uit het
leven gegrepen”. Je vraagt je af wat er later
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Je benaming “wereldtijdschrift” is erg vleiend
en doet me lichtjes gloeien, niet overdrijven
hoor!.
Leuk dat je ook de pen hanteert om korte
verhalen te produceren: de kolommen van
Le Provençal staan helemaal voor je open ,
voor elk onderwerp dat iets kan leren in
welke zin dan ook! Dus laat van je horen!
Gezien je beroepservaring (als advocaat en
rechter) en ook vanuit
je persoonlijke
ervaringen weet ik zeker dat je ons allen
kunt boeien en een licht kunt werpen op
onderwerpen van diverse soort. Omdat je in
Zeeland vertoeft (en ook om andere, enkel
jullie bekende redenen) kunnen we je
rubriek dan noemen: Luctor et emergo.
(NB: Is dat goed geschreven? Ik ben geen
latinist en maar gewoon misdienaar
geweest!). Beste W. en E., dank voor deze
reactie en we hopen dus tot ziens , ook in
de “kolommen”!

van Pietje is geworden… Waarschijnlijk is hij
nu schooldirekteur.
****
BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 27-07:
Lezer W. en “ vriend van vroeger” (mede
namens eega E.) schreef over “het hoe en
waarom” van zijn lezerschap:
Beste Leon,
Via Le Provençal blijven we niet alleen op
de hoogte van het reilen en zeilen van in
Frankrijk, maar en passant wordt ook de
hele wereld “meegenomen” en langzaam
wordt het een vervolgverhaal waar je naar
gaat uitkijken. Hoe zou het gaan met de
onrust in Senegal en hoe met Dan Brown en
Bill Gates aan de andere kant van de aarde.
Dank voor de trouwe toezending van dat
“Wereldtijdschrift”. Gelukkig lees ik dan ook
nog het kleine nieuws uit de privé-sfeer.
Ik heb me ingeschreven bij de NTI-cursus
Korte Verhalen en ik probeer nu iedere
woensdag een verhaal in te leveren. Zo
weet ik sinds kort dat je in de litteratuur
personale en categorale vertellers hebt (de
een kruipt in de huid van zijn personages en
de ander hangt erboven en bedient zijn
personages als een poppenspeler). Heel
interessant allemaal. Ik neem dus ook de tijd
om het “Wereldtijdschrift” te lezen en zo blijf
je op de hoogte van alles wat om je heen
gebeurt. Leon, dank voor je inspanningen.

***
Van nieuwe lezer (en familielid) F.,
werkzaam in het culturele,, ontving ik al
weer een reactie, zijn tweede al.
Hallo Leon,
Nou dat was weer een hele kluif…. Heb in
het weekend de tijd genomen en ben er
voor gaan zitten. Enkele interessante
artikelen en wetenswaardigheden die
anders voor een belangrijk deel aan mij
voorbij zouden zijn gegaan. Dus je zorgt er
op deze manier voor dat je neefje in
Nederland ook wat aan zijn algemene
ontwikkeling kan en blijft doen! Waarvoor
dank!
Leuk dat jij onze betrokkenheid met India
hebt aangehaald. Mijn eega is op dit
moment in India (zij is begin april terug). Is
het een idee om eens een achtergrondartikel in Le Provencal te plaatsen? Of
misschien enkele kleine stukjes over diverse
thema’s. Wellicht interessant voor de lezers
om
te
zien
hoe
kleinschalig
ontwikkelingswerk toch een belangrijke
bijdrage kan leveren voor de mensen daar,
maar ook voor de mensen hier in Europa. Je
leert dingen relativeren en beseft hoever wij
inmiddels zijn afgedwaald van onze

Beste W, deze reactie is heel erg leuk
vooral omdat je beschrijft waarom je Le
Provencal leest. Omdat er iets van “ons” uit
op te maken valt en, omdat het een
“overzicht geeft van Frankrijk en de hele
wereld”. Welaan dat stond mij na enig
gerommel exact voor ogen toen ik Le
Provençal wat meer body gaf. Een service
aan de lezers die of francofiel zijn of/en
“globetrotters in mind”. Ik zou graag meer
weten over WAT mijn lezers nu wel/niet
interesseert; dus wat hun lezersprofiel is. Ik
ben daar altijd nieuwsgierig naar.
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metaal en de ICT. En het geboortecijfer is
op zijn minimum. Ook vertrekken 50.000
mensen per jaar naar het buitenland,
waarbij een deel naar buurlanden. Dus
zomaar het oosten binnenlaten helpt weinig;
maar als je komt voor een baan boven
45.000 euro, dan kom gauw binnen. Deze
“selectieve
immigratie”
is
wat
de
Nederlanders zoeken. En die zijn er weinig
in het oosten, dan wel, die blijven liever
thuis. Dit probleem heeft duidelijk europese
trekken.
-Nederlands en Frans “NEE” tegen Europa.
Het NEE van beide landen wordt vaak op
een
hoopje
geveegd,
maar
de
achtergronden zijn geheel verschillend.
Frankrijk is het enige land dat de liberale
koers van de EU afwijst en daarom ook
eigenlijk vooral NEE zei. De Nederlanders
zeiden het niet daarom, maar vanwege de
burocratie en de bemoeizucht van Brussel.
En ze wilden graag meer eigen baas blijven.
Iets heel anders dus. Het repareren van dit
probleem is dan ook in Frankrijk sterk
afhankelijk van wie de verkiezingen wint. In
Nederland zijn die al geweest en over
Europa geen woord. In Frankrijk ook
weinigjes, enkel Bayrou is duidelijk en nogal
positief. Sarko een beetje en Sego wil van
dat liberale af.
Dus wel twee keer NEE, maar de
achtergrond was toch heel erg anders.
-Hoog geboortecijfer: een frans geheim
Waarom willen fransen, die erg negatief zijn
over land en toekomst zo graag kinderen?
Dat snapt niemand in Europa. Nu zegt een
bekend psychiater dat het kind “een
vluchtplek” is geworden, een symbool voor
een zinvol leven en een teken van slagen in
het leven. Dus een kind MOET. Hiermee is
erg duidelijk wat L’exception francaise niet
allemaal vermag, nu in het zeer positieve.

roots…En niet te vergeten .. in hun
armoede en eenvoud leven deze mensen
veel bewuster en dichtbij de natuur- hoe
hard dat soms ook voor hen is- dan wij
westerlingen die materiële dingen steeds
belangrijker zijn gaan vinden.
Dank beste F. voor de eer die je mijn
geschrijf aandoet. En nog leuker is het dat je
je voorneemt om wat te schrijven over India
en jullie ontwikkelingswerk daar. Ik denk dat
dit erg leuk zou zijn. Onder Topics/Capita
Selecta is plaats zat; zowel voor een groot
artikel als voor wat kleinere. In de
lezersgroep zitten meerdere mensen met
jullie invalshoek: iemand die in Ghana een
orthopedische Kliniek opzette, speciaal voor
kinderen en iemand die vroeger full-time in
ontwikkelingswerk zat in Tanzania (als ik dat
goed onthield beste T.) en nu ook
activiteiten in dit vlak doet in het afrikaanse.
Dus er is een hoop expertise aanwezig. Ik
heb erg weinig aan dit onderwerp gedaan;
enkel een artikeltje geplaatst over
“microkredieten” (overigens een indiase
uitvinding leerde ik toen). Dus beste
mensen, doe jullie best en leer ons wat over
het armere deel van onze wereld en wat
daaraan te doen!
En, wees selectief, ik wil niet dat je het hele
weekend opoffert aan Le Provençal! Dus
kies en maak met de rest de kachel aan…!
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE
-Nederland
beschermt
tegen
sociale
dumping.
Het openen van de grenzen naar het oosten
was voorzien voor 1 mei 2006 maar werd na
twee verplaatsingen nu naar mei 2007
getild. Mede om de vakbonden te plezieren.
Fraude kost een werkgever per geval 8000
€… Maar nu is plots, bij 2,9% groei, de
arbeidsmarkt te krap geworden vooral in de

DE FRANSEN HOUDEN NIET VAN
ECONOMIE
Tja dat is echt zo en nu willen mensen van
een Economische Hogeschool in Parijs dat
veranderen. Zij deden vele aanbevelingen
aan de zaken- en onderwijswereld om de
economische belangstelling op te vijzelen.
Over verbeterde opleidingen, betere stages,
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Frankrijk is zegt men, het 4e land op de lijst
van de “antikapitalisten” ter wereld. Erfenis
uit communistische tijden. Daarom worden
de grote bedrijven ook erg voorzichtig met
hun grote winsten en ze leggen uit dat die:
in het buitenland werden gemaakt (!) en dat
“ze nodig zijn om door te kunnen
investeren”.
Maar daarbij vergeten ze dan dat hardop te
zeggen dit ook vooral in het buitenland
gebeurt. Frankrijk ontwaakt verder en wordt
een echt europees land, met alle plussen en
minnen van dien. De Exception is dus
smeltende…

beter leesbare salarisstroken en produktetiketten, scheppen van een INTERNETportaal over economie, en mediamensen
meer bijbrengen over economische kanten
van het leven.
In een land met nog een beetje een
communistische ziel, is deze actie echt
nodig… Het zou een punt in de
verkiezingsprogramma’s moeten zijn. Wij
waren ooit te gast bij een Culturele Club in
een dorpje naast ons. En men zocht naar
onderwerpen om te behandelen in die
clubbijeenkomsten. Ik maakte de onvergefelijke fout een debatinggroep op
economisch gebied voor te stellen… De
presidente zei: “Bah, economie? Affreux!”
en het was gebeurd. No way. Toen ze zelf
wat later een groepje wilde oprichten over
“Le Pen” al zwaaiend met zijn biografie,
moest IK afhaken. U begrijpt het werd dus
niks, helaas. Maar misschien nu dus wel?

HET GELAZER OVER DE FRANSE
STATISTIEKEN
De INSEE
is de overheidsclub voor
statistieken en is onderdeel van het
ministerie van economische zaken.. En ze
staat in de kwade reuk politiek stevig
aangestuurd te worden, en dus te rommelen
met werkeloosheidscijfers, prijsindexen en
nog meer moois dat politici graag willen
tonen aan het volk.
Het instituut bestaat al van 1946, vertimmert
436 miljoen € budget en heeft 6100
ambtenaren. Ze verkopen nog voor 25
miljoen cijfers aan het bedrijfsleven en hun
arbeid kost 7 euro/per franse kop per jaar.
Er waren al vaker stemmen om hun
onafhankelijk(er) te maken, maar van
binnenuit (ambtenaren +vakbonden) is daar
erg veel weerstand tegen. Nou hebben de
meeste
landen
een
overheidsstatistiekbedrijf, wat toch erg
onafhankelijk opereert… en er zijn weinig
klachten daar. Maar als u het volgende
hoort, gaat u in het franse geval toch ook
twijfelen:
-INSEE zegt dat de prijs van TV’s daalt;
maar ze nemen dan enkel de “bolle, oude
TV’s” op. En niet de peperdure platte. Tja…
-of de walkmanprijzen gaan omlaag; waar
maar iedereen wil een I-POD toch?
En zo zijn er vele voorbeelden die de
fransen ernstig doen twijfelen aan hun
INSEE. L’Exception francaise existe…
En nu kan het INSEE aan het Internationale
Bureau
voor
de
Arbeid
geen
werkeloosheidscijfers over 2006 leveren

DE FRANSE CONSUMENTEN ONTWAKEN
We gaan nog niet naar Amerikaanse
toestanden hoor, maar toch beweegt de
franse consument en wil zijn rechten ook
wel eens opeisen. Wij weten na ruim 10
jaar dat men hier enorm veel “accepteert” en
dat er mede daarom niets verandert. Onze
geregelde botsingen met in onze ogen
“rammelende service en mentaliteit” , erg
hollands en ongeïntegreerd dus, spreken
boekdelen. Kabeldiensten, brutale banken,
onjuiste etiketten, ellende in het openbaar
vervoer, vooral hier wordt het langzaam wat
oorlog. In de privésector is goede service
dan
ook
steeds
meer
een
marketinginstrument om de klant te binden.
In de publieke sector eisen bijvoorbeeld
500.000 gestrande spoorklanten schadevergoeding. En velen accepteerden de
mediateur ook al niet meer. Door schade
wijs geworden heeft de overheid ook een
energiemediateur ingesteld: want de
energiemarkt wordt geliberaliseerd! U ziet:
wij worden nu echt modern en gaan dus nu
een cursusje geven aan onze franse
vrienden in “ik pik het niet (langer)”. Daar is
hier een enorme markt voor…
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En, gelukkig voor ons, er wonen er relatief
veel hier in de buurt. Wij worden hier dus
mooi samen bruin. En de rest zeiknat. Ta,
verschil moet er wezen…

omdat …. Er methodologische problemen
zijn en er ook “fouten optraden in de
telefonische enquetes”. De PS die de fraaie
dalingen al niet vertrouwde brult nu als een
gewond speenvarkentje. En dat kan ook
niet anders, want wie gelooft dit nu echt?
Het INSEE heeft zijn WW-thermometer
definitief gebroken lijkt het. Of durft men niet
internationaal te “liegen”?
Intussen heeft het internationale buro voor
de Arbeid ZELF (!) laten weten dat het
franse ww-cijfer niet 8,4% is, … maar 8,8%.
Nooit eerder is deze situatie in de hostorie
van het buro opgetreden; deze schop doet
pijn in Parijs!

DOOD DOOR PILLEN
Wel 13.000 fransen sterven jaarlijks aan
verkeerd medicamentengebruik. Daarvan is
de helft te voorkomen. Te hoge doses, te
lang gebruiken, een foute cocktail, allemaal
fouten in het recept!
Dus moet daaraan meer aandacht worden
besteed in de medische opleidingen. En de
apothekers moeten vaker en duidelijker
terugkoppelen naar de arts die verkeerd
voorschrijft. Dat staat in het rapport:
Voorbereiden op de grote gezondheidkundige risico ‘s, dat recent verscheen.
Wij gooien gewoon altijd de helft van het
voorgeschreven weg…. Dan gaat daar al
niks fout mee. Minder is veel gezonder dus.
Overigens, de geluiden uit rammelende
Hollandse ziekenhuizen zijn ook schokkend
te noemen… Waar moet je nu heen?

DE FRANSEN EN HUN DOKTERS
“Omdat het internet informeert, willen de
fransen steeds minder een paternalistische
benadering van hun arts”. Een en ander
blijkt ook uit een recente enquete alhier. Een
bloemlezing:
-Is uw dokter menselijk en vol begrip ja
88% ; nee 12%
-Schrijft uw dokter geen onnodige recepten?
Ja 77%, nee 22.
-Zegt uw dokter u steeds de waarheid? Ja
61%, nee 38.

ZELFMOORD BIJ RENAULT
Het Renaut-technocenter in Gyancourt is in
rep en roer. Drie zelfmoorden van
werknemers, van nogal dramatisch soort,
schudden iedereen wakker. Zelfmoorden
vanwege grote prestatiedruk en onzekerheid
bij enkelen. Want er is een contract over
prestaties gesloten met de Renaulttop dat
wordt “afgerekend” in 2009. En daarvoor zijn
velen bang; zeker zij die Goshn, de grote
baas, beter kennen.
De vakbonden sloegen groot alarm toen er
drie zelfmoorden in korte tijd voorkwamen in
dit bedrijf en nu is ook de directie erg
geschrokken. Maatregelen,die nu al werden
getroffen, zijn:
-vermindering van kantoren met meerdere
personen,
-managers opleiden over stress,
-nadenken over humanisering van het werk.
Tja, ongetwijfeld komen ook elders
zelfmoorden voor in slechte tijden in de
industrie. Het illustreert in dit geval de grote
angst en het ongeloof in een toekomst dat
bij veel fransen leeft. Zeker in de autoindustrie.

Ziet uw huisarts resp. specialist u als:
-iemand waar je naar moet luisteren? JA:
51% bij huisarts; 19% specialist.
-een medische klus? Ja, 36% huisarts, 67%
specialist.
-Iemand die betaalt? Ja, 12% huisarts, 12%
specialist (!).
Dat valt ons ollandais dus weer eens mee
denk ik.
Wordt dat nou beter of net niet? Lastig te
zeggen.
De kosten zijn nu al 11% van het BNP;
gezinsuitgaven gezondheid al op 3,5% van
het
budget; en al 9% van de
beroepsbevolking
(!)
werkt
in
de
gezondheid…
Hier zijn er 470.000 verpleegsters etc;
210.000 dokters; 70.000 apothekers; 62000
fysiotherapeuten;42000
tandartsen
en
17000 vroedvrouwen. Alles bij elkaar (ook
administratievelingen) zijn het er al 2
miljoen.
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dus. Hulot drinkt Bordeaux en Le Pen is een
champagnepimpelaar.
Het kabinet in
Nederland is, behalve die CDA-ers en
limburgers (5 stuks!), ook een droge boel.
Al hebben de mannen-broeders op dit punt
toch een twijfelachtige reputatie. Ooit
wonende in Bennekom, zagen we enorm
veel drank – en snoepwinkels. Dat kwam
omdat je zondags niet mocht wandelen, zei
men. Maar wel z….pen dus. Dus laat u niet
misleiden

Goshn heeft namelijk het sluiten van één
vestiging in 2007, niet uitgesloten…
DISCRIMINATIE VAN OUDJES.
Een franse rechtbank veroordeelde een
headhunter die leeftijdsgrenzen opnam in
zijn advertenties: discriminatoir dus. En dat
schijnt steeds meer voor te komen: oud mag
of hoeft niet meer. En dat terwijl we steeds
ouder worden en steeds langer moeten
werken. Korte en lange termijn verschillen
dus. Als wij “de vieux”, ons eens wat beter
politiek organiseren dan is dat zo
afgelopen… Ik ga een bejaardenhuis
beginnen waarin enkel oude werknemers
zitten. Die kunnen dan bij hun pensioen
gewoon blijven. Zo voorzie ik dan in mijn
eigen klandizie. Slim he? En dat mag dus…
ook niet?

GAAN EDF EN GDF WEER HERTROUWEN?
Hun scheiding werd geforceerd vanwege
onvriendelijke
overnamegevaar
Suez.
Daarom moest GDF Suez trouwen. Maar
door gekluns ging dat een beetje fout… Nu
zou het kunnen dat Sego, als ze wint, het
oorspronkelijke huwelijk herstelt… Maar
daar is dan ook weer Nikkel Neelie die dat
weer niet accepteert… Nog los van de
kosten dan. Frankrijk opgesloten in zijn
eigen rammelende politiek en zijn slordig
gedoe met Brussel. Ai, ai.

VLUCHT VOOR DE BELASTINGEN
Ach niks nieuws onder de zon natuurlijk..
Maar nu zijn in Frankrijk Johnny (Haliday)
en nu ook al Renaud
afgereisd naar
Zwitserland resp. Engeland. Waar de
(vermogens)belasting erg beperkt is Deze
nationale schande, dit taboe staat nu volop
in de belangstelling. Al 450.000 personen in
Frankrijk
moeten
vermogensbelasting
betalen (3 miljard €) en sinds 1997 hebben
3800 rijken la France verlaten om die reden.
Tja als de OG-prijzen verdubbelen is
iedereen zo miljonair. En oudjes met en
mooi huis hier moeten dat zelfs verkopen
omdat de vermogensbelasting hoger is dan
hun jaarinkomen. Dat kan toch niet
Jacques? Of gaat hij straks ook naar Gstaad
, op bezoek bij Johnny? Wie weet!

DE WAARHEID OVER DE 35 UUR
De invoering van de 35 uur heeft geen
enkele arbeidsplaats opgeleverd, dat is nu
wel zeker. Eerder het omgekeerde omdat
het indirect ook de franse groei beperkt.
Zoals ooit met de VUT in Nederland, toen
de regering dacht dat dit werkplekken zou
scheppen. Nee dus: de VUT werd gebruikt
om mensen te laten vertrekken en
“overschotten” in de overheid op te ruimen.
Dus per saldo MINDER werkgelegenheid. Ik
was verantwoordelijk voor de personeelsbegroting van het ABP en zag het in detail
zo gebeuren.
Leuke verhaaltjes van politici die op geen
enkel sociaal-economisch inzicht zijn
gestoeld, zijn dus link en uiterst schadelijk.
Minister Aubri, burgermoeder van Lille en
PS-olifant, was de slimmerik. Ze durft er niet
meer over te praten…. En Sego mompelt
wat van “nog eens goed naar kijken”. Terwijl
ze weet dat het fout is: overal wordt er op
jaarbasis MEER gewerkt dan bij Marianne!
In de franse politiek is een zware les
geleerd; enkel de marxistische splinters

PRESIDENTSKANDIDATEN EN WIJN
Alles moet men van hen weten en er is ook
al gebleken dat ze minder hijsen dan
vroeger. De Groenen zijn slechte wijnkenners klinkt het, maar wie kijkt er dan in
hun wijnkast? Sarko drinkt nooit ook maar
een drupje alcohol: straks dus een franse
president die GEEN wijn drinkt? Dat treft als
je veel met moslims uit moet eten, maar
verder…
Sego lust hem wel , zegt ze. Ze kan zich
ook op dit punt van Sarko onderscheiden
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preken deze onzin nu nog. Het verstand
komt met de blaren.

heel goed ook. We gaan dus naar ze
luisteren..

DE EDF-DAMMEN ZIJN LEK
Tweehonderd dammen van EDF, waar
stroom mee wordt opgewekt, zijn ernstig
onderkomen. Het is de helft van al hun
dammen. Tja, nu moet er snel worden
ingegrepen voordat er vele landgenoten
moeten leren zwemmen. Er moet 500
miljoen op tafel in 5 jaar; kan best van die
winst van 5,6 miljard in 2006. Toch zijn er nu
velen ongerust die in zo’n regio wonen want
EDF was vroeger ook niet razendsnel met
repareren. Ze bouwen veel liever nieuwe en
erg spectaculaire dammen. EDF is vooral
een ingenieursclub die wil schitteren in de
techniek. Gaten stoppen is geen hoog
verheven kunst toch?
In Laos en andere landen schitteren de
EDF-ers met hun blitse nieuwe dammen .
Dat is veel leuker dan thuis repareren.

HOE DUURDER HET OG, HOE LAGER
HET INKOMEN
Dit is geen causaal verband maar wel een
feit. Uitgaande van 100 in 1965 is nu de m2prijs in dit land op nivo 170… en het stijgt
fors verder. Vanaf 1998 is het knettergek
geworden; toen was het weggezakt naar ca
95 en toen… die explosie. De salarissen zijn
hier al 10 jaar bijna bevroren dus u snapt
dat het woonbudget relatief de pan uit rijst..
In Marseille is nieuwbouw nu 4000 €/ per
m2 (koop) en in het kleine Aix zelfs 4500.
Parijs kent al iets van 5500…
Dus uw flat van 100 m2 kost in Parijs
550.000 euro. Bingo.
IK RIJ ZONDER RIJBEWIJS
Er wordt geschat dat er al 2-3 miljoen
mensen zonder rijbewijs rijden: het werd op
basis van het puntensysteem ingetrokken.
Vele bekende fransen hebben er ook geen
meer. Een advocate rijdt gewoon moedig
verder zonder rijbewijs… tot haar geld voor
verbalen op is. Ze is, met anderen, pislink
op Sarko die “iedereen maar pakt”. Tja, als
je dit hoort dan wordt je stil. Uiteraard
hebben wij geen puntenrijbewijs en ook wel
en betere administratie rond rijbewijzen etc.
Maar dat je doorrijdt zonder.. ondenkbaar en
ook nog onverzekerd! En als we zien hoe
gevaarlijk er hier wordt gereden op
binnenwegen zou je nog meer controle
wensen. Maar de franse ziel ziet hierin
vrijheidsbeperking, en een te grote dus. En
daar wordt tegen gestreden.

HOE MINDER BOEREN, HOE MEER
AMBTENAREN
Dat is het beeld op het Ministerie van
Landbouw. Uitgaande van 100 in 1979 zijn
er nu 50 boeren en 120 ambtenaren. Dat
snapt geen hond eigenlijk zelfs geen koe.
Het Ministerie pruttelde wat over meer taken
en zo maar de experts kijken erg
beschuldigend. Mogelijk is de reden dat de
europese subsidies ook…. Lager worden?
Of worden er steeds meer boeren nu
ambtenaar? Dat is het, natuurlijk!
HOE MINDER AUTO’S, HOE MINDER
WERK NEMERS
Peugeot en Renault verliezen plek in
autoland en al eerder hoorde men geluiden
over het sluiten van fabrieken “op
middellange termijn”. En dat schijnt Nu te
zijn: 5500 arbeidsplaatsen gaan er aan
binnenkort. De bankiers weten dat al….
Nu EADS er 10.000 buiten moet zetten
(gedeeltelijk dor outsourcing, wat niet direct
ontslag beteken!) en er nu zelfs grote
verliezen blijken daar, zal een sluiting bij de
autobranche hier echt de pleuris doen
uitbreken. Zeker weten! Erg lastig ook voor
de presidentskandidaten, maar eigenlijk wel

MINDER PENSIOEN EN MEER PREMIE
De pensioenen gingen recent 1,7% omhoog
hier en de prijsindex liep op met 3,7% over
dezelfde periode. Dus het pensioen blijft
achter. Terwijl de premies minder pensioenresultaat opleveren. Dat loopt eigenlijk al zo
sinds 1993. De tendens keert bepaald niet.
In 2008 moet er weer worden gekeken….
Gezien
de
dramatische
pensioenvooruitzichten is er weinig hoop op
verbeteringen. En de eigen pensioen-
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gebruikt, om geld te verzenden naar alle
windrichtingen. Zijn boek is vrij schokkend,
maar er wordt nu niet opnieuw een politicus
belast. Integendeel nu zijn de industriëlen
aan de beurt, zoals de huidige baas van
Total, die was gearresteerd en nu onder
politiecontrole thuis zit. Hij “bekende” al dat
enorme omkoopbedragen van Total naar
mensen gingen die olie/gasconcessies
kunnen “uitdelen”. Zoals de zoon van de
Iraanse president Rafsjansani. Lekker
cluppie.

verzekeringen spinnen er flink garen bij.
Times are changing.
TOENEMENDE ONGELIJKHEID
Al 200 gemeenten in Frankrijk hebben geen
huisarts meer. Zelfs gemeenten van 5000
inwoners
zitten
zonder.
In
23
departementen zijn er al minstens 3
gemeenten in deze situatie en 7/8
gemeenten komt ook al voor. Ze liggen over
heel Frankrijk verspreid maar het meest
vindt u er in het noorden en het oosten,
waar de zon schijnt gaat het nog goed. Ook
dokters willen wel bruin worden.

PS-schandaal
Besson, de economisch adviseur van Sego
en tevens een oude vriend van haar, werd
uit haar club gekieperd. Hij is erg woest en
laat nu dagelijks weten Royal niet te
steunen en ook, “dat ze niet voor het
presidentschap is gekwalificeerd”. Als een
PS-econoom dat openlijk zegt moet je echt
even luisteren. Een “PS-intern” schandaaltje
of meer?

JACKY LE MAT
Zo heette de laatste grote maffiabaas in
Marseille. Jacky had een kat als symbool,
door hemzelf ontworpen. Zijn eega die een
kapsalon drijft heeft nu een T-shirt
gelanceerd met zijn naam en de “kat” er op.
Een groot succes. Jacky die “le Chat’” als
bijnaam had omdat hij diverse kanonades
overleefde ,draait zich niet om in zijn graf.
Hij vindt dat hij (en zij) dat wel verdienen.
De misdaad loont in Marseille; maar pas na
de dood.

VERKIEZINGSSTRIJD
OPPASSEN: SARKO IS GEEN MINISTER
MEER; NU GAAT DE BEUK ERIN!

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

OVER CHIRAC
Chirac Heeft in een dramatische toesprak
op TV zijn afscheid aangekondigd. Maar hij
wil het volk wel nog “anders blijven dienen”.
Dus hij komt weer ergens politiek boven
water.
In Europa maakt hij niet bister veel kans,
vrezen we.
Nu heeft hij ook Sarko aanbevolen, wat kon
hij anders. En er verschenen ook nog twee
boeken van zijn hand (nou ja, van een
ghostwriter natuurlijk). Dat wordt weer
smakelijk lezen over “anderen”. Bye, baye
Jacques!

AFFAIRES EN VERKIEZINGSSTRIJD
ZIE OOK BIJ TOPICS: WIE IS BAYROU?
-AFFAIRES
Clearstream
Het boek van Lahoud (de informaticus die
aan de lijsten knutselde) loopt prima maar
roept veel vragen over Lahoud zelf op.
Verder lijkt het nog rustig…
En het boek van Gergorin “rapacités”
geheten, zit vol met onthullingen over de
gang van zaken in Total, waar de schrijver
overigens ooit vice-president was. Hij
schetsteen milieu van oplichters, omkopers,
en manipulateurs: Gergorin was de
klokkenluider van de Clearstream Listings…
en is nu werkeloos. Hij onthult ook dat
opgeheven Clearstreamrekeningen de facto
blijven bestaan en voor traffic worden

(ultra)LINKSE KANDIDATEN
Besancenot, de postbode van de Ligue
Communiste Radical (LCR) heeft zijn
krabbeltjes ook net bij elkaar en gaat dus
niet genadeloos af. Hij babbelt zo snel dat je
denkt dat ie rechts is, maar helaas is dat
niet waar. Desondanks wordt er in het
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RECHTSE KANDIDATEN, UMP, UDF,
PARTI RADICAL.
Borloo minister van Cohesion Sociale is een
werkbeest die niet te remmen is. Hij wilde
eerst niet samen met Sarko, maar nu velen
bij hem ook naar Sarko liepen bewoog
hijzelf ook weer die kant op. Maar Sarko
deed niet te enthousiast. Gelukkig gaat
Borloo niet ook kandidaatje spelen. Zijn
aanpak van het huurwoningenprogram is in
Frankrijk nog nooit vertoond: hij gaat als een
trein; een pragmaticus die woord houdt. Hij
zal nu Sarko stemmen..

radicale kamp flink opgeruimd: de
ontevredenen weten dat deze clubs ook
niemand verder helpen.
DE PC
(Communisten)
heeft
steeds
minder
aanhang
bij
arbeiders,
studenten,
werkelozen en inactieven. De aanhang bij
de gepensioneerden verdubbelde. Ze zit nu
op 2% van de bevolking; LCR op 3%.
José Bové is ook met de haken over de
sloot wat dus drie radicaal linksen oplevert;
niet best voor Sego. Van de 12
overgebleven kandidaten (uit 44 stuks!) is
de helft linksig en de helft recht, ultrarechts.
Er valt dus wat te kiezen. Zeker nu Bayrou
in het midden zegt te staan… Dat is in dit
land een niet bestaande plek overigens.

KANDIDATEN EN BUITENLANDSE POLITIEK
Na het bezoek aan Merkel werd het op dit
vlak stil. Bayrou zegt nauwelijks iets van
“over de grens”. Geen van allen is sterk op
dit vlak, maar ze moeten inde eindsprint
toch even iets hieraan doen. Wie begint?

LE PEN’S STRIJD OM HANDTEKENINGEN
Le Pen heeft nu zijn 500 handtekeningen,
mede omdat Sarko zei dat hij zich zou
inspannen om alle obstakels weg te nemen.
Sarko sarcastisch dus.
Zelfs Mégret kon eerst niet voldoende hulp
bieden dus zijn ster steeg bepaald ook niet
in de ogen van de FN-ers. Hij was en blijft
voor velen de verrader, Brutus, zoals Le
Pen hem toen noemde. Dus Jean-Marie
doet nog één keertje mee.
Nog wat over zijn aanhang:
Jean-Marie krijgt 12% mee zeggen de polls.
Er zijn ongeveer evenveel mannetjes als
vrouwtjes. Het is 23% van de kleine
middenstand: winkeliers en zelfstandige
handwerkslieden, die op hem stemmen.
Ook 16% van de arbeiders ziet hem zitten,
en 13% van de witte boordengroep. Ook
13% van de gepensioneerden en dan nog
10% van de boeren. En, 10% van de
hogere
werknemers.
Geen
echte
verrassingen dus.
Wel stemt 30% uit de boven de 50-groep
op hem; 20% van de 20-50 jarigen vindt
hem OK en slechts 6% van de 18-24
jarigen.
Dus zijn aanhang stijgt, samen met hem, in
leeftijd. Ondanks het frisse gezicht van zijn
dochter Marine. En 26% van de groep met
minder dan 2500 €/mnd richt zijn hoop ook
op het FN.

VERKIEZINGSACTIES+STUNTS
Het werd stil in de schandalenhoek. In de
politiek dan. De hoogste baas van Total zit
nu wel in hechtenis wegens fraude in Iran!
En een van zijn voorgangers kreg twee jaar
gevangenisstraf en 150.000 € boete. Leuk
bedrijf, dat Total. Het was altijd al een uiterst
spannende club. Goed, nog even afwachten
of er toch nog wat modder wordt gegooid.
…………………………………………………
…………………………………………………
NOS BONHEURS FRANCAIS
Ons grote geluk hier; het vervolg. En het
kan niet op eigenlijk:
-de rouge van Hautes Briguières. Product
van een durver en wijnartiest. Niet bang van
en geintje. Een rooie, die te complex is voor
woorden.
-de restauratie aan de voet van onze mairie.
Een echte Halle (=overdekt marktje) en
terrasjes en trappen in pierre de Crillon.
Prachtig aangelegd en vast onderdeel van
mijn dagelijkse trimtocht (wandelen hoor!).
-mijn pinard, de rouge Cuvée Speciale van
Terra Ventoux. Simpel, eerlijk, niet
gekunsteld en quand-même 13 degréetjes!
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-kaas uit de vliegenkast (lang bewaard) en
dan met de rouge Cuvée speciale.
Onnavolgbare combinatie en basis voor en
eeuwig leven.
-onze plage Les Salettes. Zandstrand aan
ons meertje, zwembad met naturel water, In
het hoogseizoen vol met ontbloot rood
toeristenvlees dat, sist in de zon.
Wordt vervolgd.

***
“Zoals mijn grootmoeder zei: je moet de
hooggeplaatste niet vertrouwen en de
gewone mensen verheffen”. (Chirac, 1986).
***
“ Vlug, mijn jas en mijn pen….. Mijn carrière
gaat nu beginnen”. (Poincarrée, bij zijn
afscheid als president in 1922)

NOS GROS MOTS
Voor de fijnproevers van de franse ziel, die
je vooral kunt voelen in hun minder fraaie,
maar wel echt gemeende, woordenschat;

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

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

“loubard” = jeugdige relschopper (van vóór
Sarko).
“loupiot” = koter
“lubrique” = geil
“malabar”= bink
“malotru “= kaffer (m en vr.)
“faire la manche”= schooien, bietsen.
“maquereau” = mac, pooier (eigenlijk een
vis nl makreel; komt uit het nederlands!)
“une mère maquerelle” = pooister, bordeelhoudster
U kunt weer verder op uw tocht door
Frankrijk en weet weer wat beter “wat ze
bedoelen”.

Het volgende stukje staat, als experiment,
gezet in Times Roman. Wat vindt u ervan?
DE NEDERPROVENCE
Zo gaat Nederland heten, over 50 jaar, als de
klimaatverandering op volle toeren draait. De
Provence achter de duinen, waar alles anders
wordt. Koeien kunnen veel langer buiten, er is
veel meer veevoeder, nieuwe appelsoorten
kunnen geteeld worden en de bloemenkassen
hebben minder gas nodig. Kortom het gaat dus
de goede kant op. Ik las een boeiend artikel van
“mensen van Wageningen”, die een
(landbouwkundige) schets geven van de nieuwe
Nederprovence, dus zo kom ik op dit stukje.
Dus bent u van plan tijdig gewend te zijn aan ons
prachtige klimaat, kom dan zo gauw mogelijk
hier naar toe, om alvast te kunnen wennen. Want
hier wordt het straks meer tropisch. Daarom
plannen wij dan ook om over enkele jaren naar
Marseille te gaan, om de grote plas aldaar te
laten zorgen voor onze koelte…. En dan komt
onze stulp vóór de Ventoux dus beschikbaar
voor een eskimo uit Nederland of elders. Deal?
Nu moet ik u toch even voor een aantal zaken
wat waarschuwen… Want bij de Provence en
haar klimaat, hoort natuurlijk ook een passende
mentaliteit. Nu Nederland met zijn meer dan 1
miljoen buitenlanders heeft begrepen, dat je slim
en tijdig moet “integreren”, moet u dus beseffen
dat u ook opnieuw moet integreren in dat
provencaalse klimaat. En dus ook de bijpassende
mentaliteit moet aanleren. Lezers van Le

PAROLES DE PRÉSIDENTS
“Roem nooit uw tegenstanders, nooit de
edelmoedigheid van hun intenties en ook
nooit hun gestreel om U heen”. (Chirac in
1976). Daarmee bedoelde hij toen al Le
Pen…
***
“Als je in je kiesdistrict rondreist, moet je dat
doen met een ambitie alsof je de hele
wereld rondreist”. (Mitterand, 1988).
***
“De vrienden die ik aan de kant liet staan,
zijn zeldzaam, zelfs als ik er lang over
nadenk”. (Mitterand, 1982).
***
“Vooruitzien is moeilijk, vooral als het de
toekomst betreft”. (Chirac, 1993).
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Provençal hebben hierbij al een aanzienlijke
voorsprong; dat bent u met me eens.
Ik illustreer even wat ik bedoel:
Weg met die poldermentaliteit dus. Niks
overleggen of compromissen zoeken. Meteen de
beuk erin, manifestaties en plat die handel. Want
al dat gecommuniceer leidt tot nop en in die
warmte kan je beter lekker op straat gaan lopen
met een licht pamfletje om je nek, waarna een
koel glas rosé bij het zwembad erg goed smaakt.
Een pastis is in die situatie overigens ook heel
goed voor het op peil brengen van de
maatschappelijke verontwaardiging over “les
salauds”. (regering, werkgevers).
Weg dus ook met die korte middagpauzes en die
pakjes boterhammen. Een copieuze lunch dus
(déjeuner, dus wat letterlijk ONTVASTEN
betekent!) en daarna een siësta van zeker twee
uurtjes onder een olijfboom.
Weg met die files. Heeft u wel eens urenlang in
franse files in de zon gestaan? Met airco? Dan
weet u dat dit echt levensgevaarlijk en zeer
dehydraterend is. Dus hoe het ook moet, weg
met die bouchons! Overigens zullen de vele
stakingen het verkeer voor een deel van de weg
halen en dat helpt dan ook weer.
Niks burka’s en gezichtssluiers: bikini’s,
zonnebrillen en zonnehoeden. Een bikiniGEBOD dus! Laat u dus niks wijsmaken, die
Mohammed was ook een damesliefhebber, dus
dit mag gewoon (nee MOET), ook vanuit de
Koran.
Korter haar zal ook moeten. De hitte zal ervoor
zorgen dat zelfs Wilders er minder wild gaat
uitzien, want hij zal zijn blonde tuin op zijn kop,
moeten verwijderen. Zijn grijze massa loopt nu
al veel te warm , dus hij moet zijn koeling nodig
verbeteren.
En ook vloeken mag weer; nee MOET. Die hitte
is nogal irritant, dus ben je wat nerveus en
gespannen. En doet dan weer zo’n maffe
nederprovençaal iets stoms in het verkeer, dan
stap je uit en geef je hem/haar de volle laag.
Daarbij moet fors met de armen worden
gezwaaid want dat geeft luchtbeweging en dus
afkoeling.
Stropdassen af, hempie open. Dat stomme stuk
textiel om je nek, dat mij altijd aan de strop deed
denken, moet ook echt weg hoor. Gewoon
ventileren daar bij de nek en enkele kloeke

borstharen laten zien: want een beetje meer
macho spelen zal onontkoombaar zijn!
En die Hollandse brutaliteit moet ietsje
arroganter worden. Niets medelijden, niks
empathie gewoon koel en afstandelijk zijn, en je
afkeer van alles en iedereen laten merken. Je
weet het gewoon beter, en basta!
Service aan klanten? Welnee, klanten verstoren
je werk als verkoper en je meditaties over
voetbal en eten. Ze zoeken alles maar zelf uit en
enkel het betalen, daar willen we nog wel bij
helpen. En dan opdonderen. Klachten? Die
bestaan niet, omdat je alles wel een klacht kunt
noemen niet?
Verkeersregels? Ach afschaffen hoeft niet als ze
maar niet serieus worden genomen. Auto
parkeren? Gewoon vol op de rem en eruit bij die
Tabac… en de motor laten lopen natuurlijk.
Pakeren bij voorkeur dubbel en op smalle wegen
met 120 inhalen in de bochten. Dat schiet beter
op en dan heb je ook meer rijwind in die hitte.
Op tijd komen? Welnee, als je belangrijk bent,
MOET je te laat komen. Allen sukkels en
armoedzaaiers komen op tijd. En vanuit de
nieuwe arrogantie is gewoon IEDEREEN superbelangrijk. Klaar dus.
Aan afspraken houden? Belachelijk het leven is
een voortdurende panische verrassing dus hoe
kun je je nou aan een afspraak houden?
Onmogelijk. Ben blij dat ik ooit verschijn en je
help! En bij slecht weer is het sowieso
onmogelijk buiten te komen, is te ongezond.
Nou voor een aanloopje naar meer inzicht, is dit
lijstje een representatief begin. U begrijpt het
roer moet echt om als dat weer om gaat. Anders
wordt het levensgevaarlijk!
Mogelijk is Nederland de laatste jaren toch al
aardig op weg in deze richting. Als ik dat
weggedrag in de polder zelf meemaak, ben ik
soms blij dat ik al 12 jaar in Frankrijk heb
kunnen trainen!
En die obscene gebaren, dat is dan “eredivisie
nonverbaal uitkafferen”. Gewoon nog de
passende tekst er bij instuderen en klaar bent u!
Racistisch? Dat is al geen grote kloof meer met
Nederland als ik vaderlanders hoor over
gebruinde landgenoten! En pas op: iedereen is
straks bruin tot zwart. Dat zal jullie leren!
Uit deze enkele voorbeelden ziet u dat het
nederprovençalen best zal lukken om “om te
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mont (of met d?), en de Helvetia is voor
sommigen het type van het neu-trale en
de zakelijke strakheid. (het werd dan
ook in 1957 in Zürich uitgevon-den).
Ook zijn er mensen die hun lettertype
kiezen in afhankelijkheid van de geadresseerde of van de situatie waarop
de tekst slaat. Arial,(toevallig (?) het
lettertje van Le Provençal) gebruikt
iemand als er een boze brief moet
worden getypt. Want zo ga je “recht op
je doel af” is de bewering.
Het nieuwe blogverschijnsel doet ook
lettertypes weer floreren, idem doen dat
de “sms- en chattaal” en ook natuurlijk
de E-mails.
Een fanaat liet zelfs het handschrift van
zijn vader “ontwerpen” en in zijn PC
opnemen. En hij gaf het programma’tje
ook aan al de kinderen van die vader.
Uit piëteit en eerbetoon. Dat is pas
echt iemand vereeuwigen niet?
Toen ik dit alles had gelezen besloot ik
ook maar eens wat bewuster naar het
lettertype van Le Provençal te gaan
kijken. Dus zette ik in deze editie tekstonderdelen in verschillende lettertypes.
Mogelijk kunt u er eens op reageren.
Dat geldt zeker voor lezer/vriend T. die
als hobby editing doet en mij vereeuwigde in mijn dichtbundeltje.
Ik hoop dat u me wilt helpen in de
keuzes, want vormgeving is niet echt
mijn sterke kant. Dat viel U waarschijnlijk al eerder op. Dus nu ben ik benieuwd naar uw “lettertjesticjes”.

gaan”. Gewoon een beetje zon erop, wat hitte
erbij en dan versterkt verder ploeteren in de al
lang ingeslagen richting.
Wilt u betere training? Dan kom hier wonen en u
bouwt een enorme voorsprong op.
Tot ziens dus in de echte Provence, uw nieuwe
vakantietrainingskamp!
LEON mrt 2007.

JOURNAL MORMOIRONAIS
Dit stukje tekst zette ik, ter beoordeling door
u, in GARAMONT!

MOOI SCHRIJVEN
Mijn handschrift is een echte ramp,
zeker sinds een (ook nog onnodige)
operatie in mijn rechterarm. Daarbij
verloor ik “de fijne motoriek”; en mogelijk leidde dat tot een beter evenwicht
tussen “fijn denkwerk en fijne motoriek”. Want ik hou alles voor mogelijk.
Mijn handschrift is dus oerlelijk en
bepaald geen kaligrafisch hoogstandje.
Niks erg toch? Want ik schrijf immers
met mijn toetsenbord? Maar dat roept
dan ook meteen om een keus uit een
honderdtal lettertypes, overigens slechts
een klein deel van de tienduizenden of
zo, die er bestaan. Geschrijf kun je naar
werkwijze (“personaal of categoraal”)
indelen en ook naar het lettertype. Het
eerste leerde ik recent van een lezer ,
het tweede las ik in een Frans artikel.
De ene auteur hangt aan Courrier, het
oude typemachine lettertje; uit nostalgie
dus. Een schrijvende dame ”valt” op
Times New Roman. Eerst omdat dit de
default option was op haar PC en later
omdat ze het echt mooi was gaan vinden. Weer een andere zweert bij Gara-

LEON Mrt 2007
****

EEN BOEK VOOR ONZE BIBLIOTHEEK
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procuré une belle emotion, car nous sommes
tous à la recherche de nos racines…
Ceci est un encouragement pour vos prochaines
ouvrages…
En vous remerciant à nouveau pour le plaisir
que vous nous avez offert ainsi qu’a nos
lecteurs, nos vous adressans tous nous voeux
pour l’année 2007, qui nous permettra peut-être
de nous rencontrer…

Mijn neef José schreef een boek over Sint
Maarten/Saint Martin, waar hij een leven
lang woonde en werkte. En hij werd daarmee de eerste “echte” geschiedschrijver van
dit eiland, dat half Frans en half Neder-lands
is. Hier loopt dus een echte grens van
Frankrijk met Nederland! Dat zijn dus toch
echte buren.
Ik kreeg het boek te pakken en kwam op het
idee om het aan te doen bieden aan de
bibliotheek van Mormoiron, “Lire et connaitre” geheten, en waarvan ik al lang lid ben.
Spijtig zat, het enige “echt buitenlandse” lid.
Een slechte integratiescore dus.
Voor 14 euro per jaar heb je de hele franse
cultuur etc. onder bereik… da’s toch een
schijntje? Deze bieb is het centrum van de
“intello’s” van ons dorp; het merendeel zijn
dames, vrijwilligsters. Het is dus eigenlijk
ook een intello-thee-kransje waar de
dorpsziel reflecteert, op de openingsuren.
Ik sta “in de uitleenbak” onder de L van
Leon. Mijn naam is zo verrekte lastig voor
de fransen, dat voor deze truc werd
gekozen. En ik heet dus hier ook “monsieur
Leon”. Als ik er kom, mag ik meebeleven
hoe de grote en de kleine dorpse problemen worden geanalyseerd en even (verbaal) worden opgelost. Het snelste parlement ter wereld.
Dus zo kwam het boek van José over
St.Maarten ook in onze bieb terecht… En
het is een succes, hoor ik. Dus werd mij
gezegd dat neef José een dankbriefje van
het bestuur zou krijgen, Wel, dat kwam er
ook , zij het na enige aanloop. Het is zó’n
leuk en ontroerend briefje dat ik het
integraal overneem, en dus ook in het Frans
laat staan. Voila:

Avec nos meilleures salutations,
L’Equipe de la Bibliotheque de Mormoiron.
Zo dat is toch erg mooi en het doet ook
goed: en, en plus, dit alles ook nog in dat
fraaie Frans.
Onze José liet het hier overigens niet bij,
want naast andere publicaties, publiceerde
hij onlangs ook zijn boek:
LIMBURG LAND VAN BOKKENRIJDERS
Mythe-Historie-Fictie
(ISBN 99904-0-591-3; te koop in het
Limburgse en eigenlijk bestemd voor het
hele gebied waar de Bokkenrijders actief
waren).
Ik lees heel vaak in dit meer dan 400 pagina’s dikke boek met zijn bijna 60 hoofdstukken. En zijn meer dan duizend illustraties , in de fraaiste kleurendruk. Het gaat
dan (deels) ook over onze familie, omdat
aan beide kanten van de familie (Speetjens
en Pisters), voorvaderen als bokkenrijder
werden gevangen, gemarteld en gehangen… De details van het proces van onze
Pie Speetjens, geheel uit de echte
processtukken gereconstrueerd, zijn
afgrijselijk. Dat dit in 1775 nog kon schokt
en is bijna niet te geloven. De verklaring van
zoveel onrecht en wreedheid ligt in het feit
dat de Bokkenrijders een soort van guerilla
voerden tegen het “ancien regime”. Eigenlijk
dus net voordat de fransen dat in hun “grote
revolutie” ook deden. En daaro-ver kun je,
als nazaat, nu nog echt kwaad worden.
Als u ook dat gevoel hebt, van opstand
tegen groot onrecht, en, u bent niet toevallig een nazaat van de beul en de justitiabelen (ook die namen staan in het

Chèr Mr. José Speetjens,
Avec un peu de retard, nous tenons à vous
remercier, pour votre don, pour ces magnifiques
pages d’histoire de Saint Main. Nos lecteurs sont
ravis de decouvrir cette île, ou l’histoire de votre
famile est si bien racontée et imagée.
Nous avons la chance d’avoir Leon, pour les
anecdotes et l’explication de la genealogie.
Vos avez faites un très beau travail, d’un point
de vue esthetique et d’un point de vue culturel.
Cette promenade au fil des pages, nous a
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Van rust naar storm,
Van gezond naar pijn.

boek…), dan moet u het kopen en lezen.
Zoals al velen vóór U deden. Bent u wel
familie van die “anderen”, dan accepteren
wij uw excuses na 250 jaren en verwachten
natuurlijk wel dat u het boek eerst leest.
Ik zal zo af en toe wat verwerken in stukjes
in Le Provençal; in editie 27-07 stond al
eerder: Martelen en Jatten. En wilt u de
medemens (en dus uzelf) beter leren
kennen, dan is dit boek ook een must. Want
het toont hoe, ook in onze contreien, slechts
250 jaar geleden, er op los gemoord werd
met overheidslegitimatie. Ook zult u dan
begrijpen dat de uiterst slechte reputa-tie
van de Bokkenrijders in de vele boeken die
verschenen, een poging is om witte
badzijden uit de Limburgse geschiedenis te
zwarten. Daar heeft José nu een stevige
verhaal tegenover geplaatst. En daar zijn
“wij” echt wel trots op, omdat Pie nou eenmaal familie is.
Zoekt u ook wat van uw roots, dan lees dit
boek, dat door vorm en opmaak zonder
overdrijving, uitzonderlijk mag worden genoemd. En laat daarna ook horen wat het
met U deed.

En als dan het leven,
Zich in ons weerspiegelt,
Als onze ogen,
Onze lange weg verraden,
Wordt het leven anders,
Gaat van morgen naar gisteren,
Want morgen blijkt nog maar kort,
En gisteren overweldigt ons,
Omdat veel jaren op ons drukken,
En we dat niet meer willen verbergen.
Wat blijft er dan liggen op de zeef,
Die neemt, maar niet echt selecteert,
En die ook niets samenvat,
Maar slechts de stroom laat passeren?
Wat betekenen die sporen,
In onze levensbedding,
Die richels van het geweld,
Die bezinksels door hun gewicht,
Wat vertellen ze van ons,
Wat tonen ze?
Heeft ons residu nog waarde,
Maakt iemand ooit balans op,
Om die ergens, ooit, te verhalen?
Of gaat alles in de ramsj,
Samen met onze spulletjes?
En wat is dan de zin,
Van onze conclusies,
Van onze ervaringen en inzichten,
Wat moet men ermee,
Wie heeft er wat aan?

Leon Speetjens
(ook) familie van Pie uit Arensgenhout.,
Gehangen in 1775 bij Valkenburg.
+++++++++++++++++++++++++++++++++

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

COIN DES POETES

Onze kerkhoven liggen zo vol,
En onze strooivelden zien grijs,
Alles verzonken levenservaring.
Want de tijd ontbrak,
Om ons aan te horen,
De levensklok liep zo snel,
Dat onze ervaringen,
Sneller verouderden,
Dan de opeenvolging der dagen,
En van ons blijft slechts,
Eén of nog een, voetafdruk,
Op het levenspad der mensenmassa.

Peinzend over “gisteren en het leven”, op
een middag in de cuisine d’été van Le
Brilhas, kwam deze gedachtenstroom los…

LEVENSERVARINGEN
We leven maar door, jarenlang,
Van de dag naar de nacht,
Van hier naar ver,
Van een naar ander,
Van geluk naar verdriet,
Van hosanna naar droefheid,
Van meer naar minder,

Slechts in de memorie van een enkeling,
Blijven we een molecuultje van aards stof,
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Wordt licht en zweef omhoog,
Laat de pijnen van je afglijden,
En wordt weer puur en zuiver,
Zoals je ooit voor even was,
Voor je prilste ongenoegen.

Qu’un petit peu de poussière,
Sans couleur, ni forme.
.
Alors fait ta vie,
Tes experiences sont,
Que pour toi-même.
Et ne regrette jamais, rien,
Au l’heure ou Henri t’appellera,
Et alors vole avec lui,
Lége, loin, à l’oublie.

Ga door naar de verste verten,
Volg de sterker wordende fluistering,
Voel de warme lichtende vrede,
Die je omarmt als een geliefde,
En voel de zalvende zekerheid,
Van het thuiskomen.

Leon, febr. 2007.

En dan weet je het zeker,
Je bent weer thuis,
En nu voor eeuwig.
Back home again,
No hard feelings. Go.

***

Kijkend op een Provençaalse avond naar de
adembenemende sterrenhemel dacht ik iets
te horen…

LEON Jan. 2007
FLUISTERENDE VERTEN
Onder het flonkerend sterrenmozaïek,
Onpeilbaar in zijn diepe stilten,
Passeert een zacht gefluister,
Alsof de wind leerde spreken.
Stembanden heeft gekregen,
Die mooi en zacht trillen.

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

VOOR
GLOBETROTTERS
FILOSOFEN

Afkeren, ignoreren, weigeren,
Is helemaal niet mogelijk,
Die warme geheimzinnigheid,
Kun je niet voorbij laten gaan,
Die verre sirene,
Spreekt de taal der attractie.

EN

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
ARME VN
Bang-Khi-Moon is de baas van een club
met grote problemen. De omvang van het
te behappen geheel aan conflicten, de
inzet van vredesmachten, hulpverlening
aan vluchtenden en hongerigen is sterk
aan het toenemen. De veiligheidsraad
heeft een enorme wachtlijst. En op
steeds meer plekken is de VN niet meer
welkom. De VN dat zijn wij toch allen,
niet? Wel dan hebben we allemaal dus
echte zorgen en dan is het tijd iets te
gaan ondernemen in New York. Maar wat
dan?

Dus kom en sluit je ogen,
Voel de zachtheid van de vrede,
Berust zonder wetenschap,
Wees stil zonder reden,
Voel de luwte van de geruststelling,
En het afscheid van alle geweld.
Vraag niet wie daarginds fluistert,
Niemand zag ooit haar gezicht,
Maar iedereen herkent haar wezen,
Ook haar zachte strelingen,
Haar troostende geuren,
En haar stille overmacht.

ZAKT DE WERELECONOMIE IN?

Ga mee met gesloten ogen,
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Ik keek recent naar Buitenhof, een
nederlands TV-programma op zondag, en
daar
bestreden
een
hooggeleerde
econoom en een hoge baas uit de
beleggingswereld elkaar over “wat er
economisch staat te gebeuren”. De
uitslag was onduidelijk, en u weet nu al
dat de belegger geen crisis zag en de
hooggeleerde wel. Zo hoort dat ook.
De VS-geleerde van faam Laura D’Andrea
Tyson (Berkeley) ziet het ook nogal
positief. De beursdeuk was een correctie
(begonnen in Sjang-Hai,en voor het
eerst!), de problemen bij de VShypotheekbanken zijn ook een “correctie
op het wilde hypotheken verstrekken”
aldaar en, verder zal het wel overgaan.
Immers de groei groeit wel wat MINDER
maar er blijft toch groei? In Davos was
het optimisme ook al erg groot, net voor
de beursprobleempjes begonnen. De
vraag is wat beleggers nu zelf geloven:
wie zijn HUN profeten? Want een
psychologische
beursdeuk
is
niet
onmogelijk. En als dan de beurs zakt
door onnodige paniek, krijgt niemand er
de rem op.
Wij kennen natuurlijk ook mensen die
stevig “beursje spelen”. Die zagen het
ook nog positief, maar als je dan oppert
dat de VS mogelijk TOCH een bommetje
dropt op de bom/boemplant van
Amadinedjad, met als gevolg een stevige
fik in het MO, dan zie je de schrik in de
ogen. Want het is vooral leuk, maar ook
link, en dat is dubbel leuk eigenlijk. Als je
de geleerden aanhoort besef je vooral
één ding: hun (denk+simulatie)modellen
zijn niet al te betrouwbaar meer. Net
zoals de klimaatvoorspellende modellen,
die de klimaat verandering vooral of zelfs
alleen willen wijten aan de CO2 uitstoot.
De enorme veranderingen in de
wereldeconomie: rondvliegend kapitaal,
Internet, groeicijfers van 2 posities en
razend snel opkomende landen doen de
oude wijsheden schudden. De FED in de
VS zat pas geleden “in een nieuw
economisch dilemma”. Dat betekent

technisch dat je model niet meer
consistent is.
Als de wereld zo verandert, economisch
dan wel fysisch, moet je allereerst je
model aanpassen. En vooral niet
proberen JOUW wereld in je oude model
te persen. Dat gaat niet, want je bent niet
de schepper zelf.
Intussen krabbelt de beurs weer wat op.
Pfff.
OPEN SKIES
De luchtvaart wordt vrij tussen de VS en
de EU en dat gaat de zaak flink
opschudden. Voor de consumenten
wordt het mooier: vanaf vele luchthavens
direct naar de States en v.v. ; tegen
betere tarieven. Air France-KLM gaat er
op vooruit, zijn gaan ook van Frankfort
vliegen en krijgen hun hal naast Delta-air.
En ze kunnen nu ook naar Heathrow, DE
plek voor transatlantisch vliegen NU. De
amerikanen, net uit hun grote crisis,
kunnen er ook flink van profiteren. BA
zal erg veel last krijgen Alsook Iberia en
Alitalia want allen mogen ze nu op hun
terrein gaan komen… Als de beide
laatste niet fors herstructureren gaan ze
Sabena en Swiss Air achterna. Dus
consumenten goed opletten ; het wordt
mooier (en met nog meer CO2), werkt u
bij de kleintjes dan maak uw borst maar
nat… De liberalisering slaat opnieuw toe.
Oh ja, zorg wel voor uw electronische
paspoort…
DE MAANRACES
Het internationale ruimteverdrag regelt dat
je geen gebied tot eigendom mag nemen
daarboven. Maar er is niets geregeld over
de exploitatie van bodemschatten etc.
China, Rusland en de VS staan in de
kolonisatie startblokken nu. Al veel
Amerikaanse artiesten en andere rijken
hebben zich al gemeld voor wonen op de
maan; en ook al 10.000 israëli’s… Al in
1980 gaf iemand in de VS maan-concessies
uit
(Lunar
Embassy),
ondanks
de
twijfelachtigheid van de mogelijkheid tot
realisatie. De mens wil vooruit en omhoog.
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valt het nauwelijks op. Maar wees
voorzichtig want dat doende vindt u nog
maar weinig fouten…
Helpt mijn poging tot verduistering niet, dan
mag u zich melden om corrector te spelen
voor me. U krijgt dan Le Provençal als
eerste , corrigeert, en dan stuur ik hem
verder. OK?
U mag zich ook “voor een klein stukje
melden” hoor; maar onder de 25 pagina’s
doe IK het niet. Dat wordt dan te
gecompliceerd. HULLEP dus! Het hoge
woord is er uit..

De maan zit boordevol dure grondstoffen
dat is wel ontdekt en ook naar Mars wordt al
begerig gekeken. De juridische polemiek is
dus sinds 2004 losgebarsten en een strijd
over rechten is aanstaande, voorspellen
experts.
Dus als u binnenkort in een rubriekje MAAN
etc. aantreft, dan is dat niet mijn schuld. De
wereld wordt groter dan u denkt.
WERELDHANDEL IN ORGANEN
Op de wereldmarkt voor menselijke organen
doet een nier 15.000 $, een lever 35.000.
De wachtlijsten omdat het aanbod zo laag
is, blijven. In Frankrijk wachten 12000 personen op een orgaan, in 2006 was er een
transplantatierecord van 4200 stuks en
stierven 300 mensen omdat ze geen orgaan
kregen. In Iran is nu, onder staatstoezicht,
het afstaan van een orgaan geregeld: een
nier brengt 2-4000 $ op. In China zijn er ook
officiële tarieflijsten, want de organen komen
praktisch allemaal van staatsgevangenen.
Vlak voor hun executie krijgen ze een
injectie waardoor de organen beter blijven…
En de omzet per geëxecuteerde is ca
300.000 € daar… Vele landen doen aan
transplantatie-toerisme:
Brazlië,
India,
Pakistan, Roemenië, Turkije en China.
Chinese prijzen: niertransplantatie 65000 $;
lever 130.000.
De armen hebben dus nog altijd een rijkdom
te verkopen: hun organen… Ik kijk vol
verbijstering naar de foto van drie
Pakistaanse boeren die hun shirt optillen om
de grote snee te laten zien die er zit na
uitnemen van een nier. Om te kunnen
verder leven…. Zij en de ontvanger dus.

DE WERELD ZWEMT IN DE CASH
Lage rente doet veel geld “loshangen” en
dat leidt vaak tot het ontstaan van
luchtbellen Die ooit klappen dus. Sinds 2000
is in de wereld 2165 miljard dollar opgepot,
vooral door winsten bij aandeelhouders. De
salarissommen dalen wereldwijd (van 50
naar 47% van het BNP van de EU
bijvoorbeeld) en de winsten stijgen (idem:
van 38 naar 40%).
De onbalans en de instabiliteit die hiervan
het gevolg zijn zal leiden tot een correctie,
zeggen experts. De risico’s van veel
investeringen zijn door de lage rentestand
ondergewaardeerd zegt men. Dus geloof in
de dollar en een val van het OG in de VS
zijn te verwachten. De speculatiefondsen
en ook de banken, die hun veel geld
leenden, moeten oppassen.
Heeft u nog wat cash liggen, stop het in
kunst, in de armen en in een mooie muur
wijnflessen. Allemaal dingen die plezierig
blijven wat er ook gebeurt. Ik heb het nu dus
niet over financiële genoegens, zoals u
begrijpt.

LEZEN MET JE HERSENS
Liesz-vous bein ficanas? Als u Frans
spreekt ziet u dat dit gebral toch ergens op
lijkt en zou kunnen zijn: Lisez-vous bien
francais?
Dat illustreert dat u leest met uw hersens die
woordbeelden herkennen en niet de aparte
“lettertjes”.. Dus nu hoef ik me minder te
schamen voor mijn type- en taalfouten, denk
ik dan heel stout. Want mogelijk ergert u
zich ook aan mijn slordigheden? Welaan,
lees nog meer met uw hersens, dus … dan

DE VROUWEN NEMEN HET OVER
Eindelijk begint het te lijken op de 50/50
opbouw van het menselijk ras. Een beetje
dan. Dat zie ik aan een lijstje van
vrouwennamen die “hoog” gaan in de
wereldpolitiek
etc.
Het
aantal
regeringsleiders isal aanzienlijk: Ierland,
Finland, Letland, Zwitserland, NieuwZeeland, Philippijnen, Jamaica, Chili,
Liberia, Duitsland… en mogelijk straks nog
de VS en ook Frankrijk… en Guatemala en
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INTERNET boomt en zit vol nieuwe handel
en ideeën. Met een goed idee, een snelle
PC en wat losse euro’s kun je vlot veel geld
maken blijkt steeds opnieuw. Een winkeltje
openen bijvoorbeeld is eigenlijk nog enkel
een kwestie van het vinden van het goede
product; de rest kun je gemakkelijk inhuren
(bezorging, voorraadhouding etc.). Een
nieuwe truc is het “ondersteunen” van privéverkopers bij het aan de man brengen van
hun spulletjes. Deze tussenhandelaren
halen het produkt op, slaan het op en doen
de bezorging na verkoop, tegen een
commissie. In Frankrijk zijn er al 450 van
deze firma’s.
Een andere truc is zaken verkopen, die
elders op het net gratis zijn te krijgen. Aan
mensen die deze gratis spullen niet kunnen
vinden dus. Bijvoorbeeld Linux het
concurrerende systeem voor Windows wordt
u geleverd met installatiehulp voor x euro.
Dat Linux GRATIS is weten de klanten niet.
Of iemand maakt voor u een toeristische
gids door gewoon alles te pikken op het
internet, het te bundelen en te editen en het
te verkopen. Dat is ietwat link vanwege
rechten en zo, dus u moet wel en goede
advocaat hebben. Maar er zijn al fortuinen
mee verdiend.
Tenslotte: een blog maken… Experts in iets,
bijvoorbeeld in auto’s, bloggen de hele dag
over nieuwigheden op autogebied.
Ze
worden door velen gelezen en hun
bezoekers krijgen dan ook wat reclame
voorgezet, die voor de blogger een leuke
cent opbrengt. Een franse mijnheer heeft
Blog Auto en scoorde in enkele weken al
een inkomen van 20.000 euro/maand!
Omdat hij erg veel hits kon aantonen op zijn
blog. Eigenlijk leest u nu ook een soort van
BLOG, Le Provençal geheten. Ik moet
mogelijk toch eens wat bedrijven laten zien
wat ik doe, dan krijgt u straks ook plaatjes
erbij en ik krijg nog wat pegels. Maar u ziet
me dat niet doen, omdat u me bij zo’n
manoeuvre zou skippen… Dat zou te
jammer zijn toch? We houden het dus leuk.

Zuid-Korea. Dat staat naast de oldtimers
als: Golda, Margaret, Indira (Ghandi),
Benazir (Boettho), Corazon (Philipijnen) en
Vigdis (Ijsland). Dat geeft de burgeres toch
moed?
Eindelijk kunnen de mannen nu met
pensioen, koken, kinderen verzorgen,
stofzuigen, theedrinken en winkelen. Dat ik
dit nou net weer moet missen, hartstikke
jammer. Want ik geloof er echt in! Niet dat
ze het beter doen hoor, maar wel dat ze het
anders doen…. Zoals Thatcher?
En dan kunnen er eindelijk ontspannen
mopjes over vrouwen aan de macht verteld
worden; daar snak ik echt naar. Ik ga er al
wat verzamelen….. Opzij dus.
BANKEN INVESTEREN IN DE ZORG
Ik zat op ons Postkantoor en zag een folder
van onze Postbank. Je kon een zorgkaart
kopen, een soort abonnement op “services
à la personne” dus. Ouderenhulp in alle
toonaarden,
huishoudhulp
en
ook
kinderoppas etc. En de staat geeft u een
aftrekpost van 50% van het betaalde
bedrag!
Big business, want ook andere banken
springen er nu in. De markt wordt op
miljoenen personen begroot , zeker in het
dun bevolkte Frankrijk met zijn kleine
dorpen waar niks is maar wel een
bankkantoortje… En daarin zit een trukkie:
de
klantenbinding
van
oudjes
en
behoeftigen, zelfs dus ook jonge gezinnen.
Dus de bank wordt uw persoonlijke
verzorger…. Zij regelen de voorziening die
natuurlijk
wordt
ingekocht
bij
zorginstellingen. Frankrijk loopt hierin
voorop, want de toestand en de omvang van
het franse platteland zijn echt speciaal.
Straks gaat de bank ons ook nog begraven
en geeft de kist gratis… Van de wieg tot het
graf bij uw bank en met subsidie van
vadertje staat. Toch wel goed gezien niet?
De verzorger die u komt wassen neemt ook
uw cash mee, betaalt uw rekeningen etc.
Dat is het dus: de oude vertrouwde facteur
(besteller) wordt gewoon omgeschoold tot
huishoudelijk assistent! Goed gezien!

WIKIPEDIA IS EEN SUCCES
De 10e grootste website is Wikipedia, de
“volkse encyclopedie” geboren in de VS.

ZAKEN DOEN OP HET INTERNET
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goed. Wij, (niet allemaal natuurlijk) lezen dat
geroddel erg graag, gezien de oplagecijfers
in diverse landen en ook al gezien de
kijkcijfers van kletsrubrieken op TV. De
onnozelheid en de kleinzieligheid ten top…
We moeten ons druk maken om de kleur
ondergoed van een artiest en aanhoren wat
de een over de ander zegt.
Dus wie zich eraan ergert moet beseffen dat
er een enorme markt dit financiert, de
gewone Nederlander geheten. De anderen
lezen het niet of draaien de knop om.
Daarom zijn er in vele huizen al (minstens)
twee TV’s: (O)pa kijkt sport terwijl (O)ma
aan de roddelaars hangt. Of andersom bij
“geëmancipeerde gezinnen/relaties…”.
Het jatfenomeen in de privésfeer begint
ernstige vormen aan te nemen; zelfs de
vuilnis wordt doorgewoeld. En een condoom
(gebruikt) brengt straks natuurlijk op E-bay
een klein vermogen op. “Het condoom”
waarmee “X het deed met Y”: biedt u maar.
Dus komen er steeds meer muren,
camera’s,
bodygards
en
crypteertechnieken. Het wordt steeds gezelliger zo,
samen.

Sinds 2001 op het net, nu in 250 talen, met
6 miljoen artikelen (1,6 engels, 440.000
frans), 75.000 mensen die bijdragen en per
seconde 25.000 vragen dagelijks: geen
grapje dus.
Het wereldsucces ligt minder goed in het
oude Europa, maar nu moet er al 5 miljoen
per jaar worden besteed aan servers etc.
Wikipedia is ook eg omstreden: et is volgens
sommigen een onbeheerste chaos. Anderen
zien dat niet zo: door het open karakter
wordt onzin net geredresseerd zeggen zij.
Nu gaat de uitvinder ervan een Googleconcurrent worden en nu moet er voor zijn
softwaregebruik worden betaald. Dus ook
deze pionier buigt voor het grote geld nu. Ik
kijk er zelden op en dat is geloof ik,
onterecht. Wie van de lezers is
Wikipediafan? In elk geval kunt u nu al over
Anna Nicole Smith meer dan 300 pagina’s
wetenswaardigheden vinden. Niet echt mijn
onderwerp.
BESTSELLERS VOOR HET MOBIELTJE
In Japan vooral zijn de romannetjes
geschreven MET en VOOR het mobieltje,
enorm populair. Ze worden door auteurs in
de tram of andere plekken waar je wachten
moet geschreven en …gelezen. Er werden
er door de maatschappijen al 2 miljoen
verkocht dwz gedownload op aanvraag. Het
zijn uiteraard vooral jongeren die dit al
kenden/deden met internet. Het zijn veelal
verhalen over doorsnee-jongeren die er op
zitten; het helden tijdperk is hier UIT.
Ik probeer me voor te stellen hoe je een
boekje schrijft op het toetsenbord van een
mobieltje, op een station of vliegveld. Ik
schreef al het nodige “op reis” maar dan met
potlood en papier, het oude handwerk. En
daar zal het wel bij blijven.
De wereld verandert met hoge snelheid en
straks zijn wij oudjes “mondobeten”
geworden!

BETOGERS TE HUUR
In Duitsland bestaat de website Erento
alwaar u tegen betaling DEMONSTRANTEN
kunt huren. Voor 145 € zijn deze bereid zes
uur voor uw zaak te demonstreren. Ze
komen veelal uit de hoek van de werkelozen
, studenten en gepensioneerden. Wat bijverdienen dus en als de betoging tegen de
regering gaat zijn de meesten ook (gratis)
een beetje gemotiveerd.
De baas van de site spreekt over een
hoogst noodzakelijke dienstverlening. Net
zoals lobbyisten in Brussel en mensen die in
het winkelcentrum lijsten tekenen zonder te
kijken waarover het gaat. Dienstverlening,
ondersteuning van de democratie… Tja, het
moest er ooit van komen.
VER VAN HUIS BETALEN
Tja dan ziet u op uw bankafschrift dat “U” in
Italië en Griekenland stevig geld uitgaf… u
gaat zelfs op rood! En u was daar niet en uw
bankkaart ook niet, met iemand anders.
Maar dat zit toch heel anders dan u denkt.

METHODEN VAN DE VRIJE PERS
Krakers hebben nu nieuwe karweitjes. Ze
bespringen nu, uiteraard ook op bestelling,
de mailboxen en de antwoordapparaten van
de beroemdheden en dat staat dan breeduit
in de (roddel)pers. De vrije pers, ons grote
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worden: te duur anders. En dan wordt ook
het vlees duurder…
Dus u snapt het: u rijdt schoner, u betaalt
iets minder daarvoor maar u betaalt extra bij
uw maaltijd. Hoe dan ook U betaalt. Deze
effecten van schone brandstoffen zijn bij de
groene boys en girls nog niet zo opgevallen.
In Brazilie werd een groot contract met de
VS gesloten over levering van bio-ethanol.
In dit land loopt al 77% van de auto’s hierop
en dat representeert al 55% van alle
brandstof in het transport. Het wordt
gemaakt uit maïs en tarwe, maar steeds
meer uit suikerriet, dat is technisch simpeler.
En ook goedkoper: uit riet 22 cent/liter uit
andere stoffen ca 30 cent/l.
Er wordt 12 miljard geïnvesteerd in 77
fabrieken in de komende jaren, en in 2012
zullen 412 destilleerderijen 36 miljard liter
leveren; in 2025 200 miljard. En uit een
studie blijkt ook dat er veel jobs uit voort
zullen komen. Nu de toegang tot de VSmarkt open gaat wordt een droom waar.
Ook in Peru wordt hieraan gewerkt en er zijn
zelfs plannen om een pipe-line voor ethanol
door de Pacific te trekken. Dan zit Chavez
voor kluns met zijn olie… Bush heeft zijn
target nu op 130 miljard liter ethanol gezet
en daarvoor is onvoldoende landbouwgrond
in de VS. Tenzij we straks uit hout en gras
ethanol kunnen maken. Uiteindelijk wil Bush
enkel nog afhankelijk zijn van vrienden als
Brazilië en Columbia. Dus, geachte arabes
en Chavez… het einde komt in zicht.

Men heeft bij het tanken uw kaart en uw
pincode
opgepikt
met
een
valse
inputmachine en een klein camera’tje. Tja
en dan maakt men uw kaart na en gaat aan
de zwier in het zuiden van Europa; dolce far
niente met uw centen.
In Frankrijk werden nu een cluppie
Roemenen en Moldaviers gepakt die hierin
gespecialiseerd blijken te zijn. Zij gaan
achter de tralies, maar u moet toch erg
blijven oppassen. Advies: geef een flinke
hengst op het betaalgedeelte van de
pomp… Want het zit er vaak enkel
magnetisch erop gekleefd. Valt het eraf, dan
heeft U bingo.
Minder robuust is de methode om het
intikken van de pincode een eerste keer met
opzet FOUT te doen. En daarna doet u het
gewoon goed. Want de geheime camera
filmt veelal enkel de eerste keer…. Dit
advies is gratis want ik heb aandelen bij een
cluppie dat pas bij de tweede pincode
intoetsing, registreert. Slim hè?
OLIE (energie), WATER
-Olie, energie
OLIEPRIJS EN IRAN
De olieprijs is een nerveus dingetje;
Amadinedjad neemt even 15 britten uit
hun boot en hup daar gaat ie voor wel
8%! Dat was best handig van Iran, die na
de sancties even wilden laten zien wat ze
met onze energieprijs kunnen uithalen.
Amadinedjad is zelf DE grootste
oliespeculant dus! En we weten het, hij
heeft erg veel, en nu heeft hij zijn
dalende prijs wat opgekrikt. Speculanten
onder elkaar.
Intussen is Tony bezig aan zijn laatste
opwindende periode….

KERNENERGIE UIT THORIUM
De nieuwe EPR reactoren roepen uiteraard
weer veel verzet op: hun residuen zijn erg
vervuilend, zijn HET probleem. Nu kan er
met nieuwe technologie ook Thorium
worden gebruikt: Finland heeft 30% van de
wereldvoorraad. De fransen zijn al bezig de
EPR+ te ontwikkelen op thorium. Die dus
veel schonere residuen geeft. Ook India en
China zijn zeer geïnteresseerd, want
uranium wordt nu de vecht-grondstof.

VEEVOEDER EN PLANTAARDIGE OLIE
Biobrandstoffen was een belangrijk item op
de Salon d’ Agriculture te Parijs. Ethanol uit
maïs, tarwe of suikerbieten en de
dieseltoevoeging uit koolzaad. Vooralsnog
is het geen groot ding, maar als bijvoorbeeld
de VS dit op grote schaal gaat doen dan
zullen de prijzen stijgen. Zoals nu al de
palmolie in Maleisië doet. En dan moet er
weer subsidie bij het veevoer betaald

OLIE, POLITIEK EN MISDAAD
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Als hij er nu enkel op wijst dat Europa weer
openlijk zijn “joods-christelijke tradities moet
accenturen”, wordt ik wat akelig. Immers
Christus maakte nou net geen onderscheid
in zijn boodschap en de apostelen
bekeerden overal, zonder aanzien des
persoons en zonder verder onderscheid.
Ook niet naar wortels.
Ik denk dan maar aan Al Andaluz waar
moslims, joden en christenen zo’n 650 jaar
samen de grieks- romeinse “wortels”
exploreerden en daarmee onze beschaving
zijn fundament gaven. De bijbel is via het
arabisch tot ons gekomen. En wat al niet
eigenlijk. Over wortels gesproken!
Dus begrijp me goed, duidelijk voor je
waarden uitkomen moet; geen twijfel. Maar
dan komt de toon, die de muziek maakt. En
de toon van Verdonk en Wilders is een toon
van de havik, van agressie, van “wij zijn de
betere”. Men zet zich af en denkt niet aan
bruggen bouwen. De duiven zijn in de soep
verdwenen. Hard tegen hard. Geen spoor
van tolerantie en begrip, dus ook geen
voorbeeld
voor
de
agressoren
en
bloedvergieters.
Ook geen woord over compassie met onze
arme buren in Afrika, die met de miljoenen
aan aids sterven en die toch vooral lijdende
medemensen/buren
zijn.
Een
joodschristelijk Eropa zou dan toch uit christelijke
compassie
en
naastenliefde
moeten
spreken?
Dat de hoogst kerkvorst het verkiest zich
(enkel) zo op te stellen bij 50 jaar Europa is
een gemiste kans. En zeker geen
demonstratie van de wortels die hij zo graag
zou willen horen noemen….
Benedictus meer staatsman dan geestelijk
leidsman? Een beetje Johannes (XXIII) zou
niet misstaan nu. We gaan toch niet
opnieuw ter kruistocht? Of zie ik het niet
goed?

De hoogste baas van Total werd in
hechtenis genomen wegens “pots de vin” in
….Iran. Centjes voor de zoon van de hoge
Rafsjansani, president! De hele wereld
spreekt zich in de VN uit voor sancties tegen
Amadinedjad en Total koopt zijn baas om
voor gunsten. De vorige Total-baas werd
enkele dagen geleden veroordeeld tot 2 jaar
opsluiting en 150.000 € boete. Ook al
vanwege gerommel.
Boze tongen beweren nu het volgende. De
sancties tegen Iran houden ook in het
bevriezen van iraanse tegoeden in het
buitenland…. Ook die van hoge iraniërs dus.
Mogelijk zijn de laatse tegoeden ook
gespekt met “pots de vin”. En wie weet deed
Total daar ook aan mee. En dus zal uit het
proces hierover (en wat er journalistiek aan
voorafgaat) mogelijk blijken dat Rafsjansani
c.s. niet zo gelovig zijn dan Mohammed wel
zou willen. En als het iraanse volk dat dan
zou horen verliest ook Amadinedjad nog
meer pluspunten. Zit Total daarom even in
de strafbank? Nee, ik verwerp deze roddel,
dat kan niet waar zijn. Toch?
DE WONDERPLANT
Nu de biobrandstofgekte op toeren komt zijn
er ook enkele missers. De Jatropha die
overal ter wereld veel voorkomt (Amerika,
Afrika en Indië om) is nu aangeprezen als
redder van de wereld. Een wonder:
ijzersterke plant, gen water bijna, geen
behandelingen en toch 1900 liter zaad, heel
wat meer dan de koolzaadplant geeft.
Tenminste dat beweren diverse “experts”.
Maar de resultaten op een aantal plekken
zijn nogal teleurstellend: in Nicaragua was
er een opbrengst van .. 200 liter per hectare
te scoren, veel minder dan men beweerde.
Helaas dus, deze plant die in Afrika 3% van
het oppervlak bedekt is niet de reddende
engel. Dus pas op met sprookjes, de tijd is
daarvoor nu rijp.

DE TOMBES VAN DE FAMILIE JEZUS
Dichtbij Jeruzalem werden in 1980 diverse
bottenbewaarplaatsen
(ossuaires)
gevonden, plekken waarin gebeente wordt
bewaard na ruiming van graven. De
inscripties op deze ossuaires werden
onderzocht op initiatief van ene Cameron,

RELIGIES
DE PAUS EN 50 JAAR EUROPA
Dat Benedictus een boodschap had bij deze
gelegenheid is vanzelfsprekend, maar dan
denk ik toch meer aan een christelijke
boodschap; vanuit DE BOODSCHAP dus.
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van religie”? Dat zal lastig worden, maar het
is vitaal.

die ook al het wrak van de Titanic
onderzocht.
En hij publiceerde nu de
resultaten: De namen van Jezus, zijn vrouw
Maria Magdalena, zijn moeder Maria van
zijn zoon (!) Judas en zijn twee broers
(Mathias en Jozef). DNA-experts en statistici
van naam deden mee, want er zijn enkel
voornamen gevonden. Dus kan het ook een
andere familie zijn: kans 1 op 600 zegt de
professor.
Nu
brak
natuurlijk
in
katholieke,
evangelische etc, kringen grote paniek uit.
De film: de tombe van Jezus werd al, onder
groot protest , op Discovery Channel
uitgezonden.
Israëlische
historici
verklaarden dat deze voornamen erg veel
voorkwamen toen.. Tja, nu Dan Brown nog
even “er over heen” en de ruzie is weer
compleet. De waarheid is geen erg courant
goed in sommige kringen; en ernaar zoeken
moet gestraft worden.

DE CHRISTENEN VAN ISTANBUL
De grieks-orthodoxen hebben het zeer
moeilijk in Turkije, al vele decennia
overigens. Dat komt omdat ze “grieks” zijn
en dat is geen goede zaak in de optiek van
de fanate turkse nationalisten. Er zijn nog
100.000 christenen waaronder 80.000
armeniers, 20.000 syrischen en 3000 grieksorthodoxen. Verder zijn er nog 25.000
joden, sefardiem. Ze zijn al eeuwen het
doelwit vanwege religie en “andere
afkomst”. Zoals eigenlijk ook in Europa met
de joden vele eeuwen lang. Hun aantal
slinkt snel, mede omdat het hun zeer
moeilijk wordt gemaakt ahun scholen op te
richten en te behouden… Dat geldt vooral
voor de grieks-orthodoxen die doelwit zijn
van nationalisten: ze zijn verraders en hun
conflict is mede verbonden aan de
Cyprische kwestie natuurlijk. Zo zijn geloof
en afkomst gekoppeld en in het voor 99%
islamitische Turkije waar nationalisme bloeit,
is het voor hun steeds meer onleefbaar en
men vertrekt dus.
Het bezoek van de paus heeft hieran
bepaald niets verbeterd, al is nu wel meer
aandacht voor hun lot ontstaan.
Noord-Ierland, Libanon, Turkije, Irak, Syrië
Rusland, etc. overal demonstraties van de
nieuwe religieuze intolerantie.

ISLAM EN SCHOOL
In Frankrijk is er veel wanhoop en angst bij
leraren op scholen waar de moslimjeugd zijn
religie niet verstoppen wil. Velen mijden dus
meer en meer om controversiële onderwerpen als vrouwenrechten bijvoorbeeld
aan te snijden in de klas.
En de lijst wordt steeds langer: het
varkensvlees in de schoolkantine, de ramadan en bijbehorende perikelen, de
sport/gymlessen (meisjes/jongens), de geschiedenislessen en de wetenschapsbeoefening. Leerlingen verzetten zich tegen
van alles wat in hun geloof en cultuur niet
kan/mag en weigeren mee te doen, iets aan
te horen etc. En dan moet je uiteindelijk
straffen… en dat werkt escalatie in de hand.
Dus ontstaat er de schifting: moedige en
bange leraren. De religieuze strijd is volop
aan de orde in ons onderwijs, de plek waar
de volgende generatie wordt gevormd. Link
dus, maar wat moet je doen? De leraren
moeten een speciale opleiding/training
krijgen in deze problematiek: want zij
vechten aan het front.
Er zijn nu al enkele moslimlycea in Frankrijk
(bijzonder onderwijs) en nu moet de
onderwijsinspectie
toezien
op
de
handhaving van de : neutraliteit ten aanzien

AFRIKA
ONRUSTIG AFRIKA
Een spoor van onrust en geweld trekt
weer door Afrika. In Somalië herbegint de
burgeroorlog –in Mogadisju is het al
erger dan 15 jaar geleden-, ook doden in
Ethiopië en Yemen (net “buiten” Afrika)
in Zimbabwe kan een oude dictator maar
niet opstappen, in de Kongolese Republiek is het ook al bonje met al 1000
doden. En in de Magrheb neemt de
rebellen activiteit weer toe. Bij onze
buren is het niet best en dat is op den
duur ook een belemmering voor Europa.
Het noorden van Afrika is het spoor
compleet bijster; maar het lijkt wel op
een erg verkeerd spoor.
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WON WADE EERLIJK?
In Senegal won Wade met communistisch
hoge cijfers… maar de oppositieleider
Bathily betwijfelt ernstig de eerlijkheid van
deze verkiezingen. Hij somde een lijstje van
waargenomen trucs op in 32 van de 35
districten en zegt: Als je ZIT kun je alles
manipuleren niet?
Hij is droef over de inertie die zijn land, in
grote malaise, heeft ontwikkeld. Maar hij
weet dat Wade niet door de meerderheid
wordt gedragen, na zovele gebreken en
manipulaties. Dus Wade is nog niet
binnen…

VALSE OVEREENKOMST
In Cote dÍvoire heeft de sluwe Gaghbo nu
weer een vredesverdag getekend met de
rebellenbaas. Goed nieuws? Niemand
gelooft in dit toneelstuk dat Gaghbo nodig
heeft om te kunnen rommelen. De fransen
doen net of ze het geloven en willen
bliksemsnel nu hun troepen (3500)
terugtrekken. Gaghobo stunt weer en de
verkiezingen, tja, en wanneer komen die
nou? Nu Kofi Annan en Chirac, zijn grote
tegenstanders praktisch zijn verdwenen,
gaat Gagbo, gesteund door Zuid-Afrika,
China en Rusland (!) weer zijn gang. Hij is
een ontembaar politiek dier en de “VNpremier Konan Banny” kan zijn koffers gaan
pakken. Intussen gaan de zaken, ook bij
400 franse ondernemingen aldaar, gewoon
goed verder. Et alors?

LIBYË OPENT DE DEUREN
Met een bevolking van 6 miljoen, 8% groei,
35% werkeloosheid en toch al 8300 $/jaar
als inkomen en intussen weer “vrede” met
de rest van de wereld; gaat dit land
langzaam weer open voor ontwikkeling. Er
wordt zo’n 35 miljard $ verdiend aan olie en
gas. Door de 2 miljoen barrel die per dag
worden geproduceerd. De VS helpen met
advies en de buitenlandse oliemy’en
stromen al weer toe. Ook het toerisme leeft
op. Maar slechts 3% van de bevolking werkt
in de petrobusines en de economie moet
worden gediversificeerd. En de ambtenarenomvang moet met 20% worden
gereduceerd zegt de conomisch adviseur uit
Harvard. Het gaat dus een andere kant op
en Kadaffi lijkt mee te willen doen aan een
liberale aanpak.
Maar na een zo lange
periode met een andere oriëntatie zal het
nog moeilijk worden de zwaai te maken.
Maar Libië beweegt toch weer.

WIE DOET ER IETS VOOR DARFOER?
De soedanese regering houdt iedereen
buiten de deur en laat verder moorden in het
westen, in Darfoer. De AU mag niet veel, de
VN ook al niet; er wordt weer eens een
enorme genocide uitgevoerd onder onze
ogen. De chinezen steunen de positie van
de soedanese regering…. En verlammen de
VN. Nu zijn er stemmen die roepen dat men
China moet waarschuwen dat ze de
volgende Olympische Spelen niet naar
Peking zullen zien komen. Dus hard
straffen. De wanhoop is zichtbaar bij hen die
zich nu al verantwoordelijk voelen…
GEDONDER IN CENTRAAL AFRIKAANSE
REPUBLIEK (CAR)
Tsjaad en Soedan (ook Darfoer dus) zijn de
buren van de CAR. Nu zijn de rebellen ook
actief in dit land en dat geeft weer gedonder
en ook een appel op het franse leger. Ze
kwamen al fors onder vuur de 200 militairen
die er gelegerd zijn. En zes Mirages doen
ook al mee om de rebellen te bespioneren
en te beschieten. Men ziet hierin opnieuw
de hand van Soedan, dat nog steeds VNtroepen in Darfoer weigert…. In dit centrale
stuk Afrika gaat de fik steeds verder…. De
krachten zijn niet te temmen.

WEST-EUROPA
EU 50 jaar!
De verjaardag werd gevierd maar
lichtelijk in mineur, omdat er met de
jarige iets is. Een soort van Alzheimer of
dementie lijkt het. Wat moeten “we” met
haar? Opbergen of een stevige kuur
geven? Iedereen aarzelt.
De engelsen, zeker onder Brown, zijn
zeer sceptisch; de Polen en de Tsjechen
willen wat meer te vertellen krijgen en
HUN
koers
versterken
en
de
Nederlanders en de fransen zitten wat
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en er zijn forse politieke konsekwenties. En
dat kan NU echt niet… Stel je voor dat je
bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland, of Italië..)
dan later moet straffen voor een te fors
begrotingstekort? Dat kan je dan niet
maken.

ongelukkig met hun nee in de maag. En
Portugal en Slovenië moeten voorzitten
tussen Angel en Frankrijk… Tja dat
schets het huidige veld wel en toont hoe
lastig het zit. Maar, anderzijds, dieper
zakken zal ook niet gaan: het moet
“omhoog”.

EU ZONDER FRANS GELUID
Nu Chirac afscheid neemt realiseren de
fransen zich dat Frankrijk’s stem in de EU
zal verstommen. Velen wachtten daar dan
ook op, m.n. de nieuwen uit Oost-Europa
die van “den Sjaak” de levieten gelezen
kregen, toen ze zo pal achter de VS gingen
staan (en NOG staan!). Zelfs Duitsland
neemt afstand van Madeleine en richt zich
meer oostelijk. De uitdrukking: Als Frankrijk
spreekt luistert heel Europa”, is verleden tijd.
Na 50 jaar is het totaal veranderd, zeker na
het franse NEE. De 27 lijken veeleer op de
britse--nieuw-duitse koers te zitten en
Frankrijk staat wat alleen. Alle drie de
(franse) topkandidaten zijn voor een
“herstart van Europa”, maar het “Hoe” is erg
verschillend. Niet zo erg zeggen velen: La
France moet maar eerst thuis maar eens
zijn rotzooi opruimen en voorlopig stil zijn.
Toch is het duidelijk slecht voor het EUimago dat een grote aan de kant staat.
In L’Express stond het openlijk: “L’arrogance
de la France l’a privée de nombreux alliés
sur le continent”. (De franse arrogantie heeft
haar veel geallieerden op het continent
gekost). En dat noem ik zelfkennis.
In dit verband is ook een ander gevleugeld
woord erg interessant: “Als je vrede wil moet
je je op oorlog voorbereiden”. Het defensieonderdeel is in de EU HET grote onderwerp
voor de nabije toekomst. Als Europa, dat nu
60 jaar geen “interne” oorlog kende, verder
vrede wil, moet er een stevige europese
defensie op touw worden gezet. Want je
integriteit en je waarden scherp neerzetten,
kan in onze wereld, nu enkel nog door een
krachtig defensiebeleid en de daarbij
horende eenheid. En dan moet je dat
Airbusverhaal echt niet meer hebben en ook
niet dat Galileo-gesteggel (de europese
GPS) dat nu ook luid te horen is.

EUROPESE VOORUITZICHTEN 2007
Duitsland is weer de locomotief, Spanje
en Italie zakken af, Frankrijk blijft op (het
oude lage) nivo. Italie en Frankrijk
hebben flink op de pof geleefd, wat niet
nog lang zo kan doorgaan.
Geplaatst in het verwachte wereldgroeibeeld (3,1% totaal), staat de EU met
2,2% maar weinig lager dan de 2,5% van
de VS, 0,1% van Japan, en 2,1 % van de
UK. Frankrijk zal op 1,8 uitkomen wordt
voorspeld.De iImport valt terug van 7,4
naar 5,0 (-30%) en de export van 6,5 naar
4,1 (-35%). De investeringen daarentegen
lijken in Frankrijk te gaan stijgen. De
werkeloosheid
zal
maar
weinig
veranderen, een kleine daling lijkt er aan
te komen.
Zo ziet de prent er nu uit. Nederland komt
in mijn plaatjes nauwelijks voor: en dat is
ook maar goed, daar worden die groten
enkel maar jaloers van.
DE EU-WET VAN 20%
De 27 werden het drie keer eens over “20%
meer/minder”; de nieuwe wet van 20%
regeert dus in Brussel. Allereerst 20%
minder gasemissies CO2; 20% minder
energieverbruik en 20% meer duurzame
energie. En dat vóór … 2020!
De fransen zijn tevreden: hun kernenergie
heeft hun weer eens gered. Chirac scoorde
nog een laatste keer …
BAROSO EIST BUDGETTAIRE DISCIPLINE
Baroso wil het goede voorbeeld geven en
weet dat men scherp oplet om hem heen in
Europa. Dus eist hij van zijn 26 collegea een
strakke budgettaire discipline. Want Europa
moet nu “bewijzen” dat het niet aan
spilzucht leidt. Eén flinke budgettaire kleun
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is en hij cijfert. Het saldo IN-UIT is in
Frankrijk 200.000 per jaar (350.000 in en
150.000 uit). Het officiële aantal residenten
in dit land is 3,4 miljoen denkt hij. Niet erg
hoog omdat er jaarlijks wel 150.000
naturalisaties plaatsvinden. Het aantal
mensen dat uit het buitenland kwam en hun
nakomelingen is sinds 1950 ca 13,5 miljoen
dwz 23% van de bevolking (Nederland: nu 1
miljoen moslims op 16 miljoen + andere
nationaliteiten = 2,5 miljoen?= 15%?). Het
maximum zou in Frankrijk moeten liggen op
30% is zijn mening… en daarmee toont hij
zich een Sarko-aanhanger. Want hij zegt
ook: immigratie nul is onzinnig.
Dan is er hier ook het demografisch
argument van het op peil houden van de
bevolking. De fransen hebben wel een hoog
geboortecijfer (2 kids per vrouw nu), maar
dat voorkomt niet het langzaam inzakken.
Dus immigratie moet, maar “geleid”.
Duitsland heeft sinds vorig jaar een
teruglopende bevolking… en daar is lichte
paniek te zien.
De levensduur in Nederland nam sinds
enkele jaren weer gemiddeld meer dan 1,5
jaar toe…. Dus steeds meer AOW-ers en
steeds minder premiebetalers. Ook een
(politiek heet) probleem zoals we zagen kort
geleden.
Het pensioenprobleem in Frankrijk wordt
enorm
omdat
hier
nauwelijks
kapitaaldekking bestaat: de stijgende
omslag op de werkenden wordt praktisch
onmogelijk is eigenlijk wel duidelijk. Weer
die vraag wie de premie ophoest…
Tja, die afrikanen die we nu tegenhouden
daar moeten we goed bij nadenken… Zou
het een optie zijn er X toe te laten en ze
zelfs opleiding etc. aan te bieden? In de
zorg natuurlijk want daar werkt straks 20%
van
de
beroepsbevolking
zeggen
sommigen. Dat is heel iets anders dan met
geweld mensen eruit te gooien onder het
motto: anders komen ze allemaal…
Europa moet echt een gemeenschappelijk
bevolkings-/annex immigratiebeleid opstellen. Waarin ook met de massale
verplaatsingen van ouderen uit het noorden
naar het zuiden wordt gerekend. Want die
hebben ook zorg nodig…. Dus, even snel

ENERGIEGEFRIEMEL ONDER EUROPEANEN
Suez (Fr) en Endesa (Sp) hebben niks met
elkaar te maken ze zijn wel beide
elektraboeren. Maar nu komt Enel (It.) en
die doet nu een aanval op Endesa, nadat
een aanval op Suez even fout ging. En
Endesa wordt ook al aangevallen door E.ON
(Du). Dan is er ook nog het geduvel GDF en
Suez in Frankrijk, waar deze staatsfusie
misliep op een wettelijk foutje, tot in de
zomer kan er niks. Maar dan is de vraag wie
er wint en dat bepaalt hoe het verder gaat in
Frankrijk.
Het energieplaatje Europa schudt en
rammelt, om dat schaalvergroting moet
anders
wordt
je
opgegeten.
De
beurswaarden van de spelers zijn
verschillend: EDF 100 miljard, E.ON 67
miljrd.; Enel/Suez 49; RWE 40; Endesa 41
en GDF 33. Dat ligt er op de speeltafel en
nu gaat iedereen op aandelenjacht via
banken en zo. Dat drijft de aandelenwaarde
weer op, maar wat heeft de consument
eraan?
De nieuwe energiewereld lijkt op het wilde
westen..
OPTIMALISERING SOCIALE LASTEN
Ryanair en Easyjet hebben een trucje om
voor hun personeel in Frankrijk niet de
franse (hoge) sociale lasten af te dragen.
Miljarden gaan de franse neus voorbij. Deze
lasten zijn op basis van salaris 100 in
Engeland 21,5 + 9 (werkn+ werkgever) en
in Frankrijk 43+11! Snapt U?
De fransen zijn via Zwitserland hier
gedetacheeerd.. en de werknemers vliegen
de hele dag rond tussen Gabon en
Indonesië. Nu proberen de fransen toch wat
meer in de ruif te krijgen via een rechtszaak
in Luxemburg… Afwachten. In Europa wordt
het ook sociaal knokken.
IMMIGRATIEDEBATTEN PER BOEK
Fransen lezen veel en vele debatten worden
dan ook gevoed via veel boeken. En dat
gebeurt ook op het punt van de immigratie,
een thema hier ; en waar in Europa niet?
Een hoge functionaris van Biza beweert dat
de chaos in de immigratie nu wel ten einde
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protestpetities. De huizen in de buurt van de
betere scholen zijn al flink duurder
geworden , want de rijkere ouders willen in
de buurt van de school wonen. U begrijpt
dat Tony vlak voor zijn vertrek nu nog een
leuke socialistische geste wil doen en…. De
Tories nog effe wil pesten. Mag hij toch? Dat
deed Thatcher ook ooit, maar dan
andersom.
Eigenlijk ook iets voor Frankrijk…of net
NIET?
Tony won nog even zijn laatste stunt: hij
kreeg met conservatieve steun en tegen zijn
eigen radicale vrienden in, een defensieuitgave voor atoomraketten erdoor. Hiermee
laat hij weer eens zien hoe sterk hij gelooft
in een stevige defensie en in zijn pact met
de States. Brown liet hem en gaf in zijn
begroting iedereen maar wat belastingverlaging (directe belastingen dus) en…
verhoogde de indirecte stevig om de
staatskas op peil te houden. Tactics van de
nieuwe PM!

door de bocht, we moeten afrikanen naar
het zuiden van Europa laten komen voor de
zorg. En laat ze dat nou zelf al begrepen
hebben! Zij wel dus.
SANGATTE ZIT WEER VOL
Sarko brak jaren geleden voor de TV het
vluchtelingencentrum in Sangatte (Fr) af:
een grote bulldozer reed er door heen. Hij
wilde deze parkeerplaats voor vluchtelingen
naar Engeland stoppen, ook om dat Tony
dat eiste. Nu zit Sangatte weer vol met zich
verstoppende vluchtelingen, die steeds
jonger worden en die uit heel Afrika en Azië
komen. Hoeveel weet niemand. Maar omdat
de overtocht (35 km ver) altijd wel lukt, na 3
à 4 maanden, blijven ze komen en
proberen. Vrachtauto’s, ferry’s zijn de
middelen. Secours catholique geeft elke dag
ca 350 mensen te eten… En Engeland
draait
goed
op
deze
goedkope
arbeidskrachten…
SCHOOL EN INTEGRATIE IN ENGELAND
Een studie in Engeland onder 11-jarigen
toont dat er grote verschillen in
leerresultaten zijn: de chinese leerlingen zijn
het beste, gevolgd door de indische en dan
komen de witte mensjes. En dat blijft ook
op hogere leeftijd zo, bij middelbare studies.
Ook blijkt dat de meiskes het beter doen
dan de jongens? Wat is nu toch de
verklaring hiervoor? Dat indiers kampioenen
in schaken en wiskunde etc. zijn is al lang
bekend; zit dat in het eten of in de genen?
Net zoals de lengte van ollanders, dat ook
zo’n mysterie blijft?
Dus jongens trouw een indisch meisje; ze is
braaf en slim en dan krijg je dus ook slimme
kids. En dan vervult zich wat mijn vader
steeds bedoelde: Kinderen bidt tot de Heer
dat jullie vader rijk zal worden. Dat lukte niet
echt slecht, maar het verdampte helaas.

TOLHEFFING IN LONDEN
Weer 17 km tolweg erbij in deze verstopte
stad tot groot ongenoegen van 75% der
londenaren. Kom je tussen 7 en 18 uur op
dit nieuwe gedeelte dan kost dat 12 €! Niet
voor aanwonenden, die krijgen 90% korting.
Economen wijzen op te verwachten
omzetverlies in dit deel van de stad en
verlies van mogelijk 6000 banen. En zelfs
de buitenlandse ambassades weigeren te
lappen… Het is ook nooit goed: staan er
files dan is dat een miljoenenverlies, hef je
tol dan is het ook niet goed. Regeren is
AFZIEN. Nederland pas op: ook gaat ooit
aan de tol, ontsnappen kan niet meer. Wel
wij rijden Frans, dus zullen we wel… een
vignet moeten kopen? Vrij verkeer van
personen in Europa, jawel, maar wel duur
verkeer. Maar wat anders?

TONY GELOOFT IN LOTEN EN STERKE
DEFENSIE
Tja nu zijn “ze echt boos op Tony, die
voorstelt om de schaarse plekken op de
betere scholen, te gaan verloten. Dat wordt
nu op proef al gedaan in twee steden maar
daar tekenden duizenden ouders al

BELGIË BIEDT NIETS AAN VLAAN-DEREN
Dat staat in het manifest voor een onafhankelijk Vlanderen te lezen. Klip en klaar.
Het oude debat over België, eigenlijk al
vanaf de oprichting in 1830, is er weer. Nu
met een economisch tintje. En de
ondertekenaars zijn geen dwaze politieke
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65% van je salaris, dus 5 % minder dan nu.
Er is een geboortecijfer hier van 1,2; het
laagste van Europa…. En de verwachte
groei in 2007: 0%...: in 2006 was het nog
maar 1,9. Italië is met Japan op weg de
oude man van Europa te worden.
Of Prodi echt iets kan gezien zijn zeer
smalle politieke basis is een grote vraag.

praatjesmakers, nee, grote industriëlen
staan er bij. En men wijst op de vele kleine
landen in Europa die goed draaien:
Luxemburg, de baltische staatjes en zelfs
Denemarken.; dus waarom ook Vlaanderen
niet “los”?
De complexiteit van dit land in bestuurlijk
opzicht is een waar obstakel voor de
ontwikkeling geworden, klinkt het overal. De
staat en zijn regionen maakt sommige
wetsaanpassingen tot marathons omdat er
met 9 ministers moet worden overlegd! De
zeven wetgevers maken een ware
“lasagneschotel”
van
vele
sectoren;
onbegrijpelijke complexe boel. Vlaanderen
draagt 6% van zijn BNP af aan de Belgische
staat: veel te veel klinkt het. Zeker vergeleken bij de “anderen”.
De bindende kracht van het koningshuis
taant ook, ze staan niet zo sterk meer in
deze spijtbewegingen. Verhofstad de premier zoekt het nu in allerlei voorstellen tot
verdere federalisering à L’Espagne en zo.
De media en publieke opinievorming is
overigens allang geheel gescheiden in
België, en in Antwerpen praat de jeugd
beter engels dan frans. Er zijn belangrijke
personen die zeggen: België bestaat nog
wel over 5 jaar, maar of dat ook nog zo is
over 10 jaar, dat is de vraag.
U begrijpt dat de teerling eigenlijk is
geworpen, de koers staat op scheiding. Nu
is enkel nog de vraag: van tafel en bed of
helemaal. De hoofdstad van de EU wordt
dan echt Europa want autonoom. Zo kun je
het toch ook zien?
Arm België, mooi land, waar wij zo om
gaven en geven, zit in de prut.

DEENSE RELLEN
Het was nachtenlang raak nadat de rechtse
regering
een
kraakpand
met
een
symboolwaarde dat al 20 jaar zo stond en
zelfs internationaal bekend was, wilde
slopen. De rotzooi was enorm alles in de fik,
650 arrestaties onder de linkse radico’s en
een geschokt Deens volk. U ziet weer eens
hoe slecht de relatie regering-volk is:
niemand zag deze fik aankomen. Maar
Rasmussen de president is onverstoorbaar:
hij wil TERUG naar recht en orde. Niks
verkeerd mee, maar de methode is wel kras.
ZWEDEN PRIVATISEERT ECHT
De centrum-rechtse coalitie in Zweden wil
dat de staat alles verkoopt en wil daar 16
miljard € voor hebben. Tot voor 1990 is er
iets meer in dit land geprivatiseerd en nu
ineens alles. Niet zonder risico’s overigens,
want
wanneer
verkopen?
Aandelen
wisselen of verkopen aan industrie of
financiers? Maar de premier is een wijs
mens en denkt goed na. Ook omdat zijn
politieke hachie er van af hangt. En er zijn al
vele liefhebbers op de kaapkust: Pernod wil
best wel Vin &Spirit kopen (wodka etc.
fabrikant) en dat willen ook wel Bacardi en
Fortune Brands…
Intussen woedt er ook de ideologische strijd;
want velen zien als vervolg, het einde van
de verzorgingsstaat. En dat zouden ze wel
eens erg goed kunnen zien…. Het vanouds
linkse Zweden op de liberale toer.

ITALIAANS PENSOENGEDONDER
Niemand blijft gespaard; ook Prodi niet. Net
overeind na een “Irakcrisisje” moet hij nu de
pensioenen hervormen, erg ondankbaar
onderwerp. In heel Europa. Angela gaat
naar 67 jaar en drukte fors door; nu de
volgende. Wel 14% van het BNP gaat NU al
naar pensioenen en het stijgt: EUgemiddelde 13%. Berlusconi had ook al zo’n
plan: retraite van nu 57 jaar naar 60 jaar na
35 jaar premie betalen vond hij, om te
beginnen. Daardoor kom je op maximaal

BELGISCHE ZAKEN
Johnny Halliday (de Smet) wil belg worden
om dan later zich als belg in Monaco te
kunnen vestigen. Dan betaal je minder
belastingen en als fransman gaat dit

30

verrukt van deze eerste imitatie van hun
lievelingsland de VS.

monogaskische trucje NIET op! Nu is zijn
aanvraag door de Naturalisatiecommissie in
behandeling
opgeschoven
voor
zes
maanden. Ze willen wel eerst even zien of
hij een ECHTE belg is en, bijvoorbeeld, ook
in België woont. Wel dat is niet zo: hij woont
nl in Gstaad (Zwitserl.). Snapt u het nog?

GAAT POLEN ABORTUS VERBIEDEN?
Iedereen weet dat Polen bepaald geen
vooruitstrevend, open en modern land is
geworden. Nu is er een aktie om de
Grondwet te wijzigen, en wel om de
uitzonderingen die abortus wettelijk toelaten
te wijzigen. Het menselijk leven begint,
denkt men daar, op het moment van de
conceptie. Om gedonder te voorkomen
heeft de ene van de tweeling gezegd dat hij
niet abortus helemaal wil verbieden, want er
groeit ook tegenstand. In Polen waren in
2004 nog 57% vóór abortus, nu is dat nog
44%.
De feministen aldaar wijzen op
100.000 illegale, geheime abortussen per
jaar. Dat is een werkelijkheid die Kaczynsky
niet graag hoort.

De belgische prinsen (2) en hun zus zijn niet
altijd geluksbrengers voor de monarchie. Ik
spreek over de kids van Albert en Paola
natuurlijk. Dochterlief is gehuwd met een
Habsburg, heeft drie kids, en leeft relatief
rustig. Philippe eigenlijk ook wel, maar als
hij wat doet of zegt, gaat het er naast. Hij
lijkt de meesten geen goede opvolger van
zijn vlotte vader een best handige koning die
veel van auto’s en vrouwen houdt. Vroeger
toen zijn broer nog koning was, was zijn
huwelijk een ravage en was hij een notoire
losbol. Dat is nu gelukkig anders.
De tweede zoon, Laurent, vader van ook
twee kids is ook een brokkenmaker met te
weinig geld. Vindt hij. Dus kreeg hij zwartjes
wat van de Marine om zijn stulpje te
verbouwen. Dat kwam uit en nu is ie nat.
Zijn vader was woedend.
Tja dit alles roept de vraag op naar de
kwaliteit van de opvolging. Voorlopig blijft
Albert zelf, dat roept hij ook luid bij elke
gelegenheid. En boze tongen beweren dat
hij later de grondwet wil wijzigen op het punt
van… de troonopvolging. Intussen is
Philippe een bron van grappen en hij vult de
bladen met zijn foute uitspraken. Dat is ook
wat waard.
Wel onze Hollandse prins Pils baarde ook
zorgen vroeger, maar dat zuid-amerikaanse
vrouwtje is niet “een beetje dom”. Dus nu
gaat hij wel goed, gestimuleerd door zijn
blonde eega. Maar wij zijn er ook nog niet…

SEBRENICA WAS GENOCIDE
Dat was te verwachten, deze uitspraak van
het Internationale Hof. Maar het bewijs dat
Servië daar schuldig aan was, kwam er niet.
Dus deze ellende komt enkel voor rekening
van Mladic en co. Opluchting in Servië waar
een deel richting Europa wil, maar ook druk
op Belgrado om nu Mladic en co eindelijk uit
te leveren. Kok trad dus niet voor een
kleinigheidje af en nu moet Den Haag weer
aan het werk. Blijft een pijnlijke plek, voor
ons en voor de Navo.
OORLOGSMISDADEN IN KOSOVO
De ex-premier van Bosnië staat voor het
Haagse tribunaal. Hij wordt beschuldigd van
oorlogsmisdaden tegen de Servische
minderheid door de UCK, de albanese
guerilla. Deportaties, martelingen en moord
zijn in de aanklacht ruim te vinden. Deze extimmerman is uiterst populair in Kosovo,
daar is hij een held. Voila twee stukken
Joegoslavië staan terecht: voor oorlogsmisdaden. Serven en Albanezen….
Oorlog is niet selectief en oorlog is wraak,
als het een burgeroorlog is.
Nu moet de Veiligheidsraad een besluit
nemen over de toekomst: over dit
internationaal protectoraat sinds 1999.
Daarin spelen de russen, oude bondgenoten

OOST-EUROPA
EEN WOONTOREN IN KRAKAU
Een beroemde poolse architect die op vele
plaatsen hoge gebouwen neerzette gaat nu
een woontoren van 192 meter hoog
ontwerpen
voor
Krakau.
De
250
appartementen zullen erg luxueus worden
en dus voor de “betere polen” zijn. Polen is
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Kmer te gaan berechten. Maar het schiet
niks op. Corruptie wordt gemeld, interne
ruzies over juridische procedures en, ook de
regering probeert het geheel sterk te
controleren. De te berechten personen, zo’n
15 stuks zijn deels nog in overheidsdienst…
Pot stierf al en ook de anderen worden snel
oud…. Dus of ze ooit voor de rechter zullen
staan wordt steeds meer betwijfeld. De VS
hebben hun hulp , die sinds 1997 was
opgeschort, weer geleverd en voeren nu de
druk opnieuw op. De internationale juristen
die namens de VN helpen, zijn redelijk
wanhopig over de hele gang van zaken.
Gerechtigheid is een schaars artikel, moord
niet.

van de Serven, een lastige rol. Dit land waar
maar enkele uren per etmaal electra is, en
de levering ervan mede afhangt van je
etnische achtergrond (serv of albanees?) is
economisch een woestijn. De corruptie is er
ook enorm en de macht van de Servische
minderheid (8%) over vitale zaken is
dagelijks een doorn in het oog van de 98%
Albanezen.
Hoe dit gaat aflopen is hoogst onzeker. In
geen geval een snel en clean vervolg in
vrede. Een ramp voor de arme en
noodlijdende
bevolking
in.
Europa’s
achtertuin is wat betreft oud-Joegoslavië
min Kroatië en ook Montenegro een
nasmeulend
kruitvat.
Een
europees
probleem dus eigenlijk…

PAKISTAN/AFGHANISTAN: TALIBAN
De taliban gaan in hun lente-offensief en de
Nato-troepen waren hun vóór. Maar
iedereen heeft grote zorgen over het feit dat
de taliban rustig uitrusten etc. in Pakistan,
even in Afghanistan komen vechten en dan
weer weggaan. Musharaf kreeg al vaak
hierover op zijn donder van de VS maar
heeft een groot binnenlands politiek
probleem hiermee. De VS vinden hem
maar en slappie, ook al ontsloeg hij
ookbijvoorbeeld de minister van jurische
Zaken, die “talibanse” sympathiën had. Nu
heet Musharaf een ongelukkig ontslag
uitgevaardigd en kreeg flink herrie met alle
rechtbedelers.
De taliban is eigenlijk een locale variant van
de breed verspreide “Frères muselman” de
moslimbroederschap, opgericht 100 jaar
geleden in Egypte. De VS betalen overigens
vermogens om de “talibanstreek in
Pakistan” economisch te steunen…. Maar
dat lijkt nul te helpen. Afghanistan loopt ook
steeds gierender uit de klauw… en daar zit
ook een Nederland’s risico als echt de
pleuris in het MO uit zou breken. Dan zijn wij
ook in oorlog! En helpen dan onze
bondgenoten tegen… juist ja.
Intussen testte Pakistan met succes ook
een raket waarop een atoomkop kan. Niet
voor de taliban, nee meer voor de “andere
buren”. Immers de VS helpen India met
nucleaire activiteiten…

POETIN DE TV-STER
Poetin weet dat “beheersing van het TVscherm, beheersing van de geesten is. Hij is
een frekwente gast in redacties, laat zich
met regelmaat uitnodigen bij de “bekende”
journalisten en houdt hun nieuwsgaring
goed in de gaten. De chinezen zijn er niets
bij!
De grote TV-zenders besteden 38% (!) aan
Poetin en zelfs 54% aan de staatszaken.
Zoet gevooisde censuur… Enkel op internet
is er nog echte vrijheid en een enkele
recalcitrante journalist is er ook nog. Maar
Poetin cs is de baas in de “vrije” pers in
Rusland. Big Brother heet daar Poetin, en
zijn opvolgers zullen dat zeker niet
veranderen.
ZUID-AZIË
ONRUST IN DE REGIO
Maleisië, Sri-Lanka, Thailand en nu ook
Pakistan vertonen weer de sporen van
rebellenopstanden. Wat smeulde heeft
weer vlam gevat. Het gebied waar de
onrust heerst is, kijkend op de wereldbol,
erg groot geworden. Afrika, Zuid-Azië en
het Midden-Oosten worden steeds meer
een grote vlek, rood van het bloed.
HET TRIBUNAAL IN CAMBODJA
De regering aldaar werkte samen met de
VN bij de oprichting van een aparte
rechtbank om de moordenaars van de Rode
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INDIA: DE CULTURELE MACHT
India heeft zich voorgenomen met zijn
charmes en zijn glamour de culturele
grootmacht te worden. Met “soft power” dus.
Overal in de wereld is het present op
Beurzen en culturele manifestaties en de
belangstelling is enorm. De films van
Bollywood, de yogacultuur en ook zelfs op
litterair gebied scoort het steeds meer in de
wereld. En het is geen toeval: de overheid
heeft de cultuur tot HET exportartikel
gemaakt en promoot haar land overal.
“Onze grote kracht is onze bevolking en
onze grote zwakte onze regering. En onze
hoop is het Internet”, dit zegt Gurcharan
Das, schrijver en journalist over zijn land.
Hij is overtuig dat de bevolking zelf de
reactionaire krachten in de overheid en de
vakbonden zal overwinnen; de intello’s zijn
dat met hem eens. India een sterk jeugdig
land ziet veel perspectief en gelooft sterk in
zichzelf. Niet een oud maar een echt nieuw
continent.

onze aardkloot zo aardig tegen elkaar
zijn. En dat terwijl Bush China
waarschuwde om zijn wapenleveranties
aan Iran te stoppen en Rusland
doorbouwt aan de kerncentrale in Iran.
En nu gaan de chinezen ook hun eigen
grote vliegtuigen bouwen; kortom China
gaat steeds meer zijn breedte laten zien
en dan moet je rust bij de buren hebben
om je op de verre machtsconcurrent te
kunnen concentreren.
CHINA LAAT NIEMAND ERIN
Er heerst een vlaag van economisch
nationalisme in Peking. Buitenlanders die
chinese bedrijven willen kopen wordt dat
onmogelijk gemaakt, eigenlijk al na het
congres van 2006. In juli was er een eerste
beperking, daarna werd het fusioneren of
kopen door buitenlanders beperkt (nationale
veiligheid ook economische!) en in oktober
werd
elke
buitenlandse
investering
verboden. En nu januari 2007 zijn alle
fiscale
voordelen
voor
buitenlandse
investeerders opgeheven. En, de regering
zei de bedoeling te hebben om ook nieuwe
chinese bedrijven naar het buitenland te
gaan beperken. Dat is een revolutie dus!
En de voorbeelden ter illustratie zijn er al
legio. En ook de politieke kreten uit chinese
monden:
“Het
is
gevaarlijk
om
deelnemingen
van
boosaardige
buitenlanders toe te laten in onze
ondernemingen”.
(zei
een
hoge
ambtenaar:denkt hij aan hedgefunds?)
“Wij verkopen onze ondernemingen aan
buitenlanders. Zijn we gek geworden?”.
(bestuursvoorzitter van een grote chinese
onderneming).
En er is ook meer vreemdelingenreserve te
bespeuren zoals bleek bij een huwelijk van
een buitenlander en een chinese en ook uit
de hartekreet van een hooggeleerde van
een universiteit die de “verwestelijking van
China” afkeurde.
Dat is duidelijke taal dus, maar men zal in
Peking ook snappen dat dit gevolgen heeft.
De organisatie van Europese landen heeft al
een toelichting gevraagd. En men volgt op
dit moment nauwkeurig de deelname-

GEWELD OP SHRI-LANKA
Al 30 jaar duurt het interne gevecht, en
sinds 200 vielen er al meer dan 4000 doden.
Sinds het begin schat men: 70.000.
De opstandige Tamiltijgers zitten in het
Noord-Oosten van dit enorme eiland pal
naast India. En zij maken ruzie met de
Cinghalezen, een ander volksdeel. Zoiets
als de Basken tegen Spanje en de NoordIeren verdeeld in twee religies etc. De vrede
wil niet standhouden en nu begint het van
voren
af
aan:
moord,
verdrijving,
vluchtelingen en haat. Wie kan het stoppen?
De hulporganisaties, die er ook al lang zijn,
zitten ook midden in het conflict: de ene
partij en dan weer de andere, beschuldigen
hen van het helpen van “de terroristen”. Al
vele helpers vonden de dood.
OOST-AZIË
CHINA DOET BUSINESS MET RUSLAND
De chinese baas was in Moskou en er
werd voor 4 miljard
aan contracten
“gescoord”. Ach het zijn buren weet u.
Dat moeten de VS zich mogelijk wat
sterker inprenten, nu deze twee uit de
nieuwe multi-polaire machtsstructuur op
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eigendom” is in de wet “vergeten”; in een
land waar alles wordt nagemaakt verbaast
dit niet heel erg. Mogelijk wordt ooit de staat
intellectueel eigenaar van alle chinese
“vindingen/creaties”. So hello China.
Er zijn mensen die denken dat de chinese
economie nu “oververhit” is, maar dat blijkt
onzin. De beursval was een incidenteel
probleem en is niet structureel, zoals kwade
denkers suggereren. Sinds vorig jaar mogen
chinezen allen in aandelen investeren en
dat leidde tot een hausse en een luchtbel,
die recent dus even leegliep tot normale
druk. De chinese economie is zeer fit en
heeft een land vol handen die vooruit willen.
En de rijkere chinezen weten niet wat ze
met hun spaargeld moeten… spaargraad is
58% van hun BNP! Op lange termijn zit er
een
probleem
in
hun
slordige
energiegebruik,
hun
grondstofafhankelijkheid en mogelijk in een
te grote afhankelijkheid op monetair gebied
van de dollar. Over China is nu wel genoeg
onzin gepraat: het is gewoon de kift of
achterlopen op de ontwikkelingen!

pogingen van twee franse electra-reuzen in
China: SEB en SCHNEIDER ELECTRIC.
Deze ontwikkeling heeft veel onrust
veroorzaakt, zeker nu China ook zijn
defensie uitgaven fors laat stijgen (18%
jaarlijks). Maar let op: China is nog een
kabouter met een waterpistooltje vergeleken
bij de militaire power van de VS en anderen.
Maar toch…. Denken velen al.
KAPITALISTISCH CHINA
De chinezen hebben te veel dollars van hun
gigantische handelsoverschot (saldo in kas
1000 miljard) en hun enorme groei (11%).
De chinese munt stijgt echter met 7% per
jaar en dus is de opbrengst van de
Amerikaanse staatsobligaties (4,5%) te
laag: men verliest geld. Dat moet nu
anders… China gaat een fonds van 200
miljard (is gelijk aan ABP-vermogen, tweede
grootste
pensioenfonds
ter
wereld)
gebruiken om aandelen te kopen, overal
maar vooral in mijnbouw en oliewinning.
Naar voorbeeld van Singapur waar de 84
miljard saldo zo’n 12,4 miljard opbrachten in
een jaar.
De nieuwe beleggingen in zakelijke waarden
is eigenlijk het enige alternatief voor
Amerikaanse of europese staatsobligaties.
In eigen land beleggen betekent omruilen in
Yen en dat doet de yenkoers verder stijgen.
Want China wil de yen langzaam en
gecontroleerd laten stijgen en eiste al meer
flexibilteit in de koersbepaling. De yen is aan
een mandje andere valuta gekoppeld,
waarin ook de $ zit.
Kapitalist China gaat zich nu echt met ons
bemoeien, het is opletten geblazen, als
deze tankers vol geld er aankomen.
Na 14 jaar “studie” is nu, na het grote
congres, het eigendomsrecht weer terug in
dit grote land. Ook werd voor het eerst het
accent gelegd op scholing, gezondheid,
huisvesting… een echte nouvelle in Peking.
De sociale wekelijkheid en de wens naar
verdere economische vooruitgang zijn de
motoren achter het nieuwe China met
steeds minder ideologie. De middenstand is
very pleased met de ontwikkeling ze kunnen
hun eigen woningen hebben: maar de grond
blijft wel “van het volk”. De “intellectuele

CHINEZEN ZIJN GEK VAN DE BEURS
Nu zijn er al 81 miljoen chinezen met
aandelen; zes jaar geleden was dat nog 61
miljoen. In januari plot 340.000 erbij, in 2006
maar 11.000. Beurshandel wordt in China
zeer populair en breed verspreid onder het
volk. Tweederde van hun zijn particulieren
en hun resultaat is vele malen hoger dan de
magere bankrente van 2,5%. En de Beurs is
voor hen geen kansspel:de voortdurende
stijging geeft een gevoel van zekerheid…
Op 27 januari dook de beurs voor het eerst
en dat was schrikken. Maar de hausse had
“lucht” in de koersen gepompt en die moest
ontsnappen.
Op
Internet
worden
beleggingsadviezen gegeven en die zijn
bijna allemaal halleluja… De gepensioneerden in China doen stevig mee, een
ontwikkeling die verbaast. China stuift door
de 21e eeuw.
NOORD-AMERIKA
CONDI’S AFGANG ( Rice)
Een recente MO-reis, na de “bavure” in
Libanon, werd haar grootste afgang. En ook

34

Nu de VS ook tegen 14 andere gevangenen
een geheim proces voeren, is er opnieuw
veel beroering over het schenden van
internationale en nationale rechtsregels.
Geen positief punt voor de VS, weer eens.

in de VS ligt ze nu zwaar onder vuur. Deze
kalme vrijgezel met een bliksemcarrière is
en blijft de lieveling van Bush. Excellente
pianiste, ijsschaatskampioen, met 19
afgestudeerd op Stanford…en met 38 daar
de chef. Dat is een echte blitzloopbaan. Ze
heeft zegt men Bush weerhouden van een
aantal nog gevaarlijkere zaken, dat siert
haar. Maar haar record is nu uiterst droevig
geworden; men spreekt over de slechtste
buitenland politiek sinds Vietnam. Maar wie
is er nog in staat om het gehavende blazoen
van de VS opnieuw te laten glanzen?
Intussen is ze weer vief herbegonnen terwijl
politiek amerika vechtend rondtolt. Rice
verdient haar centen duur.

HYPOTHECAIRE
BETALINGSPROBLEMEN (VS)
Het aantal subprimes neemt sterk toe in de
VS: het aantal dubieuze hypotheken ligt nu
op ca 13%(1300 miljard $) aangekomen en
stijgt nog steeds. Veel armen kregen ook
leningen en zitten nu met terugbetalingsproblemen. Er is onrust ontstaan en
velen kijken met angst naar de ontwikkeling:
gaat de OG-markt instorten? Er zijn al
enkele hypobanken flink in de problemen
gekomen: New Century is quasi failliet.
GMAC heeft het erg moeilijk. En nu zijn er
optimisten en pessimisten en de eersten
hebben vooralsnog gelijk. So far.

EEN GAY-RESSORT
Wilton Station in Florida opende een 4
hectaren groot luxecomplex voor gay
people. Bijna 300 appartementen werden
voor een half miljoen $ per stuk snel
verkocht. Deze stad van 13000 inwoners
heeft al veel langer een roze kleur, vandaar
natuurlijk. Nu kiest ze zelf al voor de
benaming: derde gay-stad in de VS…
Die kant gaan we dus op: een ressort voor
blanken, een voor chinezen, een voor
ouderen en nu ook een voor gay-people.
Straks worden de makelaars nog qua
huidskleur en leeftijd en sexuele voorkeur
gediplomeerd. Iedereen zijn plek; achter zijn
grote hek. Integratie hoera.

“SAMEN” IN CANADA
Tja Quebec “Frans Canada” is een erg
tolerant land voor minderheden. Op hun 7
miljoen inwoners is 10% uit het buitenland;
in heel Canada is dat 18%. De groei van de
vreemdelingen omvang is in Quebec met
6.5% gestegen, die van de autochtonen met
slechts 1%... Wel 40% van de allochtonen
komt uit Europa, 27% uit Azië, 21% uit
Amerika en 12% uit Afrika. Grootste
leveranciers: China, Frankrijk, Algerije,
Marokko en Roemenië.
Nu is er gedonder ontstaan omdat de
regering soepelheid wil betrachten ten
aanzien
van
afwijkend
gedrag
bij
allochtonen. Het gaat daarbij om openlijke
religieuze kenmerken bij moslims en ook
joden. Dit is tegen de franse republikeinse
cultuur die Quebec koestert(de?). Kleinere
gemeenschappen schrikken hier van en
slaan alarm. De eerste minister hier wil elke
schijn van een immigratiedebat vermijden.
Want in heel Canada zijn er vergaande
rechten van kracht voor minderheden die
hun eigen cultuur willen beleven en dat is
zeer on-frans. Immers het “moederland” eist
als vanzelfsprekend “assimilatie”/integratie
in de publieke ruimte”. De vredige stad
Montreal, waar iedereen samenleeft zonder

VERDACHTE ZELMOORD IN GUANTANAMO
In 2006 zouden een Yemeniet en twee
saoudi’s zich hebben opgehangen in hun
cellen in Guantanamo. Maar in het lichaam
dat de familie kreeg zitten de organen rond
de pharynx etc. (nekgebied) niet meer. De
Zwitserse hoogleraar die op verzoek van
een mensenrechtenorganisatie een autopsie
uitvoerde, vindt dat een zelfmoord door
verhangen kan, maar hij vond ook andere
afwijkingen. Namelijk sporen van inentingen. Hij vroeg dus ook het autopsierapport
op aan het Amerikaanse leger; maar dat
krijgt hij niet. Daarmee komen de
verdenkingen uiteraard sterk op.
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gedonder, begint zich onrustig te roeren.
Gaat DIT “samen” nu niet toch te ver? En
waar twijfel opkomt is strijd aanstaande. De
wereld in identiteitscrisis, everywhere.

-de demonstraties tegen de oorlog zijn
begonnen en ook de deserties. Zoals in de
Vietnamtijden. De politie pakte al veel
betogers op.

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

WARPLACES
IRAK
-Bush heeft WEER geen plan B voor het
geval zijn nieuwe tactiek mislukt.
-de VS stenen de kleine middenstand in Irak
met wederopbouwleningen
-ministerie Binnenlandse Zaken ontslaat
10.000 (!) mensen wegens fraude,
marteling, omkoping…
-pas in 2009 zal er weer 24 uur stroom zijn
in Bagdad.
-aantal bomaanslagen daalt niet; het aantal
burgerdoden daalt licht.
-restaurants en ijssalons zijn HET object
voor zelfmoordcommando’s.
-GI’s en iraakse soldaten maken vaak uren
lang ruzie over wie bij patrouilles voorop
gaat. Leidt tot veel vertraging.
-het Bushplan verloopt te traag; George
vraagt om geduld. Nieuwe troepen inzetten
gaat te langzaam.
-Al-Sadr heeft zijn discipelen tot kalmte
gemaand; er zijn minstens 700 Madhi-lerger
soldaten gevangen genomen.
-Petraeus zegt dat er de laatste maand
minder doden vielen in Irak. Dat is nu weer
achterhaald.
-na 4 jaar is het aantal gedode GI’s nu al
3200.

UIT DE “PENTAGONFILES”
VS-GEOPOLITIEK
-het Pentagon waarschuwt dat nu de
soldaten “op” zijn; dus even kalm aan!
-de oorlogstuigen zijn steeds meer versleten
door intensief gebruik… voorraden zijn op.
-de
VS
“adviseren”
enkel
in
de
rebellenbestrijding op de Philippijnen en
geven GEEN leiding, zegt het Pentagon.
-Polen is bang voor terroristische aanvallen
en narigheid van Rusland vanwege zijn
steun aan het raketschild-wapen van de VS
op zijn grondgebied…
-de START I overeenkomst over vermindering kernwapens uit 1991, en tussen
Rusland en de VS, expireert in 2009.
-de VS en Israël oefenen in de
Negevwoestijn op het neerhalen van
raketten met kernkop…
-slechts 28% van de amerikanen denkt in
Irak nog te kunnen winnen.
-de republikeinse Garde in Iran wordt in
toenemende mate de legerspil, nu de VS
met veel materieel in de regio dreigen.
-hopen klachten in hearings over het Walter
Reed hospitaal: sluiting wordt overwogen.
De hoogste baas stapte al op.Bush uitte
excuses.
-Gewonde GI’s, immigranten, krijgen
conform de VS-immigratiewet het amerikaanse burgerschap .
-Washington verhardt de toon naar Moskou;
met gelijke munt terugbetalen dus.
-Jordanië krijgt veel meer F-16’s van de VS;
strategisch verbond wordt versterkt. Koning
spreekt in Congress en maakt indruk.
-Rusland penetreert in markten van het MO
en pikt veel deals in. Dwarsboomt de
economische politiek aldaar van de VS.
-China en Rusland lanceren in 2010 een
astronomie studie satelliet, samen.

AFGHANISTAN/PAKISTAN
-VS doodt alle negen leden van een familie
en wist de filmbeelden uit na de aanval
(zeggen journalisten).De VS excuseert zich.
-Record opiumoogst in 2006; in de heft van
de provincies stijgt de productie zegt de VN.
-de bomaanslag op het kamp waarin
Cheney verbleef was een demo van de
Taliban macht. Toont hoe weinig grip er is
op de toestand.
-de Helmandprovincie lijkt het centrum van
het lente-offensief der taliban te worden.
-de VS stoppen 750 miljoen in het
economisch opvijzelen van de grensprovincies Pakistan/Afghanistan. En ook
voor de grenstroepen.
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van vele revoluties: er ontbreekt geduld en
wijsheid.

GUANTANAMO
-advocaten van gevangenen die al 5 jaar
zonder proces in deze gevangenis zitten
dienen aanklachten in bij Supreme Court in
de VS.
-de hoogste Openbare aanklager is kwaad
op de militaire advocaat van een
gevangene, omdat hij speeches houdt in
Australië over deze zaak en “zijn” client.
-de 1e verdachte voor de geheime rechtbank
is een grote van Al-Qaida; hij bekende zeer
veel aanvallen. Van de andere 13 die als
eerste groep aan de beurt zijn is niets
bekend. Openbaarheid ontbreekt.

CHILI NA EEN JAAR BACHELET
De aandacht voor de grote sociale
problemen in dit land staat hoog op de lijst
van Bachelet.
En ze hield woord: de
ziekenzorg is al gratis, de minimumpensioenhoogte is 20% opgetrokken maar
de geest van de gestorven Pinochet waart
nog over dit land. De Grondwet is een
netwerk van ongerechtigheden en ook een
erg voordelig document voor de positie van
het leger. Ook de economie dis sterk de
rijken bevoordeelde moet anders worden
ingericht. Bachelet doet wat, maar zal de
drie jaar die haar resten, erg hard eraan
moeten trekken.

LATIJNS AMERIKA
CHAVEZ OLIE VOOR LONDON CITY
De rijkste stad ter wereld krijgt goedkope
olie voor het openbare transport: van Hugo
Chavez… In ruil voor advies over
vuilnisbehandeling en verkeersbeheersing.
De 250.000 arme londenaren zullen nu
minder gaan betalen voor hun kaartjes.
Deze oliediplomatie is een specialiteit van
Hugo, in de Bronx deed hij al hetzelfde.
De rode burgervader ziet er geen enkel
probleem in; hij bespaart 23 miljoen zegt ie
op het laten rijden van zijn 8000 bussen.

DE LINKSE PRIESTERS ZIJN TERUG
Nu, 40 jaar na de Bevrijdingstheologie die
vele priesters aanhingen in Zuid-Amerika
zijn er weer dezelfde geluide. In Paragay is
er een bisschop die kandidaat zal zijn voor
de presidentsverkiezingen van 2008. Hij
werd door de Kerk uit zijn ambt gezet. In
Argentinië gebeurde hetzelfde in 2006 met
ook een bisschop. Daarmee laat Rome zien
dat Kerk en politiek niet op DEZE manier
samengaan… wel op andere, als je ziet
hoeveel steun er was voor Pinochet en
andere
dictators
die
moordden.
Onbegrijpelijk.

MORALES ZIT VAST (Bolivia)
Zijn revolutie was DE hoop van de indianen
in zijn land; en hij begon met nationalisatie
van olie en gas. Dat leverde veel geld op en
een nieuw contract met de westerse
olieboeren en Petrobas (Brazilië). Goed
gedaan dus. Daarna begonnen de
moeilijkheden: de gewekte beloften onder
de armen werden niet snel “genoeg” waar
gemaakt. Gevolg een golf aan protesten,
opstanden en repressie. Met veel onrust en
doden. En een soort “afscheidingsdrang”
van Santa Cruz, een wat rechts bolwerk in
dit land, het economische centrum eigenlijk.
Haar prefect ging heel erg ver en moest met
grote druk tot de orde worden geroepen.
Morales moet deze kokende bouillon van
gedrang de baas proberen te blijven en dat
zal niet meevallen. Hij is teveel vakbondman
gebleven en te weinig (of niet) president; hij
moet zelf veranderen en vlug. De tragiek

DE MISLUKTE BUSHMISSIE
Bush trok een spoor van afkeer door het
Zuid-Amerikaanse aangestookt door de ook
reizende Chavez. De oude anti-yankee
ressentimenten uit de “big stick policy
periode” waren weer goed gewekt. Slechts
enkelen, en niet de minsten overigens,
ontvingen hem wel als vriend en sloten ook
deals
,
bijvoorbeeld
over
biobrandstoflevering met Brazilië.
Ik
herinner mij dat ik in 1971 een dik boek las
over de negatieve aanpak van de S in hun
achtertuin: amerikaanse belangen ergens in
gevaar? Onmiddellijk kwamen de marines
aan land en deden hun bloedige werk. Irak
avant la lettre zou je nu kunnen zeggen.
Deze policy was berucht en heette die van
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de “big stick”. Ook weten we nog van Chili,
Cuba en de VS-bana-nencompany.
Brazilië, Colombia en Mexico en Equador
zijn nu nog vrienden van de VS. Het nieuwe
bewustzijn in het zuiden geeft voeding aan
de historische antipathie tegen de “yanks”.
Zo heeft ook de VS een soort van koloniaal
verleden dat wringt. George weet dat nu
ook.

-een vrij Baloechistan; is een deel van
Pakistan aan de zuidzijde. Pakistan geeft
ook zijn westkant af aan een groter
Afghanistan.
-Irak valt in duigen in Soennietisch Irak
(grenzend aan Syrië) en Sjiitistan (!) in
het oosten, dat ook een stukje van
Saoudi-Arabië krijgt..
-er komt Groot-Jordanië, doordat er een
deel van Saoudi-Arabië aan het huidige
wordt toegevoegd. En ook Yemen wordt
groter ten koste van Saoudi-Arabië.
-nog erger: Saoudi-Arabië moet ook nog
een Heilige Islamitisch Staat (Mekka etc.)
toelaten en afgeven. De moslimVaticaanstadvariant.
-Israël blijft, zij het binnen de grenzen
van 1967.
-Libanon wordt in het noorden vergroot
met een stukje van Syrië en wordt zo
levensvatbaarder.
De Saoudi’s en Pakistan zijn hier de
grote landverliezers.

OCEANIË
AUSTRALIË ROERT ZICH
Steeds meer is Australië in de lucht; haar
premier laat van zich horen. Als lokale
“politiemacht” , zoals op de Fidji’s etc. Maar
nu ook als verdragspartner van Japan, de
andere macht in die regio, die sterk is
gericht op de VS. Zelfs over Zimbabwe was
een scherpe veroordeling van Australië te
horen; dit continent neemt nu ook
nadrukkelijker haar plek in. Het is tijd om
scherp kleur te bekennen en vriend en
vijand te onderkennen. Nergens op de
wereld ben je veilig meer, en zeker niet als
je zo dicht bij Oost- en Zuid-Azië woont,
waar met de dag de onrust en de chaos
groeit.
En, Australië heeft ook anglo-saksische
wortels…

Dit is het MO aangepast aan “natural ties
of blood and Faith” zegt de ontwerper,
ene Peters. En Condoleeza zei ook nog
niks, maar ze heeft het in haar tasje,
fluistert men.
Tja, dat krijg je nou als niemand het meer
weet en begrijpt. Bush schijnt er al
monopoly mee te spelen na zijn
kabinetsvergaderingen.

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
HET NIEUWE MIDDEN-OOSTEN
Zoals het westen ooit al eerder deed, zijn
er nu weer mensen bezig met een nieuw
MO; dus een nieuwe landen en
grenzenindeling in deze regio! Echt waar,
het staat te lezen in het Armed Forces
Journal in de VS. De huidige indeling
was “toen” een compromis tussen de
zelfzuchtige westerse grootmachten!
En het leidende “dirty principle” daarbij
is”ethnic cleansing”, want dat werkt!
En zo kwam er van de geopolitieke
tekentafel het volgende nieuwe MO:
-een verkleind Turkije, vanwege een
zelfstandig Koerdistan. En daarbij moet
ook Iran inleveren en, natuurlijk ook Irak
’s noorden hoort erbij.

Leg deze herindeling naast mijn versie
van het “ schaakbord”, zie onder
TOPICS. Dit staat tegenwoordig gewoon
in Vrij Nederland en niemand vindt het
vreemd.
HOE VER GAAT/KOMT AMADINEDJAD?
Hij speelt kat en muis met de 15 marines
omdat vooral Engeland achter het nieuwe
setje sancties drukte. Straf voor Tony dus.
Nu moet Tony vele vernederingen slikken
natuurlijk.
Intern in Iran, waar de Ayatollah de echte
hoge baas is, spant het tussen ultra’s en
gematigden. De ultra’s sturen wapens, geld
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In 1909 werd hij opgericht en nu besloot een
meerderheid van de 350 leden om ermee te
stoppen: de allerlaatste kibboets gaat dicht.
De
markteconomie
heeft
deze
collectiviteiten ook obsolete gemaakt. Deze
gaat dicht maar de oudjes blijven er en
verzorgd. Dat gebeurde op veel plaatsen
hard en dus heel anders helaas. Want ze
hadden
nooit
een
pensioen,
een
levensverzekering
en
een
ziektekostenverzekering: want dat deed de
kibboets zelf. Een grote idealistische
periode uit het zionisme, ver vóór de
oprichting van Israël gaat ten einde. Plekken
waar de nazi’s niet aan konden komen.
Zouden er ook nog hollanders tussen zitten?

en adviseurs naar Irak, Hezbollah, Hamas
en Afghanistan, en spelen zeer hoog spel.
Zij drukken ook de nucleaire weg door…
Dus DE vraag is hoe lang de ultra’s van
Amadinedjad het trekken, nu de gevolgen
van de nieuwe sancties eraan komen.
Rantsoeneringen, tekort aan reservedelen
van allerlei soort, dat zal pijn gaan doen.
Dus het eigenlijke probleem is dat de
radicalo’s nog niet in bedwang kunnen
worden gehouden door de meer gematigden
in de top. Dus het westen probeert de
gematigden meer redenen te verschaffen
om Amadinedjad de nek om te draaien.
Daar gaat het om.
Intussen is de start van een nieuwe
oliehausse erg dichtbij…. Vatprijs ging in
een dag naar 66 $ = +8%. Dat weten alle
medespelers heel goed: want daar zit op
korte termijn HET risico! Op lange termijn
zijn het de 20 bommen die men kan maken
met het geplande aantal centrifuges voor
verrijking. Die periode zal ca 5-10 jaar zijn?
De nieuwe machten in onze wereld staan
ALLEN voor hun krachtproef . Noblesse
oblige.

SYRIË ZIT VOL IRAKEZEN
Meer dan 1 miljoen zijn er al heen gevlucht
en het begint in Syrië nu pijn te doen. De
rem is er op gegooid. Woonruimte is
verdriedubbeld in prijs in Damascus. Velen
zijn gevlucht omdat ze op “collaboratielijsten
“ stonden, anderen uit angst voor het
algemene geweld. De syrische president
kreeg al een brief van een grote groep
irakezen waarin ze meer hulp en souplesse
vragen. Wat is er straks thuis nog over?
Niemand weet het. Dus hopen velen naar
Canada etc. te kunnen emigreren.

EENHEID IN PALESTINA?
Tja, er is een “eenheidsregering” met 4
neutralen erin. Een van hen is de minister
van Financiën, een nogal “amerikaans
gericht type, hoge ambtenaar bij de
wereldbank en vooraanstaand econoom. Hij
met de financiële zaken op orde krijgen in
deze turbulente boel. Hij met nu de
geldkranen van het westen weer open
krijgen, maar de “erkenning” van Israël is
nog lang niet aangebroken. Toch wil het
westen nu wat proberen, maar nog niet
Condoleezza. Toch is er zichtbaar meer
souplesse in het VS-standpunt en wordt er
ook wat pressie op Israël uitgeoefend. Maar
de eerste rellen zijn intussen al weer
geweest tussen Al Fatag en Hamas, en ook
schoot men al op VN-auto’s. Het is uiterst
fragiel….
Maar er is weer een stapje
gedaan. Lichte hoop gloort.

AL-QAIDA MOORDT IN SAOUDI-ARABIË
Er wordt weer ordinair jacht gemaakt op
europese toeristen/werknemers door Al
Qaida. In 2004 hadden we in Djedda dode
westerlingen nu weer enkele fransen. Ze
handelen volgens een handboek van 8000
woorden dat heet: Hoe moet je een
westerling vermoorden.
Nu maakt de politie jacht op Al-Qaida, en de
laatste schiet op westerlingen. Al met al een
teken van de kracht van het terrorisme: back
in the war dus.
DOODSTRAF WEG IN MAROKKO?
Marokko zal mogelijk binnenkort het VNpact over de burgerrechten tekenen. Dan
zal ook de doodstraf worden afgeschaft.
Sinds 1993 is er overigens niemand gedood
na zo’n vonnis. Op het moment dat het
EERSTE moslimland de doodstraf afschaft,

DE LAATSTE KIBBOETZ
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gezamelijke aanpak van de “locale”
terroristen is nu prioriteit één, en Algerije
heeft weer veel last. Het klimaat voor een
stabiele vrede wordt erg goed genoemd.
Een goed zaak voor Noord-Afrika waar
vooruitgang en fundamentalisme nog steeds
tegenover elkaar staan.

een teken van beschaving zegt man, roepen
in het westen velen om terugkeer er van. Zo
blijven we met elkaar steeds maar “uit fase”.
Wie had dit ooit gedacht? En nu wil Wilders
de marokkaanse kamerleden die dit soort
veranderingen ondersteunen door deelname
aan adviesgroepen in dit land: in een
dubieus daglicht stellen. Wilders kan straks
zelfs niet meer naar Marokko emigreren.
Laat hij Hirschi Ali volgen en naar Texas
gaan, bij de Ku Klux Clan is nog plek.
Wilders is nu echt TE wild bezig.

DE VS IN YEMEN
Sinds 9/11 heeft de FBI een kantoor in
Yemen om tegen het terrorisme te strijden.
Dit uiterst terrrostische land, geboortegrond
van de familie Bin Laden, ging onder zware
Amerikaanse druk “om” en besloot met de
VS antiterrorisme te gaan bedrijven. Nog in
2000 werd de Cole (VS marineschip) daar
overvallen. De VS dreigde ook Yemen met
bombardementen zoals in Afghanistan
gebeurde en dus ging de baas Saleh (64)
ging snel om. Nog steeds zijn er veel
stammentwisten en het land zit boordevol
wapens (3 per inwoner!). Er zitten vele in
de gevangenis, deels ook door de
amerikanen aangewezen als terrorist. Ook
vechten veel yemenieten in Irak… zoals ze
ook in Afghanistan deden. Dit land is ook
zo’n
politiek
raadsel:
deels
uiterst
moslimradicaal, veel Al-Qaida aanhang, een
erg terroristische traditie die we in Europa
nog goed kennen. De duitse RAF-terroristen
werden in Yemen opgeleid.
Ook de VS weet dat hier een dubbelspel
wordt gespeeld, ook al zoals vroeger in
Afghanistan gebeurde. Dit land dat buur is
van Saoudi-Arabië en tegen Afrika
aanschuurt: Somalië bijvoorbeeld, is de AlQaida springplank naar het afrikaanse
continent.

IRAK’S NIEUWE OLIEWET
Eindelijk is er een OLIEWET, na zeer lang
stoeien tussen de “die” over verdeling van
de opbrengsten en de voorraden in dit
olierijke land (nr. 3 op de wereld). Dus nu
kan er weer verder gepompt en
geïnvesteerd worden. Kome wie durft…
Maar de olieboeren, Total op kop, willen
toch wel even wachten met investeren, want
het vliegt al gauw om je oren en je mensen
worden gegijzeld en vermoord. Geen mooi
zakenklimaatje. Arm Irak, na de terreur van
Saddam nu in de grootste chaos ever.
ALGERIJE OPNIEUW ONDER AANSLAGEN
Kort geleden opnieuw aanvallen in Kabylië:
nu werd een groep politiemensen onder
vuur genomen. Zeven doden en een stevig
gevecht met helikopters brak uit.
Ook
werden drie russen in hun auto opgeblazen
die werken aan een grote gaspipeline.
Nu
zijn
er
dus
opnieuw
forse
veiligheidsmaatregelen van kracht in het
land. Bouteflika moest zijn verplichtingen
afzeggen; hij is weer erg ziek klinkt het. En
binnenkort begint een proces tegen een
rebellenleider. Er zijn weer mensen uit op
destabilisatie van dit land, dat eindelijk leek
op te krabbelen na erg veel doden en
geweld.

EGYPTE MANOEUVREERT
De Grondwetswijziging “kwam erdoor”: maar
25% opkomst, maar wel 75% “vóór”. Dat is
gewoon het pad effenen voor de opvolging
door Mubarak’s zoon, die al trappelend
klaarstaat.
Intussen
zijn
er
harde
maatregelen
van
kracht
tegen
de
“terroristen”, die vooral de oppositie beogen
(Moslimbroederschap).
Wel
315
afgevaardigden van de 454 waren vóór de
wijziging… Dus de PND, partij van Mubarak,
zal wel weer winnen de volgende keer.

RUST TUSSEN MAROKKO EN ALGERIJE
Marokko maakte een plan dat door het
westen wordt gesteund. Het zal in de VN
aan de orde komen en men hoopt de zeer
oude strijd over het Sahel-Sahara gebied
dat beide landen elkaar betwisten. Want de

40

Dus straks gaan in steden als Bagdad eerst
de libelles en dan komen de mensen. En
dan moeten die opstandelingen op libelles
gaan jagen met van die vlindernetjes. Of
gewoon en raffel met de kalashnikov.
En natuurlijk heeft zo’n alminium libelle GPS
aan boord en mogelijk nog later kan ie
communiceren met satellieten. Wat zullen
die echte libelles opkijken. Weten die
wetenschappers overigens wel dat libelles
niet overal voorkomen en ook niet het hele
jaar? Tja, dan moet de oorlog maar worden
verboden in winter en herfst toch? Dan
hebben we er allemaal wat aan.
De natuur als voorbeeld in de oorlogsvoering; de mens kan alles gebruiken er zijn
geen grenzen meer.

Want de Mubaraks worden toch door een
meerderheid van ca 75% gesteund in de
bevolking. Het spant steeds meer, ook in
Egypte, maar met forceren houden de
Mubaraks de zaak overeind. Erg belangrijk
nu in de MO situatie die steeds venijniger
wordt…
TRENDS/TECHNOLOGIE
UW TOEKOMSTIGE MOBIELTJE
In Barcelona was de grote mobieltjesfair en
daar werd de top getoond van morgen. Er is
er een met een groot scherm dat niet
verbleekt in zonlicht en die vocaal bestuurbaar is: iets van 50 euro. Er is ook een
kleintje zo groot als een lucifersdoosje. Er zit
een navigatiesysteem in en u kunt er
100000 webradios in kwijt en ook al uw
muziek. Dan is er ook de PDA die de
kleinste laptop mag heten. Gemakkelijk in
uw jaszak te stoppen en met alle
communicatietrucs aan boord. Tja wat er
ook gebeuren gaat , in elk geval gebeurt er
steeds iets anders, niets blijft. Zeer mobiel
die mobieltjes!

SLIMME BIJEN EN BETONBACTERIEËN
Men moet niet altijd in de natuur ingrijpen,
ook niet als bijen worden bedreigd door een
ander soort beestje. In Japon is gebleken
dat en grote horzel door bijen wordt gekild
door een gezamenlijke magnetron te
vormen. Ze koeken met duizenden om de
vijand heen warmen deze op, hij zweet zich
plat en sterft. Het wordt midden in de bol
verdedi-gers wel 50 graden, da’s wat heet
niet? Dus is de les: rustig blijven, de bijen
zijn zelf slim zat. Je gelooft gelijk in Darwin
als je dit hoort.
Maar dan die bacterieën. Je doet ze in zand
en ze fabriceren dan kalkachtige stoffen.
Dat samen geeft een soort beton. In
Californië worden ze nu ingespoten in
zandlagen waarop gebouwen komen te
staan. Want dit voorkomt dat bij
aardbevingen de onder-grond weg kan
vloeien bij de trillingen.
De eerste proeven zijn uiterst positief.
Met zulke verhaaltjes geloof je toch weer in
natuur inclusief mensheid?

SPIONERENDE INSECTEN
Een insekt kan 5% van zijn gewicht mee
laten vliegen. Interessant? Ja, voor de
onderzoekers uit Marseille zeker en ze bestudeerden ook in detail het vliegsysteem
van de libelle. Biologen, ja maar werkend
aan.. spionage-insecten.
Mogelijk ziet u haar ooit de mooie libelle van
zo’n 6 cm lang, ronde romp vol met electronica en een atoombatterij , een groot glazen oog (een piepklein camera’tje) en een
an-tenne in de staart.
Ze vliegt snel en stil waarheen u haar stuurt
kijkend op uw scherm. Want ze is uw spion
en laat u onopvallend in straten en gebouwen kijken en luisteren.
Het is bijna waar, nu zit men op 18 gram
belading en vogels van 400 gram. Die je wel
los kunt laten maar niet kunt besturen.
Maar de onderzoekers zeggen dat ze er
snel zul-len zijn nu ze een exact inzicht
kregen in de vliegtechniek van de libelle. En
ze maken nu die vleugels + spieren na met
piepkleine onderdelen en een motortje.

VROUWEN VERWENNEN BACTERIËN
Uit onderzoek blijkt dat vrouwen VIER keer
meer bacteriën meesjouwen dan mannen:
waarvan akte! Hoe dat komt? Wel hun
schoonheidsmiddelen zijn lekkernijen voor
deze kleine beessies.. Op hun mobieltjes en
in hun toetsenborden wemelt het van dit
spul. Het bevestigt oude wijsheden:
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Het etiket is dun en ongeveer creditcardformaat. Geweldig toch? Wel dat is het maar
nu is de prijs ervan nog 15 € iets te hoog om
het op uw potje jam te plakken. Dus nog effe
wachten.

vrouwen zijn heerlijk maar gevaarlijk. En ook
: Wie mooi wil zijn zal bacteriën meedragen.
Ik gebruik ook vaker de huis-PC, waar mijn
eega op rondsurft. Da’s dus gewoon link..
Ik ga mijn handen sprayen, is toch maar
beter.

MULTIMEDIAGEDOE
Een (Multi) MediaSPELER met 160 Gigaoctetten waarop u 450 films, 1,6 miljoen
foto’s en 80.000 chansons kunt meenemen.
Met een groot scherm ook nog. En met TV
erop, en zelfs een recorder. Alles in een
klein tasje en dat voor 699 €.
Weg met die kasten vol CD’s, DVD’s en
foto-albums. U kunt kleiner gaan wonen.
Ook omdat u alle ontspanning mee naar
buiten kunt nemen; u kunt op elke plek
genieten dus waarom veel thuis zijn?
De techniek komt ons in alles tegemoet…

MIJN WEBRADIO
Heeft u een Livebox met Wi-fi? Dan kukt u
voor 199 euro eigenaar worden van een
webradio op batterijen die u draadloos hangt
aan uw “box”, dus zonder uw PC. En u kunt
alle radiozenders op het web ontvangen. Er
zit ook een USB-uitgang op om uw MP3
speler eraan te koppelen. U begrijpt het
straks komt alles binnen over het net: radio,
TV, uw post, uw krant etc. , uw telefoon en
ook nog uw bankafschriften etc. Weg met
die hoop apparaten die nu uw woonkamer
ont-sieren. Mogelijk hangt u er straks zelf
nog aan voor uw dagelijkse healthcheck, online aan uw specialist (een dikke PC
natuurlijk). En peigert u af dan geeft die
bericht aan de gemeente, de begrafenisondernemer en uw TV-krant. En u gaat
“without life” van de aarde, naar de internethemel (Second life). .
Dus op naar de Livebox, daarom heet hij
ook zo!

Wat dacht u van een LCD-tv met een
speciaal scherm dat overal tegen kan
Stof,lichtinval, nattigheid etc), blijft prachtig
beeld waar u het ook maar neerzet. Grootte
80 of 100 cm en ook nog een mooie truc om
alle kabels in EEN weg te werken? OK?
2000 €.
En dan een potloodscanner waarmee u
teksten inleest als karakters dus echte
letters/cijfers. U zet hem op het papier,strijkt
over de tekst en U ziet die meteen op uw
scherm verschijnen. Gewoon een programma met een potloodachtige scanstift ,in
de USB-poort en hup daar gaat U. Hij kan
diverse lettergroottes lezen… en alles kunt u
dus zo even in uw PC-data base gooien. Ik
had al 10 jaar geleden een pagina handscanner waarmee ik marktinfo scande voor
mijn eigen database. Vaak uit (personeels)advertenties van bedrijven en overheid. Als naslag tbv bezoek, telefonisch
contact etc. Was erg goed en handig toen
al. Maar erg traag ook. Dat hoeft nu niet
meer. Met 1000 karakters per seconde
vliegt het uw PC in. En met de optie Read
and Speak hóórt u de tekst ook nog. Dus
verificatie met uw oren, beter voor uw ogen!
Het kost maar 129 € en alles is te vinden op:
www.irislink.com.

IS UW FITNESS NOG WEL IN?
Is uw fitness van het Zentype of meer van
een helse inspanningssoort? Wel check
toch even of uw keuze nog IN is. De
nieuwste fitnesstrend is: Chi Ball, Bosu,
Powerplate, Salsa, aquapunching en body
attack. Ik doe deze allemaal elke morgen na
mijn dorps-wandeling. Beetje vermoeiend
voor een “bijna 65-er”. Vader Drees werd
100 zonder dit alles dus ik ga op naar 150.
Dat zal niet iedereen graag horen. En
daarom doe ik het ook. Santé.
INTELLIGENTE PRODUCT-ETIKETTERING
Er is nu een electronsch etiket in de handel
dat u informeert over het gekochte/te kopen
product. Het staat vol met gegevens over
de bewaartemp bijvoorbeeld, samenstelling,
plaats en datum productie … Met beeldschermpje, sondes en batterijtje natuurlijk.
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groten der aarde en… de olieboeren in het
zand. Concurrent van Rolls Royce natuurlijk
en slechts voor 1 op de 10.000 Daimlerklanten… Ach u betaalt iets van 2 à 3 € per
km… Uw chauffeur is bijna nog duurder…
Dus waarom niet? Kom op effe bellen.

BEELDSCHERM OP DE BUITENKANT?
Jawel u kunt nu ook een PC kopen die op
de buitenkant van het beeldscherm een
tweede beeldscherm heeft dat mensen vóór
U dus kunnen “meelezen”. Niet gek voor
een persoon die zaken wil demonstreren of
mensen wil instrueren. De PC kost 1900 €
en wordt gemaakt door ASUS. Model
W5FE. U kunt weer verder met uw leven.

………………………………………
………………………………………

BOEREN MET RUIMTEBEWAKING
Via Satellietsystemen wordt nu exact
bepaald hoeveel er gemest moet worden en
ook hoeveel ander product er op het land
moet. Voor de boer gaat rijden krijgt hij een
precieze instructie per perceel van dit
systeem. Stop overbemesting en vervuiling.
En dan de koeien kregen een Solar Drink
Station waar via zonnecellen en een chippie
op tijd water wordt opgepompt dat op de
goede températuur wordt gehouden. Alles
voor moeder koe, zonder handarbeid en dus
goed voor allen.

TOPICS/CAPITA SELECTA
HET “Le Provençal” CO2 –DEBAT
.
Begin maart was er in Parijs een openbaar
debat over het CO 2-vraagstuk in de Academie des Sciences. En dat was bepaald
geen “discussie om de discussie”, maar
betrof de grote strijd onder wetenschappers
over de vraag of de klimaatveranderingen
nu wel of niet vooral met het toenemende
CO 2-gehalte te maken hebben.
Al Gore predikt dit via zijn film en in de hele
wereld staat deze discussie in het middelpunt van de politieke belangstelling. Dus nu
ook in deze kolommen.
Lezer en vriend PS, opent met een artikel
dat een deel van de Nederlandse discussie
weergeeft.
U bent nu dus ALLEN uitgenodigd uw visie
op dit vraagstuk te geven. Immers wij
moeten straks ook meer betalen voor
minder kilometers reizen, omdat er
wetenschappers en politici beweren dat
daar de klimaatverandering mee kan
worden bestreden. En is dat nou dus wél of
niet waar? Voilà de aftrap van PS ,die
o.m., over degelijke technisch-wetenschappelijke (Delftse) wortels beschikt.

DE SENSATIEDETECTOR
Een bosje detectoren op uw hoofd aangesloten op een nieuw apparaat van NTT
Data en al uw emoties worden haarscherp
op een scherm getoond. Geen leugendetector, nee, veel erger dus. Het is een
zegen voor marktonderzoekers die nu de
producttests echt superbetrouwbaar kunnen
doen met profpersonen. Liegen kan niet
meer: uw hersens verraden alles. Ook kunt
u er het effect van medicamenten mee
meten (antistress bijvoorbeeld). Nog even
en u wordt in het stemburo gewoon aan dit
apparaat gehangen en uw heeft gestemd
zonder wat te zeggen of te schrijven.
Vooruitgang!
NIEUWE AUTO?: MAYBACH 62 S
Kost maar 529.000 €, van 0-100 km/uur in 5
seconden, loopt 17 liter op 100 km, en
werkelijk alle zondigheden aan boord. De
minibar geeft champagne in coups, er is
home cinema aan boord, met tellers in het
dak ook voor de passagiers. Kortom te gek
voor woorden. Hij weegt nogal wat maar
daarom heeft hij ook 612 pk die door 12
cylinders tot stand komen. Een auto voor de

DE CO2-HYSTERIE.
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-Korte contra lange termijn.
In het rapport van de Club van Rome (1971)
staat een plaatje, waarin het gezichtsveld van een
individu in ruimte en tijd wordt afgebeeld als
een punt in een grafiek met als assen de
voortschrij-dende tijd en de zich uitbreidende
ruimte.

onze zomer er weer een herfst, een winter en een
voorjaar komt. Deze periodieke processen
berusten niet op menselijke waarnemingen, maar
op de astronomische cycli van de rotatie van de
aarde om zijn eigen as en van de aarde om de
zon, die al 4½ miljard jaar werken. We weten
alléén niet of de komende winter koud of zacht
zal zijn.
Vanuit de knusse gezelligheid nabij de kruising
van de bovengenoemde tijd- en ruimte-assen
worden we sinds enige jaren opgeschrikt door
onheilsprofeten, die ons vertellen, dat op termijn
de aarde warmer zal worden en dat de zeespiegel
gaat stijgen en dat dit allemaal komt omdat wij te
veel CO2 de lucht in blazen. Wie zijn deze
onheilsprofeten? Wetenschappers, die de
problemen ernstiger voorstellen dan ze
wetenschappelijk kunnen verantwoorden, in de
hoop middelen beschikbaar te krijgen om te
onderzoeken, wat ze nog niet weten. Maar als ze
het allemaal nog niet weten, hoe weten ze dan zo
stellig, dat het probleem ernstig is. Het lijkt een
vicieuze cirkel.
-Politici en “ termijn”.
Het gezichtsveld van politici is bij uitstek gericht
op de volgende verkiezingen en op het eigen
land. Politici die, qua tijd en ruimte, verder
kijken dan hun neus lang is, ondervinden veelal
weinig bijval. Kijk b.v. naar de lage waardering
voor de Europese instellingen en het Europees
Parlement onder het grote publiek. Politici
moeten constateren, dat het CO2-probleem buiten
hun eigen gezichtsveld ligt en dus vinden ze dat
ze er iets aan moeten doen, hetgeen geleid heeft
tot het bekende verdrag van Kyoto.
En wat willen politici ? Dingen doen, zaken
regelen, verdragen sluiten, afspraken maken. En
dat allemaal over een onderwerp, waarvan nog
niet eens duidelijk is of het wel een probleem is.
Één ding is wel duidelijk: onze massieve
verbranding van fossiele brandstoffen geeft
ongetwijfeld een bijdrage aan het CO2-gehalte in
de atmosfeer. Maar daar houdt de duidelijkheid
op.

Uit de gezellige dichtheid van de punten nabij de
kruising van de twee assen valt op te maken, dat
de meeste mensen zich vooral bezig houden met
korte termijnzaken en dicht in de buurt. Als men
zich verder van het kruispunt verwijdert, neemt
de dichtheid van de punten sterk af, maar in tijd
denkt men toch veelal niet verder dan één of
twee generaties en in ruimte niet ver buiten de
lands-grenzen. Dit is natuurlijk maar een
schematische weergave en er zijn uitschieters,
die zich wèl bekommeren over het lot van onze
wereld over honderden of duizenden jaren.
-CO2 en wetenschappers
Hetzelfde kortetermijndenken vinden we ook in
de rapporten van het International Panel for
Climate Change (IPCC) waar de voorspellingen
van onze klimaatontwikkeling niet verder gaan
dan het jaar 2100, omdat daarna de prognoses te
onzeker worden. Dit geldt ook voor onze
weersvoorspellingen. Tot een dag of tien gaat het
nog wel, maar daarna wordt de betrouwbaarheid
te klein. Maar wat we wèl weten is, dat het na
vanavond morgen weer licht wordt en dat na

- Astronomisch uitstapje: cycli en CO2
In het voorgaande werden reeds twee
astronomische cycli genoemd, die we allemaal
kennen en als heel normaal ervaren, omdat hun
periode zo kort is, dat iedereen ze in zijn leven
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vele malen meemaakt. Maar er zijn meer
astronomische cycli:
1) De baan van de aarde om de zon is niet een
cirkel, maar een ellips. Zie *) 1.
2) De as van de aarde maakt een hoek met het
vlak, waarin de aarde om de zon draait. Daar
hebben we onze seizoenen aan te danken. Zie
*)2.
3) Bovendien maakt de aardas een tolbeweging .
Zie *)3.
In werkelijkheid hebben we natuurlijk te maken
met al deze cyclische effecten gelijktijdig. In de
analyse van diepzee boringen en boringen in de
ijskap van Groenland en in het noordpoolijs
vinden we een registratie van het klimaat over
enige honderdduizenden jaren. In een recente
boring uit 2004 zijn zeven ijstijden gevonden in
een periode van 740.000 jaar. Zie *)4.
Met behulp van een wiskundige truc, de
spectraalanalyse, kunnen we deze curve uiteen
rafelen en we vinden dan inderdaad de
verschillende cycli terug. De temperatuur is de
sturende factor: wordt het warmer, dan méér CO2
en omgekeerd.
Er zijn nog meer cycli, o.a. veroorzaakt door het
optreden van zonnevlekken, maar we moeten ons
hier beperken tot de astronomische cycli met
lange looptijden, die we zelf als mensen niet
meemaken, maar kunnen reconstrueren uit
astronomische waarnemingen en analyses van
diepe boringen.

Niet alle wetenschappelijk denken houdt op bij
het jaar 2100. Één studie laat zien, dat bij het
opraken van fossiele brandstoffen over circa 50
jaar, de CO2-concentratie oploopt tot 1000 ppm
in het jaar 2200 en daarna langzaam terug loopt,
als we tenminste tijdig nieuwe energiebronnen
gaan gebruiken. Of die 50 jaar correct is zal nog
moeten blijken, maar het is te verwachten, dat
het CO2- probleem op den duur zichzelf zal
oplossen door eliminatie.
Het CO2-probleem wordt momenteel in de
politiek en in de media opgeklopt tot een hype
van enorme omvang. Men wordt er dagelijks
mee geconfronteerd, de politici hollen er
achteraan en iedereen praat elkaar na. Misschien
is het maar het beste gewoon te wachten op de
volgende hype, dan verdwijnt de CO2-hype
vanzelf weer.
In ieder geval lijkt het zinloos nu veel geld te
besteden aan onderzoek of maatregelen ter
beperking van CO2-emissie in de atmosfeer. Dit
geld kan beter besteed worden aan de
ontwikkeling van nieuwe en alternatieve
energiebronnen, want we moeten ons realiseren,
dat de fossiele brandstoffen eens op zijn. En
tevens, dat we op weg zijn naar een volgende
ijstijd.
Over 1000 generaties zitten we er middenin.
*)1. De verhouding tussen de kleinste en
grootste diameter van een ellips noemt men de
excentriciteit, die bij de aardbaan variëert tussen
1 en 6 procent met een periode van 100.000 jaar.

- Het CO2-gehalte in de tijd (de geschiedenis).
Het CO2-gehalte bedraagt nu 370 ppm (parts per
million), maar was in de ijstijden 180 ppm, in de
tussenliggende interglacialen 280 ppm, maar in
de hete periode van het Krijt (100 miljoen jaar
geleden) wel 20 keer zo hoog als nu.
We zien, dat het klimaat, -niet het weer-, op
lange termijn gestuurd wordt door astronomische
cycli, waarop wij geen enkele invloed hebben.
Als we al wat meer CO2 produceren dan nodig
is om het CO2-evenwicht te behouden, zal dit
niet meer zijn dan een klein rimpeltje op de
grootschalige klimaatcurve, waarover we niets te
zeggen hebben. In de tijd zal dit ook
onbetekenend blijken. De rimpel zal op de
astronomische tijdschaal nauwelijks worden
opgemerkt, omdat vóór die tijd de fossiele
brandstoffen allang op zijn.

*)2. Maar die hoek, die nu 23,5° bedraagt , is
niet constant maar variëert tussen 21,5° en 24,5°
met een periode van 41.000 jaar, als gevolg van
de aantrekkingskracht van andere planeten.
*)3. Een tolbeweging met met een periode van
23.000 jaar, zodat de aardas niet altijd naar de
Poolster wijst, zoals nu het geval is.
*)4. Als we een detecteerbare grootheid, zoals
een isotopenverhouding, volgen als functie van
de diepte in de ijsboring, krijgen wij een grillige
curve, die in feite de som van de cycli weergeeft.
Doen we ditzelfde voor de grootheden
temperatuur (afgeleid van waterstofisotopen) en
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CO2-gehalte in de gas- belletjes in het ijs, dan
zien we, dat de patronen op elkaar lijken, maar
tevens,
dat
het
CO2-patroon
het
temperatuurverloop volgt.

gaat van het zinkende Frankrijk. De oude

PS

andere politiek. En hij krijgt spectaculair

Bron: S. Kroonenberg, De menselijke maat.
(ISBN 90 450 1464 5)

gelijk nu.

sjablonen zijn dus stuk; Bayrou zegt: de
mensen zijn nu rijp genoeg voor een

Hij is ook degene die niet liegt over de
de-plorabele financiën van het land, belooft

***

geen leuke dingen, maar zware verande-

De twee volgende stukjes staan hier in

ringen. Hij komt uit het rechtse kamp en

LATHA. Wat vindt U er van?

was al ooit minister van Onderwijs: daar
verrichte hij weinig wonderlijks overigens.

WIE IS DIE BAYROU?

Hij is een denker en geen doener met veel

Hij is al lang politicus en boer… hij is ook

power en in het buitenland weet niemand

nog een Bak. Nu zit hij Sego en Sarko op

van zijn bestaan en hij niets over het

de hielen, in een langzaam klimmend % in

buiten-land lijkt het. Hij zal als president

de peilingen: 5,12,18 en 20 en NU 23% (=

vooral op de interne problemen gericht zijn

Sego). Dat is ongehoord en alles wat leek

en is een fan van Europa. Dus hij zou een

gelopen is open. Sego klaagt al dat ze

sterke doener als premier moeten hebben.

door haar zware PS-jongens in de steek is

Uit het linkse óf het rechtse kamp mogelijk.

ge-laten… Sarko laat niets merken maar

Of een “technocraat”. Daniel Kohn-Bendit

achter de schermen is veel aan de hand.

(Groene europarlementarier) zegt: Hij is een

Hij is niet iemand van de jet-club, maar

tegenstander in de 1e ronde en en partner

iemand van de tractorclub, zeggen

in de tweede. Opmerkelijk , deze uitspraak

marketeers. Iemand die dicht bij de gewone

van een oud-radicaal en het toont het

mensen staat, maar dan geen populist, nee

intello aspect van Bayrou.

een intello met een hu-mane aura. Zijn

Bayrou heeft zijn project L’Espoir (De Hoop)

ideeën zijn liberaal-sociaal, in Nederlandse

genoemd; knap gezien. Het is een abstract

verhoudingen dus de lin-kerkant van de

uitgangspuntenprogram waarin staat: de

VVD (?) of D 66. Hij predikte de

onpartijdige Staat, de sociale Republiek, de

samenwerking tussen links en rechts en het

anti-arrogantie (in de politiek!) en de schan-

lukte hem dus uit te leggen dat die be-

de van de enorme staatsschuld. Inderdaad

lachelijke bokswedstrijd vol stof ten koste
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abstract, intello, maar wel oprecht en eerlijk.

kozen hen omdat men verwacht dat ZIJ de

De uitwerking hiervan ontbreekt nog en

aande-lenkoers en de winst zullen omhoog

daarin zit zowel zijn sterkte als zijn zwakte.

jagen. Zo is iedereen gelukkig als de tent

Hij is waarlijk de “derde weg” niet in

maar goed draait.

termen van oude poltiek en ideologie maar

Maar nu komt het ook al voor dat commis-

in termen van stijl en moraal. En dat is

sarissen , die dure managers ook ontslaan

wat m.i. Frank-rijk nodig heeft.

soms, naast de hoge oprotpremies (die bij

Of hij het wint is verre van zeker, maar

de sollicitatie waren AFGESPROKEN (!), ook

hem komt de eer toe het oude sjabloon te

de belastingen over die premies vergoe-den…

hebben geknakt, nu al dus.

netto dan. En daarover viel nu weer eens

Bayrou roept veel sympathie op maar ook

iemand…

de vraag of hij genoeg spierballen heeft. Hij

Tja, als je het van een afstand ziet en de

steekt af bij de arrogante Sarko en schittert

ver-houdingen en verantwoordelijkheden niet

intellectueel naast de “publicitaire, mystieke

goed kent dan lijkt dit allemaal slechts zak-

Sego”.

kenvullerij. Dat klopt, maar dan wel van AL-

En Frankrijk heeft wat te KIEZEN nu.

LE partijen: managers, commissarissen, en

Bravo!

aandeelhouders (en dus vaak ook gewone
Jannen en Pieten….). Dat heet kapitalisme
zeggen ze en in zo’n sfeer leven we.

****

Ik biecht het nu maar op: ik moest ooit
AANDEELHOUDERS BETALEN HOGE

van de baas richting Utrecht, hoofdkantoor

SALARISSEN ETC.

dus, verhuizen, ik woonde toen in Mook en

Aandeelhouders zijn de eigenaar van

reisde constant het hele land door naar

bedrijven, veelal zijn onder en grote pen-

“mijn units”, vijf rekencentra in alle

sioenfondsen en ook zelfs vakbonden te

windstreken. Ik riep nog: “ het maakt toch

vinden. Want de verzekerden willen best

niet uit waar ik woon? Maar dat werd NIET

hoge rendementen op hun pensioencentjes

geaccepteerd, oprotten naar Bennekom dus.

zien, dat drukt de premie toch? Nou

Nu “waren toen al de huizen in het

houden commissarissen toezicht op die

Utrechtse aanzienlijk prijziger dan in de

knaldure managers. Want zij namen hun

provincie. Dus voor een gelijk huis moest je

aan cq kochten hun ergens weg. En ze

veel meer betalen. Wel we vonden er dus

47

een dat natuurlijk twee keer zo duur was.

waar u bij wil horen and go! Dus bij alle

De baas compenseerde de verdubbel-de

twee toch?

hypotheeklasten dus… door mijn salaris bruto

***

zo hoog te maken, dat ik netto het-zelfde

DE PYRAMIDALE ZANDLOPER
(de verdwijnende middenklasse/d
toenemende armoede)

“over hield dan vóór de verkassing”.
Welaan, dat betekende bruto een VERDUBBELING van het salaris ; over de hogere

Neemt de armoede toe? Dat geloven velen
niet echt. Ziehier een schets over de wegsmeltende middenstand.

prijs bij verkoop van het huis later, repte
uiteraard niemand.

Het westen is al vaker door elkaar geschud,
waarbij er ook al eerder maatschappelijke
groepen onder de wielen kwamen. Denk
aan de adel en de clerus, ooit. Nu is de
midden-stand, als gevolg van de
salarisdrukkende mondialisatie, de klos. De
oude indeling rijk, midden , arm lijkt over te
gaan in een tweedeling. Een (klein) rijk deel
en een grote groep armeren. In de
zandloper vertaald: boven een kleine ballon
met rijken en onder een grote met de
armeren. Een pyrami-devorm dus.
De rijke kapitaalbezitters (financiele en
recreatieve beroepsbeoefenaars) en
anderzijds de hogere werknemers en
gepensioneerden. Al 1/3 van de middenklasse verdient slechter dan de vorige generatie en 2/3 van hen die op de arbeidsmarkt
komen moten werken onder hun nivo. In
1960 waren 70% van de hoger opgeleiden
al snel managers, nu is dat nog maar 25%.
De 42-jarigen zijn nu voor 18%
leidinggeven-den, dat was in 1995 nog 25%.
De inspanningen van hun ouders, de gemaakte studieschulden werden niet
beloond. Ze willen geen mondialisatie,
maar ook geen bijstand, enkel hun diplomaerkenning. De rijken onttrekken zich hieraan
en dus gaat de volgende sociale strijd
tussen de generaties: de gedeclasseerden
tegen de gepensio-neerden. De eersten
zullen lagere pen-sioenen eisen en lagere
schuldenlasten. Als er niet gauw iets
gebeurt zal er een hang naar nieuw
populisme ontstaan, dus een soort sociaalnationalisme… Aldus Jacques Attali..

Helaas, het bedrijf ging erg snel heel slecht
en ik nam mijn congé en verkocht “Bennekom”. De huizenmarkt was toen echt ingedonderd , wij kregen geen fancy hogere
prijs. Maar toch…
U ziet het, dat was 1978 al zo…. En ik
vroeg toen wel geen oprotpremie maar ging
“van-zelf”. Stommiteit van de eerste orde als
je nu kijkt. Toch?
Pas maar op: de mondiaal geworden zakenwereld hoort niet meer in een “eigen maatschappij of land”. Nee zij zijn een eigen
land een kaste geworden: rijke nomaden,
zegt Jacques Attali. Met eigen regels en
prijzen. En zij die thuis blijven worden
veelal armer en armer. Want nomaden
worden betaald voor hun dynamiek en nietgemiddeld zijn; ten dienste van de
werknemers en de aandeelhouders toch? En
steeds meer zijn werknemers en
aandeelhouders DEZELF-DEN…. Kies dus
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kernenergiehoek, waardoor er veel betere
en gedetailleerdere scans mogelijk zijn. De
magneetspoelen worden gekoeld tot -196
graden om dit te bereiken. Supergeleiding
zit daar achter (weerstandsverlaging door
temperatuurdaling). Dat moest ik als oudelectrotechnicus even aan u kwijt! .
Ook het scannen van kleine dieren wordt nu
beter mogelijk en interessanter.
De fransen hebben nu de grootste
(scanner!) in Europa in Saclay staan. U ziet
het: de exception francaise is ook hier te
vinden, bravo. En nu maar wachten op al
die verassende en ook lastige nieuwe
inzichten over de mens en zijn hersens en
besturing. Tja dat zal ook nog tot
ontluistering kunnen leiden en sommige
narcistische denkbeel-den van het “dier de
mens” gaan vernie-tigen. Dus opletten, het
gaat ook over U.
Uit het huwelijk van electrotechniek en
informatietechnologie zullen nog zeer aparte
kinderen voortkomen… Mohammed moet
dus ook oppassen!

Let dus op uw (klein)kinderen: Worden ze
niet rijk door uw erflating dan zullen ze hard
moeten vechten om boven te komen, in het
rijke ballonnetje. Anders worden ze omlaag
gesleurd, naar waar het ene “arm” het
ande-re arm verdrukt. Dit is de koers van
onze huidige maatschappij, waar wij onze
kids nooit op voorbereidden. Wij leerden ze
“onze stand”, en die brokkelt nu af. Dus laat
uw kind een klein vermogentje na + een
cursus BELEGGEN en hoop dat hij/zij het
gaan rooien. De enige kans om aan “armer”
te ontsnappen.
L’Histoire ne se repète pas, is het in dit
geval . Want onze geschiedenis was te
uniek voor een herhaling.
***
GEVAARLIJKE WELDOENERS
Carlos Slim Helu is schatrijk, daar in Mexico,
na Bill de rijkste dus. En hij kiest, zoals ook
andere rijken, om filantropie te bedrijven met
zijn 5,5 miljard. En dat maakt zo iemand erg
populair. Daardoor kan hij voor sommige
niet-bevriende politici een grote last worden.
Slim kan zelfs valse concurrentie veroorzaken met zoveel slappe was. Dus Slim
moet eigenlijk aan de ketting: de mecenas
moet worden gebreideld… Dat kun je doen
met belastingen en successiesystemen,
maar die zijn er in Mexico niet. Dus is de
familie Slim voor de een ,een engel uit de
hemel en voor de ander de duivel in
persoon. Rijk zijn wordt steeds moeilijker,
charitas is oorlog geworden. Zoals vroeger
het voetballen..De wereld verandert in
Middel-Eeuwse richting…

……………………………………………….

………………………………………
DE HUIDIGE GEOPOLITIEKE HOTSPOTS
ZIEHIER HET ACTUELE GEOSTRATEGISCHE SCHAAKBORD VOOR GEVORDERDEN EN BETROKKENEN :
“ Rest van de wereld”
(Lat. Am, Oceanië, India,Oost-Azië, Afrika etc.)
[
[
JAPAN ?
CANADA ?
[

***
DE NEUROSPIN SCANT DE MENS
De nieuwste generatie krachtige scanners
zal tot grote ontdekkingen leiden. Men vond
al twee hersengebieden die het hoofdrekenen “doen”, dat babies al na twee maanden een regio in de hersens hebben voor de
moedertaal, en een regio die “onbewuste”
waarnemingen verwerkt.
De nieuwe machines hebben een veel
krachtiger magneetveld, uitvinding uit de

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

IRAN
IRAK
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+
AFGHANISTAN
+
+
arabische wereld
(soennieten+ sjiïeten)

+
Islamitische regio in Noord-Oost-Afrika
KNIP HET UIT EN “MARKEER DE ZETTEN”
DIE ZULLEN VOLGEN. DAT ZAL NOG HARD
WERKEN WORDEN.

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

50

