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. Hoog tijd voor een klein mea culpa.
Als lezer zult u zich ook wel eens ergeren
aan mijn rondgestrooide type- en
taalfouten. Ik kreeg nu al enkele keren op
mijn kop. Terecht natuurlijk. Maar ik ben
“een inhoudsmannetje” en niet zo
gericht op “verpakken”. Dat is natuurlijk
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commercieel en ook voor de tevredenheid van de lezers een foute
instelling! Maar ja, ik kan van mijn
pensioentje geen correctoren betalen. En
de spellingscontrole, die ik natuurlijk ook
gebruik, is bepaald geen echt wondermiddel. Maar nu komt er Antidote RX,
een softwarepakket, dat erg rigoureus de
tekst checkt en corrigeert en je ook nog
“onderweg” directe toegang verschaft tot
allerlei gidsen en dictionaires. Een klein
wondertje zegt men. Dus dat is het!
Een probleem is dat het enkel op frans
kan worden losgelaten.. Dus zult u nog
gaan meemaken, dat ik Le Provençal in
het frans ga doen en hem dan door de
automatische vertaler frans-nederlands
haal. Wat u dan krijgt is dan tenminste
nog komisch te noemen; dan valt er echt
wat te lachen. Ach, allemaal kletskoek
natuurlijk, ik moet gewoon een correctorecluppie hebben.
Dus, ik ga maar reclame in de krant
opnemen, en van die centjes betaal ik
dan de correctoren met champagne. OK?
Santé alvast, en meldt u zich maar aan!

- Welk lettertype
worden?

moet

het

Dus ik vraag eerst maar eens aan U wie
de krant “geprint” leest. Kunt u me dat
eens melden svp?
Uw reacties aangaande “één of twee
kolommen” hebben me enige tijd
geleden erg goed geholpen een keus te
maken. Kan dat nu nog eens? Dank U.

- Over de inhoud van deze editie.
Uiteraard kregen de franse verkiezingen
veel
(laatste)
aandacht
onder:
L’Exception Francaise. Nu op naar de
parlementsverkiezingen in juni en de
gemeenteraadsverkiezingen in 2008; wij
kiezen dan ook een nieuwe gemeenteraad in Mormoiron en die kiest… de
nieuwe burgervader.
De discussie over “De CO2-hysterie” liep
nog niet vlot; tot nu toe enkel een reactie
van mijn kant. Dat kan veel dus beter en
we rekenen op U in de volgende edities!
De onrust in de wereld lijkt nog toe te
nemen, als je de media gelooft. Het
iraakse drama gaat naar een nare
slotakte. Olmert staat ook op scherp en
het drama Afghanistan neemt de “iraakse
vlam” Steeds meer over…
Darfoer blijft een verschrikkelijk bloedbad en “wij” zijn de toeschouwers bij een
nieuwe genocide van formaat..
Afrika wil maar niet rustiger worden,
behalve dan bij de verkiezingen in Mali,
overal flink gedonder. En Chavez dendert
door en loopt vooraan in de rij van de
nieuwe olielanden: hij nationaliseert
verder en neemt al afscheid van IMF en
Wereldbank. Wie gaan hem volgen?
De nieuwe “multipolaire wereld” vormt
zich in rap tempo Rusland tamboereert
fors, China niet minder en India op een
andere toon, net als Brazilië. Europa en
zeker de VS zitten vast, in de defensie.
En Saoudi-Arabië neemt de bemiddelaarsrol van Europa c.s. over in de
diverse “moslimconflicten”.
Onder Topics gaat het over de nieuwe
wereldproblemen:
de
klimaatproblematiek,
de
unieke
demografische
ontwikkelingen en over een mogelijk
aankomende
voedselschaarste?
De

nou

Op mijn “spielerei” met lettertypes in de
vorige editie, ontving ik enkele reacties.
Ik kreeg een deskundig advies van een
lezer “met vakkennis” en een grappige
reactie van een andere. Nu staat het
allemaal nog in Arial, de zakelijke
lettervorm, werd me duidelijk gemaakt.
Ook zag ik, op bezoek bij een lezer, Le
Provençal uitgeprint in Arial Narrow. Dat
zag er best mooi uit en zo verkorte het
aantal (geprinte) pagina’s met ruim 10%.
Dus nu raakte ik in dubio: als er veel
geprint wordt is Arial Narrow een goeie
denk ik, want het spaart ook nog bomen.
Maar mogelijk is dat minder goed voor
het lezen op het scherm?
En de Bank Gothic XA BC etc. die me
werd “aanbevolen”, heb ik niet in mijn
huidig Word-repertoire, helaas!
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grote, open, gemondialiseerde wereld
toont ons nu haar problemen, op de
langere termijn. Welaan dat ten geleide.
Weer veel leesplezier toegewenst.

EERST WAT INGEZONDEN MOPJES
Van trouwe lezer en inzender A. de
volgende:

LEON.

Twee blondjes zitten op een bank in
Oklahoma and babbelen wat. Zegt de een:
Wat zou verder weg zijn… Florida of de
maan? Zegt haar vriendin: Hallo, wat voor
vraag! Kun jij Florida dan zien?

****
*DIXIT---VERBATIM
“ Er is voor de joden geen toekomst
in een multiculturele samenleving,
want de macht van de anti-joodse
groepen zal veelal te groot zijn” (Dit

****
Een blondje wandelt langs de rivier en ziet
op de andere oever ook een blondje lopen.
Dus roept ze: He jij daar , hoe kom ik aan de
overkant?
Het blondje antwoordt: Je bent toch al aan
de overkant?
****
Een agent houdt een blondje in haar auto
aan omdat ze te hard rijdt en vraagt om haar
rijbewijs. Zij antwoordt: Jullie zouden bij de
politie beter moeten samenwerken. Hoe kan
ik nou mijn rijbewijs geven als een van je
collega’s dat gisteren in beslag nam?

zei Alain Finkelkraut, joods auteur en
filosoof, recent. En dat maakte ook zijn
vrienden droef).

***

“ Op vandaag is het in Frankrijk:
Liberté—Egalité—Fraternité. Si tu
as du blé”. (als je maar genoeg
ping-ping hebt) (Een rake uitspraak van een
bekende franse popzanger, die nog niet bovenaan de
hitlijst staat).

****
Beste A., mijn naam kennen ze, die van jou
(nog) niet. Dus nu krijg alleen ik “de purple
star for courage” uitgereikt. Kom je mij
straks opzoeken in het ziekenhuis als ik ben
afgerost door een terreurgroepje blondines?
Sorry dames, het zijn gewoon wat mopjes…

***
“ Ik bewonder het altruïsme van
Chirac heel erg. Hij streed voor de
verlaging van de schulden der
arme landen, maar vergat de grote
schulden van zijn eigen land”. (Zei
Ling Xi, chinees auteur recent. Weten ze dat in China
ook al? ).

***
“Op het gebied van energie en
klimaat
gaan
we
de
wereld
veranderen. De klimaatschok die we
nu beginnen te voelen zal door een
biologische schok nog verdubbeld
worden”. (Schreven franse senatoren in een

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 28-07:
Lezer T. en “ vriend/collega van vroeger”
reageerde meteen.
Goedenmorgen Leon,
Je was al zeer vroeg op de paasochtend.
De nieuwe Provençal, doet me verheugen
op de uren in de trein van komende week.

rapportage)

+++++++++++++++++++++++++++++++++
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Journal, de Helvetica, die je hebt gebruikt in
Topics CO2-hysterie en tot slot de (te) breed
lopende Latha in het stukje over Bayrou. Al
die letters hebben veel vlaggetjes (schreef).
Ze lijken daardoor sierlijk, maar al dat
vlagvertoon maakt het lezen er niet gemakkelijker op.

Beste T., dank voor je reactie. Le Provençal
wordt zo nog de nieuwe Metro! Veel
leesplezier en stap op tijd uit!
***
Van lezer (en de organisator/beheerder van
de indrukwekkende Speetjens-stamboom)
H. kwam de volgende respons binnen:

Ik denk dat Le Provençal door de meeste
lezers digitaal zal worden gelezen,
dus hoe "opener" de letter, hoe beter en
duidelijker. Zelfs sommige kranten
(Trouw) stappen over op schreefloze letters.
Wil je meer teksten kwijt dan kun je
overwegen om de Arial Narrow te
gebruiken, zonder dat dit ten koste gaat van
de leesbaarheid. Blijf maar proberen welke
letter jou het beste bevalt en in dat schrift
kun je ons dan je teksten blijven opdissen.
Want het zal je lezers uiteindelijk toch te
doen zijn om de inhoud en die blijft
geweldig. Ik heb je al eerder geprezen over
je wereldtijdschrift (een naam die ooit is
bedacht door Willlem Elschot in Lijmen/Het
Been), waardoor je ons elke keer weer
verrast met een helicopterview op het
wereldtoneel.
Hopelijk vinden jij (en Mieke) genoeg
energie om dit meta-project nog lange tijd
vol te houden. Zodoende hoeven wij niet al
je bronnen te lezen. De volgende bron die ik
nu ga raadplegen, is die van je neef José,
en dan niet de bron over Sint Maarten maar
die over de Bokkenrijders, want natuurlijk
blijf ik een Limburger in hart en nieren. Een
hartelijke groet uit het Zeeuwse,
Lezer W.

Beste Leon,
Dank je voor de aandacht van het nieuwe
boek van José (Speetjens; over de
Bokkenrijders). Het is inmiddels besteld en
ik krijg het binnenkort. In het boek wordt de
gehangen Petrus Speetjens, blijkbaar Pie
genoemd. In onze stamboom zijn een groot
aantal notities over hem te vinden. (Lezers:
en die ziet u onder Topics!).
Dank beste H. voor je reactie; ik zal , zoals
al eerder geschreven, regelmatig wat
aandacht besteden aan het boek en de
stamboom. Ik koos de naam Pie in mijn
schrijfseltje omdat hij ook enkele malen zo
in het boek wordt aangehaald, en dat klinkt
zo mooi Limburgs. Schrijf ook eens een
verhaaltje over het vele werk en de
belevenissen om dit alles voor elkaar te
krijgen. Dat zouden ik, en zeker ook
anderen, erg leuk vinden!
***
Van lezer W. die thuis is in het juridische en
in de drukkerswereld kwam een deskundige
reactie op mijn “gespeel” met lettertypen:

PS. Voor een misdienaar spreek je aardig
Latijn.

Hallo Léon,
Als telg van een grafisch geslacht wil ik
graag reageren op je verzoek of de lezers
zich willen uitlaten over de door jou
gebruikte lettersoorten. Laat ik voorop
stellen dat ik altijd houd van een schreefloze
letter (bijvoorbeeld de door jou gebruikte
Arial). Die is gracieus en leest veel prettiger
dan letters als de Times New Roman (een
echte kranteletter, speciaal ontworpen voor
de Times en door jou gebruikt in de rubriek
"Alledaags"), de Garamond, gebruikt in

Beste W. , zeer veel dank voor je deskundig
advies, ik was even vergeten waar jouw
wortels liggen, maar dat is weer helemaal
duidelijk! Nu heb ik een veel betere basis
om te beoordelen wat het beste is, nadat ik
van (hopelijk) nog enkele lezers, ook wat
wijsheid verkreeg. Verder doet het ons
plezier dat de krant goed bevalt en dus gaan
we onverschrokken door. En neef José zal
het zeer op prijs stellen dat je zijn
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(geweldige) boek over de Bokkenrijders
gaat lezen. Een must voor ECHTE
limburgers,met historisch besef, toch?
****

L’ EXCEPTION FRANCAISE
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.
-Alweer Maastricht: de TEFAF.
De Tefaf is nu de meest prestigieuze
kunstfair ter wereld; voor 55 € mag u er ook
binnen. In Le Point wordt haar roem luid
gezongen en zo langzamerhand wordt
Maastricht beroemder dan Amsterdam, in
Frankrijk. De wat negatieve kleur vanwege
het Verdrag van Mastrikt verbleekt gelukkig.
Het artikel is werkelijk lovend bijna jaloers.
Wij kwamen er vroeger altijd en het was
steeds adembenemend. Ik kocht er ooit
twee prachtige oude boeken over Nederland
geschreven door een italiaan uit de VS. Met
prachtig drukwerk en prenten erin. De sfeer
was geweldig en je kreeg daar een glimp te
zien van de immense rijkdom bij een deel
van de tweevoeters. Perfectie gewoon en
geld speelde geen rol. De auto-verzameling
voor de deur leek wel de showroom van
Maybach. En kennelijk leeft het nog steeds!
Une vraie exception dus!
-Frans-nederlandse fraude
In 1988 werd in Amsterdam The french
Batavian Cy opgericht; ze was voor 98%
van Rhône-Poulenc (Chemie), voor de rest
van particulieren. De vroegere directeur van
Rhone-Poulenc
was
een
der
aandeelhouders en hij staat nu onder
verdenking van fraude.
Nu blijkt de BV nooit te zijn ingeschreven in
de Kamer van Koophandel te Amsterdam….
uiterst merkwaardig. Het onderzoek wordt
nu nog interessanter en al gauw zullen meer
namen
opkomen.
Dat
zegt
de
onderzoekrechter. Ach ja die Bataven waren
nooit te vertrouwen, dat moeten de fransen
toch weten nadat ze D’Artagnan om zeep
hielpen bij het franse beleg van Mastrikt… .

Lezer H. reageerde op diverse zaken en
schreef :
Beste Leon,
Ik verwaarloosde je wat de laatste tijd, maar
dat komt door grote drukte. Ik had de vorige
Provençal net diagonaal gelezen, toen ik de
volgende dag al weer de volgende ontving.
Er zijn grenzen aan het incasseringsvermogen van mensen..
En na een leuk verhaal over de
beslommeringen die ons gepensioneerden
wel vaker bezig houden… vervolgt hij:
Wat vindt je van mijn lettertype (in zijn
mailtje; red.)? Het heet Bank Gothic MD BT
en ik mag een boon zijn als ik weet waar dat
voor staat. Ik kon niets exotischers vinden.
Waarschijnlijk komt het geheel vervormd
over, maar daar heb je dan om gevraagd.
Hartelijke groeten and… keep well!
Beste H .,
dank voor je reactie en sorry voor het zware
tempo dat ik je opdruk! Gewoon een keertje
overslaan hoor, zeker als je een tuin zo
degelijk te lijf gaat!
De exotische letter in je mailtje kwam prima
over, en nu heb je mijn keuzeprobleem om
voor Le Provençal mogelijk wat anders te
kiezen, verder vergroot. Want “jouw letter”
ziet er echt erg mooi uit. Dus als de
volgende Provençal in “Bank Gothic MD BT”
(?), staat gezet, dan is het voor jou in elk
geval prima!
Ik ga eerst maar eens kijken of dat type ook
op mijn PC staat! Je ziet het nog wel. Dank
voor de respons en tot een volgende reactie
dus.

LEVEN IN FRANKRIJK: UW BUDGET.
Frankrijk is, zegt men, relatief een “duur”
land. Daarover vond ik wat materiaal, dat de
kostenontwikkeling van 2002 tot 2006 laat
zien. En dan zie je het volgende:
-WONEN
-Huren
+11%
-Huisverzek.
+15%:

+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++
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van “fastfood aanbod”. Zij waren in vroegere
tijden de ontwikkelaars van nieuwe zaken
zoals: daube, vele visgerechten, vaak
klaargemaakt met wijn. En, de boer, hij at
vaak buiten op het land waar hij ook moest
zweten. De bovenlaag at lekker thuis in de
koelte. Zij vertelt over het brood, gebakken
met meel vol met zand, omdat de
molenstenen slecht waren en sleten. Na het
bruinbrood (sègle) komt het “luxe”
wittebrood. Gebakken met knappende korst
en met biergist. En zo komt van het ronde
brood het lange brood, de baguette. Pas
aan het einde van de 18e eeuw overigens.
De koningen aten vaak, zeiden ze, de
eenvoudige keuken van het volk. Rapen,
poule au pot, want ze wilden het beeld van
“dicht bij het volk”, graag koesteren.
De langzame ontwikkeling van de groenten
is een opmerkelijk verhaal: hoe de harde
bleke wortels zacht en oranje werden, hoe
harde rapen omgevormd werden tot radijs,
door groentekwekers. Pas na 1866 was
paardenvlees eten, na een verbod van ruim
duizend jaren, weer toegestaan. Daarvoor
aten enkel de honden dat vlees. De
belangrijkste reden van de wijziging was,
dat de auto kwam en er dus teveel paarden
overbleven.
En de auteur geeft ook een lijstje van goede
gerechten van het volk in vroegere dagen,
die we nu nog kennen: vermicellisoep,
gebakken
aardappelen,
fricassé
van
paddenstoelen, mmmm!
Wilt u weten hoe uw voorouders aten lees
dan dus ” Nourritures canailles”, waarin dat
staat, maar enkel voor hen “uit het volk” .
Dus ik weet nu wat meer over wat “Pie uit
Arensgenhout” at, mijn opgehangen voorvader, die boerenarbeid verrichtte. Als u
adellijke voorouders had, moet u dus een
ander boek zoeken.

-Water
+8,4%
-Electra
+10,6%(zonder electr. verw.!)
-Gas
+15,6%
Woonbudget van 1049 naar 1169 €, dus
+120 €. Bijna +9%.
-TELECOMMUNICATIE
-Vaste telef.
-15%
-Mobiele tel. +126%
-Internet
+266%
Telecombudget van 78 naar 128 € dus +50
€. Bijna +50%.
-TRANSPORT
-Openb. Verv.
+25%
-Brandstof auto +20%
-Verz. Auto
+0,4%
Totaal transport van 201 naar 234 €, +33 €.
Dat is + 6%.
Wonen, telecom plus transport gaan dus
samen van 1328 naar 1531 €, dus + 203 €.
Dat is: + 13% in vier jaar.
Een appartement van 80 m2 kost nu ca
1000 € /mnd, 11% meer dan 4 jaar geleden.
Hier spreekt de schaarste. Zij die de auto
afschaften komen beter uit, maar het
openbare vervoer ging ook met 25%
omhoog.
Het gevoel dat het leven duurder wordt is
voor de “gewone uitgaven“ (eten, kleding
etc.) onjuist; de andere elementen zijn de
schuldigen. Overigens: de inflatie was erg
bescheiden, maar dat waren helaas ook de
salarisstijgingen..
U ziet waar het (ook hier)
heengaat:
Wonen, reizen en communicatie zijn de dure
zaken. Dus: fiets/loop, blijf thuis, isoleer uw
woning en koop indien mogelijk. Maar ja, dat
is niet voor iedereen, in dit land met hoge
armoedecijfers, mogelijk.
NOURRITURES CANAILLES.
Dat is een echte franse uitdrukking, die
familie is van “La Malbouffe”. Een zuidfranse dame schreef een boek over wat de
franse voorouders eigenlijk aten: navet,
tripes, aardappelen en zo. Uiteraard de
keuken van de armen; de rijken aten
erwtjes, geroosterde gans en talbot. De
auteur ziet weer een achteruitgang op
vandaag, terug naar slechte tijden, door de
“macdonaldisation”. Maar de vroegere cabarets en tavernes hadden ook een soort

INTERNATIONALE WIJNPROBLEMEN.
De fransen kwamen met de chilenen
overeen dat zij alle franse appelations
“erkenden”. Daarvoor kregen zij het recht
om de benamingen “cru bourgois, grand cru
en gran reserva” te gebruiken in hun
wijnclassificaties. Want sinds enkele jaren
beschermt
de
EU
diverse
clas-
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diversificatie aan de gang. Heel anders bij
de DVD’s: 20% komt op het conto van 56
DVD’s. Het aanbod stijgt jaarlijks 9%; er
wordt heel wat afgeschreven dus.
Het electronische boek zal ooit wel terrein
winnen
geloven
sommigen;
maar
vooralsnog is een boekie in de hand nog
echt “in”. Uitgevers denken nu aan het
uitgeven van kinderboeken voor lezen op
het scherm met leuke geluiden eraan
vastgeknoopt. Tja, je moet wat verzinnen.
Le Provençal loopt vóór met zijn
schermdistributie, niet dan? U bent dus al
om. Maar ik weet ook van lezers die de
printer flink aan het werk zetten….

sificaties/benamingen van wijn (champagne, chablis, etc.). Nu de franse rechter in
de Bordeaux wel 60 grand cru-classificaties
verbood wegens afwijkingen van deze
standaards (mn 2003 en 2006, Medoc en
Saint Emillion), is dat een leuke gebeurtenis
voor de chilenen.
Die kunnen nu wat
gemakkelijker concurreren. Merci monsieur
le juge!
EEN COUP BIJ DE AUTOROUTES.
De autoroutes zouden worden gekocht door
Saur dat in Australische handen is. Maar
dat ging de franse fine fleur der centjes te
ver: eerst AXA, toen ook BNP Paribas en
Rothschild, ook nog wat anderen en in no
time was er 1,7 miljard op tafel om Saur
Frans te houden. Dus u blijft rijden op
FRANSE autoroutes, kwestie van economisch patriotisme. Tja dat bestaat hier
nog….

SUEZ-GDF: RAMMELENDE VERLOVING.
Of het huwelijk doorgaat weet niemand
meer; de presidentskandidaten stikken van
de ideeën. Zoals een fusie Sonatrach-GDF,
waarin de laatste al partenaire is (in
transport en handel). Sonatrach uit Algerije
is de 4e gasleverancier in Frankrijk … De
Algerijnen zwijgen want ook de russen
willen samenwerken en mogelijk een OPEC
voor gas oprichten.
Of weer terug naar GDF-EDF? Zoals Sego
roept om de vakbonden te pleasen. Maar
Nikkel Neelie zit daar scherp op te letten!
Officieel zijn GDF en Suez de fusie aan het
voorbereiden; na juli 2007 mag dat immers
van de rechter? Maar intern houdt men er
duidelijk rekening mee dat een verbreking
van de verloving ook kan.
Tja, als bedrijven politieke speeltjes worden
dan weten we het wel: zie EADS en Airbus!

NERO WOONDE GROTER DAN VERSAILLES.
In het centrum van Rome werden de resten
van een enorm paleis gevonden. Nadat al
een begin was gevonden in de 16e eeuw.
Na de brand van Rome in 67 pikte Nero
heel wat terrein in om te bouwen. Wel 80
hectaren; twee keer het Vaticaan dus.
Daarop een hoofdgebouw van 240X90
meter en verder nog een open gebouw van
1400 meter lang. Nero liet het volstouwen
met kunst uit alle windrichtingen. Nero was
dus wel effe wat groter bezig dan de
Zonnekoning met zijn optrekje in Versailles.
Baas boven baas natuurlijk. Maar de prijzen
waren onder Lodewijk wel veel hoger dan in
Nero’s tijd. Quand-même!

DE BELGEN HOUDEN NIET ZO VAN
JOHNNY.
Haliday, die eigenlijk de Smet heet, naar zijn
Brusselse vader, wil weer belg worden.
Maar de commissie heeft na rijp beraad een
half jaartje bedenktijd gevraagd; met name
het vlaamse deel dan. Want bij de Wallos is
onze Johnny razend populair. Nu schrijft
een franse journalist een stukje om de
belgen wat op te porren. Hij noemt een
akelig lange rij namen van belgen (veel
artiesten) die uit België kwamen en zonder
gezanik een paspoort in Frankrijk kregen. U
kent de meeste niet, maar onder hen zijn

HET BOEK IS SPRINGLEVEND.
Electronische boeken op schermpjes? Nou
effe nog niet. Het gewone boek gaat het
voor de wind in Frankrijk. In 2006 werden
hier 55.000 nieuwe titels geproduceerd en
de omzetten zitten op 4 miljard €. Heel
anders met de CD’s en zo, maar dat is het
internet wat de wereld op de kop zette. Nu
blijkt dat 20% van de omzet wordt gescoord
met slechts 915 werken…en dat waren er
vroeger veel minder. Dus er is een
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-En dan: Wij kunnen ons dan ook niet
herkennen in het ongelukkige gebruik van
onze firmanaam en betreuren dit alles zeer.
Tja zo’n reclame krijg je zelden en je bent
echt slim als je er dan ook nog op deze
maner een puntje aanzuigt.
Bij Kärcher zijn ze verre van slaperig en wie
er me hun spuit worden schoongemaakt: dat
interesseert ze niet echt.
U ziet hoe een stevige rel je commercieel
kan helpen.

Simenon en Yourcenar. Hij eindigt met: De
belgen leken wel een stuk giftig afval
aangeboden te krijgen, zoals dat eerder
ging in Côte d’Ivoir”
Arme Johnny, niet meer zo geliefd in
Frankrijk, nog niet gewend in Gstaad (waar
hij woont…) en nu ook nog een politiek
probleem in België? Pas maar op in
Vlaanderen, want hij zingt ook regelmatig
het opruiende: Allumez le feux!
GISCARD WEENT OVER FRANKRIJK.
Giscard die aan de nieuwe grondwet voor
Europa werkte is droef gestemd. Maar hij
put moed uit de historie van de VS die ook
meer dan 100 jaren deed om groot te
worden. Over het “prutsen aan de tekst” wat
bijvoorbeeld Sarko voorstelt is hij niet
optimistisch, want er zijn veel landen
accoord gegaan met de huidige! En hij acht
de franse kandidaten ook niet echt serieus
met hun opstelling nar Europa: ze weten het
ook niet.
En hij bekent dat de engelsen eigenlijk
hebben gewonnen, onmiskenbaar zegt hij.
Voor hem is het nochtans duidelijk: zonder
een “mooi” Europa zijn de landen gedoemd
te verpieteren op de schaal van de nieuwe
wereld. Deze echte expert moeten wat meer
mensen eens goed aanhoren. Ook omdat hij
niets heeft van die “beruchte arrogantie van
La France”. Hij is een echte Europeaan
gebleven en weent over het franse NEE.

KLACHTEN OVER DE MODERNITEIT.
Een klachtenstatistiekje toont dat de
klachten over Internet stijgen als een raket.
Van alle klachten uit de telecommunicatiesector in totaal, is 60% voor
internet en 40% voor de telefoon. Er waren
zelfs al betogingen voor kantoren van een
provider die er echt een potje van maakte.
De weglooppercentages liegen er ook niet
om: zo’n 12 à 19% per jaar vertrekken. En
het aantal klachten per miljoen klanten ligt
tussen 200 en 2000; enorme verschillen
dus. Men gaat
vanwege prijs en de
rammelende service. Elke nieuwe klant kost
(qua installatie/ administratie) ca 400 euro,
dus dat verkassen loopt lekker op.
Tja dat krijg je in een snel ontwikkelend veld
met een massaproduct. De 42% , het nivo
van de wisseling van leverancier bij de
huidige klanten, zal, zegt de sector echter
omlaag gaan. Er komt een zekere
stabilisatie. Maar de fiberkabel komt er al
weer aan: dus sneller, andere technologie
etc. en… dus ook meer ellende.
Je ziet dit patroon nu bij PC’s, Internet,
Mobieltjes en ook bij auto’s. Korte
productcycli hebben ook hun andere kanten.
Tol van de moderniteit en onze hang naar
het nieuwste.

PUBLICITEIT VAN KÄRCHER.
Sarko sprak ooit de woorden: “Je moet dat
“racaille” wegspuiten met de Kärcher”. Dat
was, toen al die auto’s hier fikten. Sindsdien
is “Kärcher” een veelgebruikt woord in
Frankrijk; mijn buurman roept het dagelijks
als hij zich opwindt. Dit tot groot verdriet (?)
van
de
duitse
firma
die
deze
hogedrukspuiten maakt. Dus lazen we van
hen een paginagrote advertentie met o.m.
de volgende teksten:
-Geconfronteerd met het herhaald gebruiken
van onze firmanaam in een geheel
ongewone context, voelen we ons verplicht
tegengas te geven.
-Dan volgen gegevens over dit familiebedrijf
en haar succesvolle producten.

BRONBELASTING IN FRANKRIJK.
Hij wordt tot 2010 uitgesteld, de directe
heffing van de belasting die in Frankrijk nog
niet bestaat.
Zoals elders houden de
werkgevers in en de vrije beroepen moeten
‘’en keer per jaar lappen. Het overgangsjaar
van het huidige naar het nieuwe systeem is
belastingvrij, zegt men. In 2009 betaalt u
wat u ook in 2008 betaalde en in 2010 weer
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parlementair stuk en ook de Rekenkamer
staat
buiten
deze
geldverslindende
bezigheid. De 32 miljoen € (eigenlijk wel 73
miljoen als je de services meerekent) komen
neer op ca 1,15 € per inwoner. Veel? Wel,
het Witte Huis doet het voor 155 miljoen en
dat geeft 0,51 € per Amerikaan. Dus
Jacques is twee keer zo duur als Bush c.s.?
Tja, op het Elysée zult u ook geen pizza’s
zien en zeker geen hamburgers. Sego heeft
al late weten de kosten fors te gaan
reduceren als zij opvolgen zou: het kan wel
met de helft dus. Let wel, dan komt het
uitgavennivo dus op iets meer dan dat van
George Bush. Dus zorgen over Sego’s
levensstijl hoeven we ons ook niet te
maken. Omdat de helft personeelskosten
zijn zal Sego dan wel arbeidsplaatsen
moeten slopen, en dat verhoogt de
werkeloosheid. Tja dat gaat zo, ook als je
socialist bent. Hollande haar compagnon in
het leven riep pas nog: ik hou niet van
rijken. Dan gaat ze toch van hem gaan
scheiden nadat ze heeft gewonnen. Maar
nu is het Sarko en wat gaat hij er van
bakken, budgettair gezien dan?
…………………………………………………
…………………………………………………

op de gewone manier. Maar er komen nog
wat
beperkende
maatregelen:
om
beleggingen met fiscaal effect te voorkomen
en ook giften en andere slimmigheden. Wie
zijn de “getroffenen”? Maximaal 5% van de
belastingbetalers betaalt > 41% over het
totaal; 5-10% van hen 41%; 10-15% dan
13% en 15-20% slechts 3,6%. Oftewel:
80%
betaalt
minder
dan
10%
inkomstenbelasting. Tja, de overgang zal
nog spannend worden…. Wilt u een jaartje
overslaan, dan moet u in 2009 emigreren
naar La France. Vous-avez compris?
DE HAVEN VAN MARSEILLE: CGTKERKHOF?.
In Valencia zijn over 3 maanden de Coupe
des Ameriques, deze stad won in 2003 van
kandidaat Marseille. Waarom? Wel nu er
weer 3 weken een staking is, kunt u dat
gemakkelijker begrijpen. De firma GDF
wilde niet wijken en daarom ging het
keihard. Dat kostte 25 miljoen en weer een
vlek op de reputatie. De franse havens
verliezen snel terrein omdat de CGT er de
baas lijkt te zijn. De mondialisatie wacht op
niemand en zeker niet op de CGT. Marseille
staat op plek 37 op de havenlijst en Le
Havre op 36. De groei in Marseille was
slechts 2% per jaar, en 49% voor de andere
havens samen. Nu zijn Barcelona,
Algesiras, Valencia, Genua, Pirraeus en La
Spezia vóór op Marseille. Want de
uurkosten zijn een derde hoger hier dan
elders en de containertechniek ligt zwaar
achter. En het aantal sociale conflicten is
legio… SNCM(ferries) was een maatgevend
confict en SNCM ging over de kop. De
haven van Marseille riskeert een museum te
worden… Wat zouden de CGT-bobo’s nu
eigenlijk zelf denken? Ze zijn niet achterlijk,
ze zien het natuurlijk ook wel. Maar waarom
dan nog steeds zo tegendraads? Hara-Kiri,
dat moet het zijn. Het zijn stiekem jappen….

AFFAIRES EN VERKIEZINGSSTRIJD
(Zie ook onder TOPICS: WIE IS BAYROU?)
DE EERSTE RONDE
“Le changement a gagné”, zeiden de franse
commentatoren, nadat 85% van de kiezers
kwam opdagen en Sarko eruit kwam met
31%. Sego op 25 en Bayrou op bijna 19%.
De ultra’s FN (11,5%) en radicaal links
(LCR, PC etc.) ook met rond 11%
versmolten. De trek naar het midden is dus
zeer zichtbaar geworden. Een echte
verandering dus.
TUSSEN EERSTE EN TWEEDE RONDE
De dag ná ronde 1 was de lucht al weer vol
met campagnegeluid: Sarko zei dat hij de
president van allen wilde zijn, toonde
respect voor Sego en beloofde een debat
met haar. Sego was minder zeker aanwezig,

DURE JACQUES VERTREKT
In de negen jaar dat Jacques en Bernadete
er zaten gingen de kosten een factor negen
(!) omhoog. Nog los gezien van de vele
diensten die andere ministers leveren, die
zitten niet in het budget. Het budget is geen
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Wel de wijzen kwamen altijd al uit het
oosten, waar ook Hongarije ligt. En “Europa”
komt er dan ook niet echt slecht af, relatief
gesproken natuurlijk. Zo gingen we dus af
op de finale op zondag… Maar Le Pen
moest nog even wraak nemen, op Sarko, en
adviseerde zijn aanhang om…… WEG te
blijven… Een zeer ondemocratisch optreden
met als reden: …. Dat hij niets met de keus
op 6 mei te maken wil hebben…. Grapjassen zeiden: dat was dus al zo sinds de
eerste ronde. Sarko hield zich goed, maar
was “not amused”.

gedroeg zich ietwat slap-blij en moederlijk
en startte ook haar tweede ronde.
Het grote vissen in de middenvijver van
Bayrou begon; de laatste weigerde een
duidelijk stemadvies aan zijn achterban te
geven. Wel zei hij dat Sarko mogelijk de
tegenstellingen zou verscherpen en dat
Sego de economie verder in het slop zou
kunnen helpen…. En er kwam een TV-debat
Sego-Bayrou, waaraan Sarko niet wilde
deelnemen, tegen advies uit eigen kring in.
Hij wilde later met Sego in een “eigen” TVdebat. Bayrou en Sego waren het in hun
debat over een paar zaken wel eens maar
niet over zaken als de economische politiek
en Europa. En Bayrou wilde enkel kwijt dat
hij het een goede zaak vond middels dit
debat te hebben bijgedragen aan de
opinievorming bij de kiezers. Intussen viste
Sarko ijverig in de politieke achterban van
Bayrou: hij liet diverse UDF-burgemeesters
en –afgevaardigden verklaren dat zij voor
hem waren. In de UMP spreekt men met
zekerheid over een meerderheid aan
afgevaardigden vóór Sarko. En deze liet
Bayrou dus zelf gewoon “links” liggen;
overgens mogen ze elkaar persoonlijk ook
niet erg graag.
Dan is er ook nog de vraag hoeveel FNstemmen
Sarko
gaat
vangen:
de
onderzoekers spreken over 60 à 80%, niet
slecht dus. Sego krijgt er van die kant
praktisch geen een… Daarentegen maakt zij
kans op een deel van radicaal-links, waar
mogelijk een deel niet van zal komen
opdagen bij ronde 2….

Het grote débat was zowel in Frankrijk als
daarbuiten een ware happening. Ik keek
geboeid naar dit gevecht, 2,5 uur lang, en
zo’n 20 miljoen fransen ook. Hier zegt men
altijd dat het er niet zozeer om gaat wat je
inhoudelijk zegt, maar vooral om flinke
fouten of uitglijders te voorkomen. De
laatste kosten stemmen, en de rest levert
nooit veel extra op. Dus Sarko was zeer
ontspannen ,bleek onprovoceerbaar en
bleef kalm. Hij wist dat dit essentieel was; hij
moest zijn reputatie van “gifkikkertje”
bestrijden.
Dus probeerde Sego, met name aan het
einde, bij het onderwerp “scholing van
invalide kinderen”, Sarko op te jutten. Met
een melodramatisch betoog over haar
medelijden met deze kids en hun ouders,
(en wat ze Sarko probeerde te ontzeggen!)
duwde ze hem in de “harde, asociale hoek.
Maar Sarko bleef kalm… ook bij een tweede
poging. Het lukte Sarko wel om “het gebrek
aan kennis/visie” dat Sego heet te hebben
op economisch gebied, enkele malen op zijn
minst “suggestief” te demonstreren.
Maar at the end kwam Sego sterk over
naast Sarko, beter dan verwacht, eigenlijk.
Elk kamp claimde aan het einde de
overwinning door hun kandidaat, natuurlijk.
En de dag erna deed de pers alles stevig
over: ik las “ze zijn gelijk geëindigd”, maar
ook “Sego won aan sterkte”. Maar wie kan
zoiets namens 20 miljoen anderen zeggen?
Ik hou het op een wat kleiner verschil bij de
tweede ronde en blijf inschatten dat Sarko
gaat winnen. Al baart mij de streek van Le
Pen meer zorgen (het wegblijfadvies aan

INTERMEDIAIRE PROGNOSES.
Sommige experts roepen nerveus dat het in
het midden 50/50 zou kunnen liggen voor
Sego en Sarko; anderen geven Sarko meer
kansen. Als dit juist is wint Sarko. De
opkomst is ook hier weer van grote
betekenis.
De tweede ronde start dus met de betere
kaarten voor Sarko. Eerste prognoses
waren: Sarko 54% en Sego 46%,wat latere:
Sarko 52% en Sego 48%. Dichterbij elkaar
dus.. De immigrantenzoon wordt dus nu
toch president? Dus iemand met een nogal
“onfranse” ziel?
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gaat in zijn auto op weg naar zijn feestzaal,
begeleid door een zee van motoren,
waarvan de helft politie. Een race door
Parijs, in een zwarte Renault Vel Satis, het
raampje open waaruit hij wuift en V-tekens
geeft. Een presidentieel gezicht.
Hij komt bij de zaal aan, wringt zich door de
mensenmassa’s- omringd door een grote
club veiligheidsgorilla’s-, loopt door de volle
zaal en spreekt “het volk” toe. Een echt
prachtige speech, waarin hij “samen”
benadrukt; dat hij voor iedereen president
wil zijn, en waarin hij ook veel aandacht
heeft voor enkele hoofdpunten uit zijn
programma. Daaronder de economische
samenwerking rond het Middellandse
Zeegebied (bravo!) en aanpak van de
massa-emigratie uit Afrika in nauwe
samenwerking met de afrikaanse landen.
Frankrijk wil weer in zijn rol van buurman
van Afrika, als vooruitgeschoven post van
Europa. Bravo dus, eindelijk!
Het gejuich is enorm en uitzinnig. Op de TV
zijn de panels, met daarin alle politici, al
weer uitvoerig bezig en het gaat al over
“morgen”. In de PS is de grote verdeeldheid
nu openlijk te zien: Francois Hollande
(partner van Sego) gaat het zeer moeilijk
krijgen en het zal enorm moeilijk zijn om hier
“een gehergroepeerde partij” van te bakken
voor de parlementsverkiezingen. Rechts is
gelukkig en consumeert de overwinning erg
sportief en geeft ook al de weg van morgen
duidelijk aan.
Dan begint de razende triomftocht door
Parijs van de Sarko-stoet, op weg naar de
Place de la Concorde (feestplek) via , hoe
kan het anders, een restaurant. Daarin
verblijven alle vrienden van Sarko, politici,
zakenmensen en artiesten. Voor de deur
ook weer de uitzinnige menigte. Terwijl de
TV doordiscussieert en het feest op de
Concorde aanloopt peuzelt Sarko met zijn
vrienden, meer dan een uur lang. Dan met
waanzinnige snelheid en levensgevaarlijke
capriolen van motorrijders op naar zijn feest,
waar hij de knettergekke menigte toespreekt
omringd door familie, vrienden en artiesten.
Zijn speech is weer doordrenkt van “samen”
en “ik ben uw aller president”. Na een hoop
gelach, muziek, en de Marseillaise vertrekt

radicaal rechts). Maar mogelijk komen die
nu toch,
omdat Sego wat sterker te
voorschijn kwam dan zij verwacht hebben.
Het blijft dus koffiedik kijken.
Vrijdag’s voor de finale van
zondag,
kwamen de polls uit, dus ná het grote debat.
Sarko op 54,5% en Sego op 45.5%, dat
kwam best stevig aan… Deze score van
Sarko zou hem nog beter plaatsen dan
indertijd Mitterand (54%) en zelfs de Gaulle
(55%). En dat maakt hier echt indruk.
Slechts 35% van de Bayroustemmers
zouden dus naar Sego gaan…. Dat was
vóór het debat nog 50%. Zo gingen we allen
met spanning op naar de zaterdag, die voor
de politiek een wettelijke (!), ja echt waar,
een voorgeschreven rustdag is. Vóór de
knal op zondag.
Beide kandidaten zitten dan ijverig…. hun
overwinnings- en/of hun verliezersspeech
op te pennen. Wat een hard vak is dat toch,
de democratie is niks voor zwakke
sufferdjes.
Welaan nu begint onze laatste twijfel… zou
Sarko het rooien? Of, laat de Le Pen/de
Villiersclub hem in de steek? Suspense….
Die duren zal tot zondagvond.
TWEEDE RONDE EN …. DE UITSLAG!
Om 19.00 uur begint een nerveus soort
gedoe op TV, - immers om 20.00 uur mag er
pas weer over politiek gepraat worden en
komt de uitslag-, en op straat vóór de beide
hoofdkwartieren van UMP en PS, staat een
zeer opgejutte menigte. De kandidaten c.s.
arriveren onder veel gejoel en gaan naar
binnen. Op TV wordt afgeteld naar 20.00
uur. Dan verschijnt, op de staatszenders, de
foto van de winnaar in de witte baan van de
franse vlag…. En we zien Sarko met onder
zijn beeld 53,7%. En dan Sego 47,3%, ze
verloor duidelijk. Bij de UMP-massa breekt
een enorm gehuil los; bij de PS-aanhang is
het stil en er biggelen veel tranen. Grote
verslagenheid staat op de gezichten te
lezen. Zeer snel verschijnt Sego op TV,
“bekent” haar nederlaag en feliciteert “de
volgende president”. De naam Sarko komt
er niet uit… En ze dankt haar partisans en…
roept op tot verdere strijd bij de parlementsverkiezingen in juni alweer. Sarko
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hij naar twee nachtclubs waar vrienden met
hem gaan vieren. We zien hem om 11.00
uur de eerste binnengaan en daarmee is
Sarko voorlopig weg. Hij gaat enkele dagen
op retraite in Corsica…. Op 16 mei zal hij
worden geïnstalleerd en zal dan zijn
regering inclusief premier bekend maken.
Maar 15 ministers weten we al, nu zijn het
er…. 31!
Premier: Borloo of Fillon, mogelijk ook AlliotMarie. En daarna op naar de parlementsverkiezingen in de tweede helft van
juni. Daarna wordt pas duidelijk óf en hoe
groot zijn meerderheid zal zijn… Zo werkt
het systeem hier.
Ik kijk tot na middernacht naar de politieke
discussies, ook met buitenlandse journalisten. Die zijn nogal positief, ook over
“Europa”. Intussen heeft Bush Sarko
persoonlijk gefeliciteerd, … dit gedrag van
de VS; dat is lang geleden.
Het circus gaat even plat en waarover je blij
moet zijn is vooral de superopkomst beide
keren boven 80% (!) en de herleefde
belangstelling voor de politiek. Wie weet
gaat nu de Exception francaise wat
verdwijnen…. En daarbij denk aan wat
Adriaan van Dis (Nederlandse schrijver die
in Parijs woont) in Buitenhof (politiek TVprogramma) zei: Nederland en Frankrijk zijn
beide “exceptions”, want ze staren beiden
naar hun navels, zijn naar binnen gekeerd…
En nu begint Frankrijk naar buiten te
kijken… en weer naar Europa. Alors?

Overigens was de “waarschuwing uit de
mond van Sego, vlak vóór de verkiezingen,
dat er wel eens grote rellen in de banlieu’s
zouden kunnen uitbreken als Sarko winnen
zou, van een zeer bedenkelijk laag politiek
nivo! Je ziet hoe keihard deze dame
eigenlijk is. En nu, een paar nachten na
zondag gaan de relletjes door, vooral van
ultra-links dus.
-De politieke (schade)balans
Links zit nu flink in de dallas; er komt herrie
van tussen behoudende en zij die een
modern socialisme willen (DSK= Dominique
Strauss-Kahn bijvoorbeeld). Bayrou richtte
al zijn nieuwe middenpartij op de
Mouvement Democratique (MD) geheten.
Hij gaat dus stevig vissen in de linkse vijver
en tracht ook weglopers naar de UMP
(rechts) terug naar het midden te halen.
Sarko’s mannen hadden het al over een
kabinet van rechts, midden en zelfs “goede
socialisten”….
En Le Pen en radicaal links moetenweer wat
proberen terug te winnen. Maar zeker is dat
de franse politiek op drift gaat, het begin van
verandering. Enfin dus!
Sego en Hollande zaten een dag na de
verkiezingen al fors in de storm en moesten
zich al aan hun stoelen vastklemmen.
Dus moedig op naar de parlementsverkiezingen,
hier
“les
legislatives”
genoemd, in juni a.s.. U treft deze rubriek
dus nog langer aan, een tweede
circusvoorstelling begint.

- Een beetje balans opmaken.
-De molestschadebalans
Het waren eerst ca 100 auto’s die afbranden
, later 750 stuks. Meestal Citroen’s, want
Citroen was een Amsterdamse (!) jood en
Sarko is halfjoods. Maar dat is zeker niet
meer dan bij andere gelenheden en zeker
ook verkiezingen hier. In Parijs en Lyon
waren het vooral LCR-jongeren (Radicaal
links) op de Place de la Bastille. Elders
mogelijk ook, in zo’n dozijn andere steden.
Mede door de grote politie-inzet kwam
Sarko en iedereen eigenlijk voorbij aan
grote rellen; geen brandende banlieu’s dus.
Overigens, in de komende maanden kunt je
de auto hier beter in de garage houden…

…………………………………………………
…………………………………………………
Hier nog wat allerlaatste berichten over de
maand vóór de presidentsverkiezingen; echt
voor de liefhebbers dus.
-AFFAIRES (de laatste van deze strijd)
Het boek van ex-ami Besson over Sego:
“Wie is Segolène eigenlijk? “, is een
bestseller en zal haar stevig beschadigen,
zeggen experts. Omdat veel fransen haar
mystieke aanpak niet begrijpen vult het een
gat in de relatieve onbekendheid met haar
persoon. Zo’n boek op dit moment is DE
schrik van vele kandidaten. Schade-opname
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boodschap laten verzuipen. Een te late
les….

was op zondag 22 april bij de eerste
ronde…
Overigens verschenen er wel 38 boeken
over kandidaten en hun opvattingen, een
enorme stapel. Een typisch Frans
verschijnsel, dat bijna nergens ter wereld te
zien is. De journalist/historicus Attali zei
hierover: Helaas lezen mensen veelal enkel
at ze zelf al geloven….
Ook schijnt “men” te weten dat Sego een
minnaar heeft, een artiest, en dat Sarko wel
eens vaker naast de pot piest. In dit land
niks geen schande, nee, het lijkt eerder een
aanbeveling… Dus het staat hier ten
onrechte onder AFFAIRES.

DE FLOP VAN ULTRA-LINKS
Besancenot, de postbode van de Ligue
Communiste Radical (LCR) kreeg snel zijn
krabbeltjes bij elkaar en scoorde van de
kleintjes het beste: ruim 4%!. Hij babbelt zo
snel dat je denkt dat ie rechts is, maar
helaas is dat niet echt waar. Er werd in het
radicale kamp overigens flink opgeruimd: de
ontevredenen wisten dat deze clubs ook
niemand verder helpen en hun aanhang
slonk enorm in de trek naar het midden. En
gaan die ultra’s nu op Sego stemmen of….
Blijven de eesten bij ronde twee gewoon
thuis? Ultra-links smolt/smelt weg…

NOG WAT NAKAARTEN OVER SEGO
Sego sprak MET en ook OVER
ondernemers en dat leverde nogal wat
spannende, tegenstrijdige tests op. Ze zei
o.m.: Natuurlijk ben ik voor de open
markteconomie! En ook, talent moet worden
betaald! En dan, meer willen verdienen is
geen schande!... Zelfs: Het franse
socialisme moet afgestoft worden en
geactualiseerd! Maar elders werd óók
opgetekend: Die ideologie van de winst, dat
moet stoppen! En, winst is roverij, is soms
ook gewoon luiheid en is altijd arrogant!
Tja ze lijkt dus toch wat op Tony, maar
probeerde het andersom. Eerst de
verkiezingen winnen en dan pas vertellen
wat je echt denkt en wil. En dat begon
steeds meer mensen op te vallen.
Ook de tegenstanders…. Sego met een
dubbele agenda?

LE PEN’S STRIJD OM HANDTEKENINGEN EN STEMMEN
Le Pen had lang geen 500 handtekeningen
en Sarko zei zelfs dat hij zich zou inspannen
om alle obstakels weg te nemen. Sarko zeer
sarcastisch dus, en het leek te helpen.
Zelfs Mégret kon 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. Maar vlak voor de grote
dag steeg Le Pen, zoals steeds
aanzienlijk… Hij bleef opnieuw het moeilijk
inschatbare gevaar die in 2002 ook al heel
Frankrijk op stelten zette. Maar het wonder
had plaats: Le Pen verloor de helft van zijn
aanhang… De ouwe Jean-Marie bleef
stoïcijns hieronder en verklaarde gewoon
dat zijn gedachtegoed een warme plek had
gevonden bij de “anderen”. En dat valt niet
te ontkennen: erfgenamen Sarko EN ook
Sego!

HET GROENE DRAMA
Groen zat in de programma’s van alle
kandidaten: mijnheer Hulot, die goed bleek
voor 10%, zag zelf af van kandidatuur en liet
zijn pact voor het milieu tekenen door veel
anderen, wel kandidaat. Ook de echte Verts
dus… Maar Voynet, scoorde maar 1,5% in
de polls en verkiezingen en de boodschap
van Hulot verdween tussen de honderden
andere beloften. Hij weent daar nu over en
zegt: J’etais naïf! En dat klopt natuurlijk.
Terwijl de wereld zindert van angst voor ons
milieu, heeft de franse groenenclub de

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 en besloot
Sarko te steunen. En dat deed hij met verve!
KANDIDATEN EN BUITENLAND.
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De
verkiezingen
werden
met
veel
belangstelling gevolgd in het buitenland,
zeker in Europa. Immers daar zal het
vervolg sterk afhangen van de uitkomst.
CNN besteedde er veel tijd aan, mede
omdat de toekomst van Europa sterk
afhangt van de franse uitkomst. En ze
hadden het op de meeste plekken met
vreugde over het wegsmelten va de ultra’s
aan beide kanten van het spectrum. Angela
zal zondag echt met spanning kijken…

Zijn opening is al een half jaar
aangekondigd, zijn deur potdicht. Nu al
geveld door de burocratie? Pas possible!.

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

“faire le mariol” = stoer doen (bij een man!)
“c’est marrant” = dat is lollig
“j’en ai marre” = ik baal er van.
“c’est un mec du tonnère” = het is een
kanjer.
“megère” = feeks, helleveeg.
“foutre la merde”= keet schoppen.
“merdeux” = stuk stront (m.)
“mioche” = kleiter, dreumes.
“misogyne” = vrouwenhater.

Deze rubriek is onuitputtelijk. Is het op, dan
beginnen we gewoon weer vooraan. Net als
bij de seizoenen.
NOS GROS MOTS.
Voor de fijnproevers van de franse ziel, die
je vooral kunt voelen in hun minder fraaie,
maar wel echt gemeende, woordenschat;

NOS BONHEURS FRANCAIS.
Ons grote geluk hier; het vervolg. En het
kan niet op eigenlijk:
-De provençáalse lente.
Met
zijn
afwisseling
van
zomerse
temperturen overdag en dan s’nachts vorst.
Een echte test voor de bloesems.
-Onze dynamische poes Depke, schrik van
muizen en gevogelte.
Geboren op Le Brilhas uit een stadse
moeder en wilde vader. Dus half wild, half
beschaafd: een schizofreentje dus.
-De ontmoetingen van ons quartier.
Apero of diner, altijd weer leuk en
spannend. Racisme doux, de schrik van alle
politici en een waar parlement zonder
regering.
-La Poste.
Zo vriendelijk in ons dorp en zo afgrijselijk
op afstand. Je bent echt “de klant” in
Mormoiron maar “un con” voor die van
Marseille, de centrale.
-Franse makelaars.
Vragen stellen is niet de bedoeling, vinden
ze; er zijn grenzen! Maar die zijn er niet aan
hun courtage. Een ware Kaste, verheven
boven ons, de huisbezittende paria’s
-Het zwembad.
Warmt nu lekker op, blinkt uitnodigend in de
zon en verzekert onze koelte in de
midzomer. Klein stukkie Mediterranée.
-Onze nieuwe kaasboer.

Tot zo ver deze keer. Maar troost u, we zijn
pas bij de M!
PAROLES DE PRÉSIDENTS.
“Bespottingen,
zelfs
in
chansons,
karikaturen –stupide en beledigend- die over
de President gaan, moeten worden
verboden” (Vincent Auriol, ooit president,
vóór de rellen over Mohammed).
“ Iedereen gaat maar op mijn hoeden zitten.
En ik maar weer nieuwe hoeden kopen”.
(Mitterand, 1978)
***
“ Chirac, dat is ’n de Gaulle, maar dan
zonder 18 juni maar wel beschikbaar voor
13 mei”. (Mitterand over Chirac, 1976. 18
juni was begin Frans verzet tegen de
duitsers,
13
mei
zijn
de
presidentsverkiezingen).
***
“ Men kan niet goed vechten met iemand die
je net tevoren de hand schudde”( Gisgard
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akelig luid. Tja, daar sa je dan na te denken en plots
wist ik het: de schoudertassen natuurlijk. Ik til dus mijn
trui op om ze te tonen, die twee zwarte tasjes van ca
25 cm hoog en 10 breed. En het effect was
overweldigend: de controlepief zag de op bommetjes
lijkende, zwarte tassen, en deed meteen twee passen
achteruit. Toen ik later in de spiegel op het toilet mijn
trui nog eens omhoog deed snapte ik zijn grote schrik:
het zag er echt zeer boemerig uit!
Maar hij herstelde snel toen ik riep: ce sont mes
papiers, mes choses de valeur monsieur! Pff, alles
weer rustig dus, en toen nog eens, nu zonder tassen,
door het poortje.
Weer geklingel, wat nou weer? En ik nadenken, achter
mij wachtende die giechelen en dan, natuurlijk, het zijn
mijn nieuwe hoorapparaatjes in mijn beide oren! Ik
haal ze er snel uit, geef ze aan de wantrouwend
kijkende controleur en moet weer opnieuw door de
poort: alles OK nu. De controleur vertelt me dat ik de
eerste ben met hoorapparaten die “afgingen”, ik heb
hun ervaring dus sterk verbreed! Ik zeg hem dat dus
ook pace-makers en ijzeren pinnen (bij botreparaties)
dus de bel zullen doen afgaan: ja, dat is bekend, is het
antwoord.
Wel u begrijpt dat u als oudje met wat protheses
eigenlijk even op een terrorist lijkt voor de controleelektronica! Maar oude terroristen: dat werkt niet…
Maar die verlangen ook niet meer naar de twintig
maagden in het paradijs, toch? Of klopt dit niet bij
iedereen?
Ik had in mijn jas ook nog een flesje mineraalwater
gestopt, en dat kan ook al niet meer. Keuze dus:
leegdrinken of afgeven. Ook een leeg flesje mag niet
mee. Hup daar gaat mijn Vittel in de grote mand,
gevuld met dior-parfums, niveapotjes,
scheercrêmebussen etc, Een klein vermogen aan
schoonheidsmaterialen zit al in de mand. Ik keek de
controleurs en -leuses nog eens goed aan: en
inderdaad ze zien er puik uit en ruiken voortreffelijk!
Gratis al deze schoonheid en deze heerlijke geuren…
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden,
Welaan ik mag me nu weer aankleden en loop naar
de stoelen in de wachtzaal. Daar koop ik mijn flesje
Vittel duur terug en drink het leeg. En gooi dan het
lege flesje weg. Alternatief is, dat u het in een
gemerkte plastic zak lat “insealen” (dichtlassen) en zo
meeneemt in de plane. Tja, echt waar!
En dan zit je daar samen en lacht met elkaar over de
opgevoerde vertoning: je was allemaal even een
terrorist voor enkele medemensen… een raar gevoel.
De Wet van Behoud van Ellende werkt nog steeds: je

D’Estaing, 1981, net voor het debat met
Mitterand).
***
“Hoe dan ook, zullen we het vertrouwen niet
winnen van hen die ons afwezen, door hen
te verliezen die ons wel vertrouwen
schonken”. (Mitterand. 1981).
***

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
VLIEGEN OP VANDAAG
Wel, ik ben vooral een korte afstand- vlieger
geworden, een low-cost luchtreiziger. Voor enkele
tientallen euro’s vliegen wij, de oudere zonzoekers,
duizenden kilometers… En ik vlieg vaker voor
30/2000= 1, 5 eurocent/km! Om naar de luchthaven te
komen moet ik over de tolweg al (retour) 12 euro
lappen voor 200 km…en dat is 6 eurocent/km; daarbij
komt dan ook nog je brandstofverbruik. De wereld
echt op zijn kop dus. Maar het is een luxe en een
zegen, dat is zeker! Binnen ruim een uurtje vlieg je
Marseille-Eindhoven…
Maar die rotterroristen verzuren ons geluk, zelfs voor
65 jarige opa’s en dito oma’s. Want als je licht wil
vliegen, dus enkel met handbagage voor enkele
dagen, dan moet je alle vloeibaars, gegeld en
gepoederd spul tegenwoordig apart tonen bij de
checkpoort en dan ook nog alles in een afsluitbaar,
doorzichtig plastic zakje. Dat hoor je dan braaf
omhoog te houden als je de norse controleurs nadert.
Een werkelijk amusant gezicht: al die passagiers met
hun schoonheids- en hygiëne-middelen in een plastic
zakkie in de lucht! Gelukkig wordt er wat afgelachen
en afgeklunsd, natuurlijk.
Vóór het passeren van de checkpoort moet u: uw jas
uitdoen, alle ijzer afdoen (riem etc.), en dus alle kleine
vloeibare spul, in flesjes van maximaal 50 cl, in het
zakkie omhoog houden en afgeven aan de
controleurs. Tja en dan piept het om de haverklap: de
dame of heer achter de poort stelt dan enkele lastige
vragen… vooral lastig voor hen die al wat Alzheimer
hebben. Metaal? Metaal(!)? Wat kan dat dan toch
zijn?
Ik draag mijn papieren en ping-ping namelijk in twee
schouderholsters mee en daaraan zit een pietsie ijzer.
Dus moet je die ook afdoen en apart in een bakkie
leggen voor de röntgenmachine. Uiteraard was ik ze
bij de eerste doorgang vergeten en het schelde dus
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vliegt voor 30 euro tweeduizend kilometer in drie
uurtjes , maar je wordt wel gestript, gewantrouwd en
bestolen ….
En we stellen vast dat Bush gelijk heeft: alle echte
terroristen moeten worden opgesloten in Guantanamo
Bay, op water en brood en zonder koran. Wij zijn plots
allemaal republikeins en evangelisch geworden, door
een beetje vliegen.
Tja als je low-cost door het leven wil, dan moet je die
oude pricipes gewoon opgeven. Een eis van onze
tijd…. Low-cost living is toch nog ingewikkeld.

haar in vorm van een broche. Als u haar
nooit gekust heeft, heeft u nog nooit
gewonnen dus; da’s dan heel jammer.
In alle klimaten en alle seizoenen kunt u nu
dus (door)boulen met zachte ballen van leer
en kunststof, mooi gekleurd en in meerdere
diameters. Wel wat lichter natuurlijk. In Café
La Jatte in Neuilly kunt u bij de locale club
dagelijks “molle” spelen en u kunt zelfs een
setje bestellen bij www.petanquemolle.com.
Laat u daarbij een boule vallen op uw voet,
dan hoeft u niet naar de eerste hulp, raakt u
de kat of de hond dan is dat gewoon leuk en
wordt u erg kwaad dan kunt u niemand
verwonden. Let wel: dat laatste gebeurde
hier vorig jaar: een spelende opa werd zo
boos op een pestende jongere, dat hij hem
een boule naar zijn tête gooide. Dat was
goed verkeerd, en voor beide betrokkenen.
De jeugdige had een forse hersenschudding en opa kreeg van de rechter een forse
boete. Terecht.
Ik geloof er nu langzamerhand ook in dat
voor mijn eigen “produkt”: de (echte!) boule
op een plankje, die als pressepapier dient
voor als het mistralt, een markt te vinden is.
Dit gadget heeft potentie… Ooit maakte ik
iemand wijs dat deze ballen er waren voor
“het belgische jeux de boules”… (sorry amis
belges), want de bal blijft namelijk meteen
liggen en loopt niet hinderlijk door. Maar
niemand geloofde me uiteindelijk.
Dus u kunt nu bij mij bestellen uit het volgende assortiment:
Stalen Boule met eikenhouten plankje
eronder …. 25 €.
Idem met plankje; met erop Le Brilhas
…. 35 €
Idem met gouden Boule (PS: enkel de
kleur!) …. 45 €
Bronzen boule met plankje+opschrift
…. 60 € (mijn topmodel).
Uiteraard is er een andere prijs voor grotere
afnamen, waarbij ik nadrukkelijk mededeel
dat ik patent heb genomen op deze BOULE
TANQUÉ”. Want zo noemde ik het produkt.
En, heeft u nog oude boules dan hou ik me
aanbevolen: ik bouw ze voor u om en u
betaalt slechts 50%. Is dat geen fraaie deal?
En nu speur ik dus markten en winkels op
zoek naar de chinese copie, want die gaat

(dit staat in ARIAL NARROW)
LEON, janv. 2007.

JOURNAL MORMOIRONAIS
EEN BALLENTICJE
Zij die ooit Le Brilhas bezochten, weten
ervan: ik heb een ballenticje. Ballen op de
ommuring, op de pilaren van onze poorten,
op een aparte “ballenzuil” naast het
zwembad en ook maakte ik al pressepapiers van (Jeux de boules) ballen. Dus ik
HEB echt iets met ballen. Ach, het enorme
aantal kennissen dat golft heeft er ook iets
mee: iets anders dan.
Het is echt niets onnatuurlijks, denk ik, als ik
me realiseer hoe vaak er bal(len) in de
natuur voorkomen. Gevaarlijk kan die
natuurlijke rondheid dus niet zijn. Hiermee
hoop ik uw ongerustheid (if any) afdoende te
hebben weggenomen.
Nu lees ik dat een grappenmakende
zakenman in NEUILLY de “pétanque molle”
heeft uitgevonden. Deze “zachte vorm” van
pétanque (provencaalse jeux de
boulesvariant) is bedoeld om binnenshuis te
worden gespeeld. Daarom zijn de ballen
dan ook zacht, molle dus. Verder is alles
hetzelfde: u gooit met de voetjes stil naast
elkaar (pieds tanqués= de voeten
verankerd), er is ook een cochon (het rode
balletje) en het gaat erom als eerste dertien
punten te halen. En wint U, dan moet u de
cul (het achterste) van Fanny kussen. Fanny
is een mollige (!) provencaalse die op
afbeeldingen met haar cul omhoog staat,
dus met haar rok omhoog, maar verder is ze
van onbesproken gedrag, schijnt het. Ik heb
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er komen, zeker weten. En dan ben ik echt
nat want Peking heeft geen boodschap aan
mijn boulespatent…., mijn intellectuele
eigendomsrecht. Ik kan dan enkel uit balorigheid nog de Chinese Muur namaken en
verkopen. Maar wie wil die nou nog hebben?
Als U straks 10 jaar abonnée op Le Provençal bent, dan krijgt u er eentje gratis en
dat doe ik ook als u uw tiende artikeltje
stuurt voor plaatsing. Bescheiden relatiegeschenkje.
Een bal op een plankje, dat is toch nog niet
eerder vertoond? En mijn volgende produktreeks zal een Boule molle op een plankje
zijn. Made in Neuilly dus.
Ik wacht dus op uw bestellingen.

Die ene bijtende stof,
Dat kruipende vitriool,
Dat aanvreet en herverwond,
Tot een nieuwe blessure.
Geen zalf geen gaasje,
Geneest haar epidermie,
Want genezing brengt ook gevaar,
Dooft het vereiste instinct,
Dat de wond tot radar maakt,
Mijn wakende oude wonde.
Bijna mooi, heel rustig, sluimerend,
Maar toch als een gespannen veer,
Om los te kunnen springen,
Af te kunnen weren,
Weg te kunnen slaan,
Alle dat me wil verwonden.

Leon, mrt 2007.
(dit staat in ARIAL)

Lastig, naar of zwaar?
Of uiterst nodig en onmisbaar,
Om voor altijd te voorkomen,
Dat het ooit weer kan gebeuren,
Dat het niet meer mogelijk is,
Opnieuw te worden verwond.

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

COIN DES POETES

Ma blessure sous cache,
Toi, qui me protège,
Contre tout le mal,
Qu’on a déjà subi,
Mon chère alarme contre la mort,
Tu me permet de vivre,
Dans une paix fragile,
Mais quand-même,
Dans ma paix; à moi..

Toen “vroeger” weer even pijn doet schreef
ik dit zo weg. En op papier vond ik dan later
dit terug:
MA BLESSURE D’ANTAN (Mijn oude
wonde)
Afgesloten van de lucht,
Maar gevoelig voor elke impact,
Zacht roze, vriendelijk rood,
Ogenschijnlijk genezend,
Maar ziedend pijnlijk bij aanraking,
Is deze oude wonde.

Leon, febr. 2007.
(dit staat in Times Roman)
***
Na een indrukwekkend gesprek met iemand
die zijn weg erg kwijt was, schreef ik dit op.
Het leerde me meer dan een bieb vol psychologie.

Oud en in zich gekeerd,
Maar plots fel en furieus,
Bij de geringste beroering,
En dan bloedend uit afweer,
Bijtend uit defensief,
Is de heropende wonde.

VERDWALEN VAN MIJN « ZELF »
Moeizaam en traag,
Hakkelend, knerpend soms,
Blijft alles nog net compleet,

Gedesinfecteerd voor van alles,
Maar weerloos tegen,
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Is er nog net dat geheel,
Dat ik ken,
Dat mij vertrouwd is,
Dat ik behoef,
Mijn ZELF.

Microsoft heeft veel last van concurrentie
door Google en Yahoo. En ze krijgen maar
geen greep op deze twee ondanks veel
pogen. Het gaat natuurlijk om de reclameopbrengsten die met producten te behalen
zijn. Google pikt 60% van alle gezoek in,
Yahoo nog 20 % en de rest is voor
Microsoft. En hun aandeel daalt ook nog.
Dus Microsoft werd erg ongerust en
benoemde een nieuwe geleerde manager
die HET moet oplossen. U ziet: veel macht
en veel geld garanderen niets als de
creativiteit ontbreekt. Op den duur wint de
beter= de creatievere, de slimmere. Hersens
zijn voor geld niet te koop; wel mensen met
hersens. We zullen zien!

Steeds vaker,
Is er disharmonie,
Past de lego niet meer,
Vertoont het beeld craquelé,
Maakt het geheel bang,
Is het me zo vijandig,
En doet het me pijn,
Niet als, mijn echte ZELF.
Iets hapert er,
In de wereld buiten,
En veroorzaakt weer en weer,
Disfunctie, onbalans, total loss,
In mijn bewustzijn,
In mijn venster op de mensen,
In de harmonie van de natuur,
Heel vreemd, voor mijn ZELF.

TWITTER: HYPE OP INTERNET.
Het houdt niet op, internet is de getuige van
s’werelds dynamiek en veranderingen. Nu
weer Twitter waarop u alles wat u NU doet
of laat of denkt kunt mededelen aan een
groepje mensen die u selecteerde. Uw
banaliteiten openlijk op straat dus. De
expositie van het individu begint bizarre
vormen aan te nemen, maar het succes is
enorm. Een soort ego-blog dus van het
onnozelste soort. De diepste diepten in het
menselijke brein liggen tegenwoordig
zomaar te kijk op het net. Pas 80.000
abonné’s, jawel, maar de groei is explosief.
U kunt er ook “toekomstige boodschappen
aan x, y , z” op kwijt: dus u tikt een felicitatie
voor de verjaardag van uw zusje en Twitter
zorgt dat die keurig op het juiste moment
wordt
verzonden.
Een
internetboodschappendienst.
Dus
tik
uw
verjaarskalender in en nooit meer krijgt u
familiaal gedonder. Iemand zei het is een
soort “vertraagd internet”, want je haalt de
druk eraf en doet het rustiger en planmatiger
je mailtjes uitspugen. Dus ontvangt u
banaliteiten als: ik ga nu naar de fitness, of,
ik g me nu bezatten, nog erger, ik ga nu
“van bil”, dan weet u het. Uw vriend/kennis
”Twittert”, en u moet hem/haar een cheque
voor de shrink sturen…

Ik weet, ooit zal het gebeuren,
Dat alles vreemd zal worden,
Dat alle kleuren gaan schreeuwen,
En alle klanken kakafoneren,
Dan zal ik plots beseffen,
Dat ik eindelijk ben weggereisd,
Van alles wat ik ooit was,
Weg van, mijn ZELF.
En mijn ZELF is dan niet meer.
Leon, 2006
(dit staat in Arial Narrow)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

VOOR
GLOBETROTTERS
FILOSOFEN

EN

PC-TITANENSTRIJD.
LENOVO (was ooit IBM) krijgt nu
concurrentie van de andere groten HP en

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
MICROSOFT ZOEKT ZOEKMACHINE.
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Dell, en nu ook in China. Niet zo vreemd
want de PC-markt groeide in de VS met 3%
en in China met 21%... Op deze manier ga
je op de fles als je niet meedoet in die 21%,
dus ging men er tegen aan IN China. Dell
richtte al een researchcenter op in SjangHai van nu 500 personen en ook HP deed
dat. Nu is hun probleem dat China een groot
platteland heeft waar veel PC’s verkocht
worden. Dus de distributie is complex en
duur in dit onmetelijke land. Lenovo heeft al
12000 verkooppunten, dus veel voorsprong.
Maar hoe dan ook ze moeten in China
verkopen anders gaat het stel op de platte
bek. De invloed van China is enkel al door
zijn marktomvang enorm: de wereld wordt
nooit meer als vroeger, toen Europa de
groeier was. Times have changed.

Spanje
: 3%
31%
Italië
: 2%
10%
Portugal
: 1%
20%
Is dit zo omdat in vele landen de politici de
Wet op gelijke kansen aannamen en DUS
het voorbeeld moeten geven? Daar lijkt het
echt op. Het bedrijfsleven, dat zo modern
voortsnelt, let niet erg op de vrouwen… Het
noorden valt wat positief op, het UK slaat
echt een modderfiguur. En dat in
Thatcherland! Het is goed zo’n lijstje eens te
zien Het toont wat KAN en ook wie waar
loopt in dit aspect. Maar of het BETER gaat
met meer dames, weet niemand. Maar dat
is dan ook een kulvraag! Niemand zegt toch
ook dat het door mannen komt dat het zo
beroerd gaat? U merkt het, ik ben in contact
met Opzij…

ALGEMEEN BLOED.
Er zijn enzymen ontdekt die de moleculen
aan de rand van roe bloedlichaampjes
kunnen veranderen, die bepalen of het type
A,B,AB of O is. Dus nu kun grote de
bloedgroep van groepen met type A,B, AB
veranderen, waarmee deze donoren O
produceren kunnen. Daarmee kun je enorm
veel meer “algemeen bloed type O”
produceren, wat in de huidige nijpende
situatie een echte vondst is. De
(staats)onderzoekers
in
Marseille
in
samenwerking
met
het
amerikaanse
Zymquest slaagden erin. Er moeten nog
wat problemen worden opgelost, maar
straks rennen er vele medemensen rond
met “moeilijk bloed” dat door enzymen tot
“algemeen bloed” zal worden omgevormd.
Tja ik had al “O “ dus ik was al een “goeie
donor”.

EUROPA NIET MEER OP PÔLE.
Tja de F1-races verleggen hun zwaartepunt
ook naar het oosten, logisch. Want daar wil
met ze graag zien: Turkije, Maleisië,
Bahrein, China en Quatar en nu ook in Abou
Dhabi dus. Maar ook India, Polen, Marokko
en Rusland willen een grand-prix. Dat zal
ook onvermijdelijk zijn zeggen Eckelstone
(de baas) en Michelin. China kent 500
miljoen jongeren, en F! is voor deze groep
een symbool van welvaart en succes. En
het
trekt
vele
toeristen
natuurlijk=
amusement op nivo, want dodelijk. Nu
moeten ze wel oppassen de zaak niet dood
te regelen… Want spannend blijft natuurlijk
“de mens die laag vliegt”. Het is toch sport?
EADS: SUCCES IN DE VS EN RUSLAND.
In 4 jaar verdubbelde de verkoop van EADS
in de VS. Nu al boven de 1 miljard $. Men
werkt samen met Northrop in de militaire
business, met name in de grote
transportvliegtuigen. Want dit park moet
worden vernieuwd in de VS: markt 100
miljard $. Ook de lichte helikopters van
Eurocopter zijn een succes hier. Vorig jaar
zo’n driehonderd verkocht. Ze hebben dan
ook een montagefabriek in de VS neergezet
en die zorgt voor 600 hoogwaardige
arbeidsplaatsen. En dat helpt politiek niet
weinig! De politiek om met grote andere

VROUWEN IN POLITIEK EN ECONOMIE
Even een “vrouwenstatistiekje” betrok-ken
op Europa. We kijken naar het % vrouwen in
Raden van Bestuur en in de politiek. En dan
zien we:
Zweden : 21% economie; 45% politiek
UK
: 15%,
18%
Duitsland : 12%
31%
Nederland: 9%
34%
Frankrijk : 8%
14%
België
: 5%
36%
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industrieën in de VS amen te werken is de
andere handigheid.
Een bedreiging is echter dat het VS-budget
voor militaire uitgaven de komende jaren zal
zakken en dan vliegen de buitenlanders er
als eerste uit.
De
droeve
verhalen
over
de
Airbusproblemen en de winst daarentegen
van Boeing zijn dus niet het geheel: EADS
heeft meer pijlen op haar boog en ook in
Rusland beginne ze serieus naar deze
europese gigant te kijken. Poetin heeft
namelijk
een
noodlijdende
grote
vliegtuigindustrie en daar kan EADS bij
helpen. En waar de VS zit wil Poetin ook
zitten. Zo werkt dat sinds mensenheugenis.

De hedgefunds zien veel prooien in het
europese grote bedrijfsleven. ABN-AMRO
was de eerste schok en nu volgen er veel
meer. Tui (Du), VNU en Unilever (Ned) zijn
ook al in de kijkers. Deze roofvogels dienen
de aandeelhoudersbelangen, zeggen ze. Of
dat meer is dan de korte termijn is maar er
de vraag. Het lijkt nogal op portemonnee
voltanken is veler mening, maar het heeft
ook een sterk louterend effect op de
efficiency en het uit de slaap halen/houden
van grote bedrijven. In wezen is het een
democratisering/liberalisering
van
het
kapitaal en haar bezitters. Heel anders dan
vroeger, maar wat blijft nog “hetzelfde”? We
worden oud…

DE CORRUPTIE IS ENORM.
De grote corruptieschandalen volgen elkaar
op zonder ophouden. Nu zit de baas van
Total weer in politiekringen vanwege
verdenking met handel in Iran, zijn
voorganger ook al, de fregatten van Taiwan
was ook al een fors schandaal en ook de
britten hebben boter op de koppen. En u
weet al van het grote Siemens schandaal en
niemand is ook het Volkswagen schandaal,
compleet met prostitueé’s vergeten. Deze
mondiale firma’s komen hoge politici tegen
die best zelf een centje willen en dan vliegt
het geld via Zwitserland , de Kaaimaneilanden en andere exotische plekken naar
de zakken van de toch al rijken. Tja, als je
niet mee doet, dan ga je eraan, zegt men.
Maar als je WEL meedoet maak je het
steeds erger, zeggen anderen. Uiteraard!
Maar niemand spreekt over de morele,
ethische kant en dus over het lange termijn
effect. Wapens, Olie/gas, kernenergie zijn
de sectoren waar de nullen in 10-tallen
achter andere cijfertjes voorkomen, en daar
is een klein beetje aan de strijkstok al gauw
tientallen miljoenen. Zit in de marge van de
produktprijs… Betaalt dus ergens toch een
klant. De mondialisatie verzwakt de posities
van de staat en het hele rechtssysteem. Dus
moet er echt wat meer komen dan
Interpol… Heel veel meer.

DE CÔTES DU RHONE KRABBELEN
WEER OP.
Na slechte jaren vindt men ook bij ons
(Côtes du Rhône en Côtes du Ventoux)
langzaam de weg naar verbetering. De 2e
grootste AOC in Frankrijk met 3,1 miljoen
hectoliter en 412 miljoen flessen geeft werk
aan 30.000 mensen direct en 50.000 En er
wordt nar 145 landen geëxporteerd nu.
Klinkt weer veel beter toch?
Bij een aantal AOC’s is nu de vraag al weer
hoger dan de productie, dus teert men
eindelijk in op de voorraden. Hoe is dat
gefixed? Wel men begreep dat de smaak en
het (jonge) publiek gemak zoekt en geen
encyclopedische kennis om een fles open te
trekken. Dus eenvoud, soepele, lollige
wijnen en bingo. Zoals de nieuwe landen
“voordeden”.
De
enorm
gedaalde
wijnconsumptie in Frankrijk werd tenslotte
dus gecompenseerd.
Interrhône laat weten dat er nu voor 92 €
een hectoliter kan worden verkocht, de
produktiekostprijs is 80 €. Dus per 10 liter
verdient met “alweer” 12 €. Uw flesje levert
dus ca 0,10 € op aan winst…
Dit zijn gemiddelden… er wordt zelfs nu nog
ingekocht voor 70 € per hectoliter! Maar de
weg terug is gevonden. Nu komen er
natuurlijk meer punten ter verbetering in
discussie o.m. het tijdelijk toevoegen vn
houtsnippers aan uw pinard, om meer
souplesse en aroma’s te maken. Men is er

DE “FONDSEN” SPRINGEN OP EUROPA.
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Ziet u hoe dom beleid KAN zijn? En hoe een
regering haar volk op het verkeerde been
kan zetten? In dat beleidsklimaat roep je
ideeënventers als Verdonk en Wilders op.
Die zijn gewoon bezig om ons voor de gek
te houden en zij betalen heus straks onze
pensioenen ook niet! De lange en de korte
termijn kregen het weer eens onderling aan
de stok. En het volk laat zich wat wijsmaken
en laat haar gevoelens van xenofobie wat
opkloppen. Na de enorme fout over de
“geslaagde integratie en de multicultisamenleving” kwam de volgende; alle
buitenlanders eruit, we gaan het zonder
doen… Mensen kunnen gewoon niet goed
tellen en politici geven weer geen
rekenlessen!
Intussen spreekt men in Nederland van een
forse teruggang in de bevolking in de
komende jaren… meer dan 1 miljoen,
zonder toenemende immigratie…. Het gaat
snel nu, ook in de hoofden van de mensen.
Eindelijk.

nog erg voorzichtig over, maar het lijkt ook
hier te gaan gebeuren.
Mentale souplesse, verminderde arrogantie
en veel marketingkennis hebben de
overblijvende gered. Bravo et “chin, chin.
DE VERGRIJZING VERANDERT DE
WERELD.
In mijn handen hou ik een franse
overheidsfolder: de oudjes moeten aan het
werk blijven. Immers zij hebben “onmisbare
ervaring” en daarmee kan ook “de relatie
tussen de generaties” (!) goed worden
gehouden. Dit is natuurlijk gewoon een
beetje politiek gemompel: ervaring is een
van de snelst verouderende zaken in het
bedrijfsleven in de huidige wereld en verder
bedoeld men dat de pensioenen niet kunnen
worden betaald, straks.
Dus ook Frankrijk met zijn supergeboortencijfer ziet de bui al hangen en
roept de grijze mussen op, langer te blijven.
In deze folder vol tips om de oudjes te
paaien stond deze keer natuurlijk geen
woord over de noodzakelijk verhoging van
de immigratie.
Maar dat vond ik wel in de NRC (ned. krant):
“Vergrijzend Europa kan niet zonder
immigranten”, kopte het. Er komen nu
jaarlijks 500.000 illegale immigranten naar
Europa, 50.000 over zee de rest gewoon
vliegend en rijdend. Het toeristenvisum
scoort daarbij hoog. Europa voelt steeds
meer de noodzaak van een europees
immigratiebeleid, al blijft het vooralsnog “elk
voor zich”. In de komende 20 jaar zakt de
bevolking van de EU met ca 25 miljoen
zielen en daartegen over kan je enkel
immigratie stellen als je niet wil wegzakken.
Canada, de VS en Australië zijn al lang
begonnen met de beste immigranten van de
“markt” af te romen. De VS groeit op deze
manier in de komende halve eeuw met 100
miljoen naar … 400 miljoen yanks. Omdat
ze Engelstalig zijn daar is er een voordeel:
de beste immigranten spreken al engels.
Een europees ambtenaar zegt: al die
belemmeringen van nu (zoals verplichte taal
en cultuurexamens!) zullen we moeten
versoepelen in de toekomst…

OLIE (energie), WATER.
OLIE VAN KADAFFI
Kadaffi mag weer meedoen en dat levert
weer olie op. Er zitten aangetoond 39
miljard barrel in de bodem en nu pompt
Kadaffi Zo’n 2 miljoen per dag omhoog en
dat kan voor 2010 naar 2,4. ENI uit Italië
loopt voorop, zij gingen nooit echt weg, dus
nu 1e plaats naast BP en EXXON-MOBIL.
China doet “maar” 7,5% daar. En men
verwacht nog stevig meer reserves te
vinden in het zand en onder de zeespiegel.
Dit alles is goed voor de verlaging van de
werkeloosheid van zo’n 35%, hard nodig
ook. ENI investeert ook in hospitalen,
scholen en opleidingen van archeologen.
Want dit land is een museum. Nu is Libië de
2e produkteur van olie in Afrika…en qua
reserves zou het Koeweit kunnen evenaren
met zijn 100 miljard barrel. Nu maar hopen
dat Kadaffi de boel bij elkaar houdt, en dat
hij niet ook binnenkort bezoek krijgt van de
rebelse fundamentalisten. Hij zit in een nietongevaarlijke hoek…
In Tunesië in de woestijn zagen we overal
clandestiene benzineverkopers met hun
goud uit Libië staan. Gewoon in emmers en
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zo in de gloeiende zon. Want er moest toen,
et al die sancties, toch ook rood op de
plank? En dat is nu voorbij; Kadaffi gaat
fortuin maken.

vele etnische clashes, zie bijvoorbeeld
Joegoslavië,
moeten
hierbij
ook
genoemd worden.
De cultuur- c.q. etnische clash gaat nu
ook nog samen met een felle religieuze
clash? Uiteraard weten wij allen van de
grote godsdienstoorlogen in Europa
enkele honderden jaren geleden; in
Frankrijk duurde dat een periode van 200
jaar lang, op uiterst bloedige wijze. Dit
troost niet, maar herinnert ons wel aan
eigen ontsporingen, die nu anderen
bedrijven. En hoe kwamen WIJ er van af,
ooit?
Herinner U dus uw eigen geschiedenis
bij het beoordelen van deze onontkoombare realiteiten.

ROULE MA FRITE.
Er zijn al 500 pompen in Frankrijk waar E85
te krijgen is. In Marseille is iemand die al
lang de afgewerkte frituurolie ophaalt bij
resto’s etc. en die omwerkt tot brandstof
voor zijn 405. Nu is er een vereniging die in
heel Frankrijk opereert onder de fraaie
naam: Roule ma frite. (Rij me, mijn rietje).
Vijftig van hen rijden op een mix van
geschoonde frituurolie en diesel en men
probeert de vloeibaarheid en de zuurgraad
beter te krijgen. Want starten duurt even
omdat deze olie 30 graadjes moet zijn om
van de plek te komen. Dus moet er een
verwarmingsgeintje worden ingebouwd,
andere injectoren etc, Tot voor kort was dit
alles illegaal, enkel de boeren mochten op
koolzaadolie rijden. In de UK is er zelfs al
een zg Frying Squad. Een speciale brigade
die illegale gebruikers van “alternatieve
brandstof” opspoort; die veelal op “fish and
chips-olie” rijden. De vereniging in Frankrijk
maakt reclame ook bij openbaar transport
voor hun invalshoek en hoopt hun produkt in
gebruik te verbreden. De burger die een
stukje van de oliecrisis oplost! Dat is toch
aandoenlijk? Zoiets moet je steunen, al was
het maar vanuit pedagogisch oogpunt. Zo,
wij gaan ons frietenvet en –olie vanaf nu
bewaren. Want de prijs stijgt…

DE TOMBES VAN DE FAMILIE JEZUS
(vervolg).
We houden het even bij, dit verhaal dat via
de
documentaire
zo’n
opschudding
veroorzaakt. De DNA-tests op de botten uit
de graftombe zijn in volle gang…
Stel je voor Da Vinci-code krijgt gelijk , of
eigenlijk, de schrijvers over Rennes le
Chateau (en de Catharen-geheimen)
krijgen gelijk?. Maar dan niet op één punt: nl
dat Jezus en zijn familie (moeder, vrouw en
kids!) zijn geland in Les Saintes-Marie de la
Mer en dat uit hun geslacht de franse
(merovingische) koningen stammen. Want
dan is het vinden van de graven in
Jerusalem niet erg logisch, tenzij, iemand uit
piëteit de stoffelijke resten terugbracht naar
Palestina. U ziet er zal altijd weer stof
overblijven
in
deze
geheimzinnige
geschiedenis. De christenen die erg
bijbelvast zijn zullen het moeilijk blijven
hebben. Maar als je de Amerikaanse tak
ziet, trekken ze zich daar toch nooit iets van
aan. Ach, voor de geloofsessenties maakt
dit alles toch niet uit? Dan vallen er maar
een paar dogma’s om; dat gebeurt toch ooit.
Ik hou u op de hoogte!

RELIGIES
OPNIEUW GODSDIENSTOORLOGEN?
In Turkije werden christenen, een zeer
kleine minderheid, vermoord door
radicale moslims, die gepakt werden en
bekenden. Een schok waart door de
wereld..
Op de Filippijnen werden katholieken
vermoord door een moslimgroepje; daar
zijn de moslims een minderheid naast
overwegend katholieken.
Deze incidenten kunnen we toevoegen
aan een steeds langere lijst van
religieuze terreur op vele plaatsen in de
wereld, Ambon, Egypte, Afrika,…. De

DE KOPTEN VAN EGYPTE.
Mubarak probeerde het te dempen: de
verdrukking van de kopten (christenen in
Egypte). Maar ze worden de facto toch wel
echt vervolgd of verdrukt, ondanks
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van zijn zo goed lopende land een echte
ruïne; geen massamoorden en zo, maar
gewoon een misdadig soort machtspolitiek.
Er vluchtten al 3 miljoen zwarte inwoners en
ook de 200.000 blanken zijn grotendeels
vertrokken. De gemiddelde levensduur viel
terug van 60 jaar in 1980 tot nu 35 jaar…Het
BNP is gehalveerd in vergelijking met 1997
en de inflatie is torenhoog. En hij vervolgt
zijn oppositie: we zagen allemaal hoe de
leider daarvan een enorm pak slaag kreeg
en in het ziekenhuis verdween. Van vertrek
wil de dictator niets weten: hij zegt met 100
met pensioen te willen…
In Afrika gaan steeds meer stemmen op
hem te stoppen; hij wordt een echt afrikaans
imagoprobleem. Maar hoe dat te doen in
een continent waar nu opnieuw hoopvol
draaiende landen als Kongo, Zuid-Afrika,
Ethiopië en Nigeria enorm in nieuwe
politiek-economische problemen geraken?
Mugabe is daarbij het symbool van antiwesters denken en de UK hebben in hun
oude kolonie geen poot meer om op te
staan. Wie en vooral hoe zal vóór 2008 dit
probleem gaan aanpakken? De urgentie is
duidelijk. Arm Afrika.

Mubarak’s beloften. Ook hij houdt de
verdere islamisering in zijn land nog
nauwelijks
tegen.
Ondanks
grondwetwijzigingen en druk op de
“moslimbroederschap”. De kopten in de
diaspora, ook in de VS, lobbyen steeds
meer; maar iedereen zit hoe het ze vergaat
in dit land. De christenen verdampen, ook in
Egypte.
KATHOLIEKE SCHOLEN IN DE LIFT.
In Frankrijk zijn er al 2 miljoen leerlingen op
katholieke scholen en er zijn lange
wachtlijsten. De mensen zien er kwaliteit in
het onderwijs en rust en orde. Enkele
bisschoppen willen nu het katholieke
stempel versterken, anderen waarschuwen
daarvoor. Ook elders is deze tendens
merkbaar: zie de vele Nederlanders die hun
kids nar de Belgische religieuze scholen
sturen. De christenen sluiten dus ook steeds
meer “hun” gelederen; net als de moslims
lijken te willen doen. De integratie mislukt,
laat staan de oeukumene. Ieder gaat voor
zich.
AFRIKA
Veel slechter nieuws uit Afrika, maar ook
het goede nieuws dat Sekou Touré op
nette wijze werd herkozen als president
van Mali; oase van rust…
Soedan en Tsjaad sloten vrede onder
leiding
van Saoudi-Arabië en in
Mogadisjoe (Somalië) patrouilleert nu de
AU… Weer is te zien dat de bemiddelaars
voor “moslimconflicten” uit het moslimdeel van de wereld komen en dat het
westen daarvoor niet meer wordt
gevraagd. De Saoudi’s hebben veel werk
hieraan tegenwoordig…
Tegen twee oud-bestuurders in Soedan
werd nu een opsporingsbevel van het
Internationale
Hof
uitgevaardigd…
wegens genocide in Darfoer. Zal hier iets
van terecht komen?

SOEDAN TREKT ZICH NERGENS WAT
VAN AAN.
De gezochte oorlogsmisdadigers lopen
rustig rond in Soedan. Haroun , de patroon
van de Arabische ruiters de miliciens du
moorden en vernielen, woont rustig in de
chique wijk van Kartoem, tussen politici. Ali
Mohammed Ali, die van grote moordpartijen
wordt verdacht, woont in het zuiden ; hij
“moet” voor een Soedanees tribunaal
verschijnen. Er is daar niemand die gelooft
in een veroordeling. Den Haag zal nog lang
o zijn verdachten moeten wachten. Intussen
gaat het “zuiveren” dwz het verjagen en
vermoorden en uithongeren van de
negerbevolking door de arabieren krachtig
verder. Soedan is oost-indisch doof voor
alles en iedereen. Intussen was er in Tripolis
een internationale conferentie en oefent
Bush ook steeds meer druk uit. En wanneer
stopt het hongeren en bloed vergieten?

MUGABE EN ZIMBABWE.
In 2008 zijn de verkiezingen in Zimbabwe en
iedereen houdt zijn hart vast. De 83-jarige
Mugabe doet er nog steeds alles aan om in
het zeer wrakke zadel te blijven. Hij maakte

VERKIEZINGSFRAUDE IN NIGERIA.
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STAATSGREEP IN TOGO?
De president Faure, nu twee jaar aan de
macht, zit in een machtsstrijd met zijn halfbroer Kpatcha, minister van Defensie.
Enkele rijken maken economisch de dienst
uit in het land en zijn bevriend met Kpatcha.
Nu wil Faure deze rijken fiscaal aanpakken
en wat opeisen van de fosfaatproduktie en
de katoenexport. Maar dat leidde tot
vijandige aanplakbiljetten in de kazerne’s
waar broerlief de chef is. Een andere
zwakte van Faure is dat hij geen 100%
kabylisch bloed heeft… Ook hier het helaas
al te bekende liedje: machtsstrijd en
corruptie, en dan weer een staatsgreep.

Het liep mis bij de eerste democratische
verkiezing na 1960 in Nigeria. Na een
juridisch-politieke strijd bij de kandidaatstelling, die al veel gedonder gaf, werden de
verkiezingen gehouden in een klimaat van
repressie, omkoping en banditisme. Tevoren
ingevulde biljetten, omkooppremies en
geweld
deden
de
internationale
toezichthouders besluiten de verkiezingen af
te keuren. Maar dat mocht ook niet meer
baten…
Nu zal het dus niet lang meer duren tot het
islamitische noorden opstaat tegen het
christelijke zuiden… De eerste produkteur
van olie in Afrika met zijn 117 miljoen
inwoners wachten zware maanden/jaren. En
dat geldt dus ook voor de olieproductie…
Nigeria neemt als labiele schakel in de
Oost-West landenband van het subsaharagebied ,opnieuw een zorgelijke plek
in. En Al-Qaida ziet het met genoegen
gebeuren…

LIBIË’S AUTOPARK.
Sinds de handel weer mag nu Kadaffi braaf
werd, ziet Tripolis zwart van de auto’s. Op
5,3 miljoen inwoners al zo’n 0,5 miljoen
voitures. Een auto kost nu veel minder
omdat de accijnzen zijn verminderd, dus de
import van japanse en europese occasions
loopt erg goed. U zier er de mooiste
karretjes rondrijden Vel ambtenaren kopen
er een en spelen ook taxichauffeur om wat
bij te verdienen. En de vrouwen kunnen zich
nu ook beter verplaatsen naar de plekken
die ze mogen bezoeken: winkels en
theehuizen. Het ziet er plots heel anders uit
in het land van Kadaffi. Braaf zijn wordt
beloond.

KABILA EN KONGO.
Vier maanden na de eerste vrije
verkiezingen heeft ,Kabila die dat won, na
veel rellen en doden, zijn tegenstander
Bemba aangepakt. Toen hij de ontwapening
van diens milities eiste was het “oorlog”: 250
doden in 48 uur. Bemba wil naar Portugal
vluchten en voor Kabila die de steun van het
westen heeft, is dit geen geweldige start.
De jongste baas (35 jaar) in Afrika heeft nu
geen oppositie meer. Wat zo goed leek, is
beschadigd.

WEST-EUROPA
DE EUROPESE BANKEN.
Tja ABN-AMRO moest snel een partner
zoeken om niet in twee te worden gehakt.
De georganiseerde kapitaalhyena’s (zoals
sommigen de aanvallers noemen), moeten
toezien hoe Barclays redt. Als dit doorgaat
dn wordt de combinatie nr. 2 in Europa na
HSBC (UK). Dan komen er een zwitser,
een brit en een spanjaard en op nr 6 komt
de PARIBAS uit Frankrijk. Frankrijk zakt
terug in dit lijstje. En een bank als de
Societé Generale hier moet oppassen om
niet tot prooi te worden. Als je niet zelf eet
wordt je opgegeten. Dit is de wet in de
financiële jungle. Die mensen met die grote
salarissen hebben echt problemen en
werken voor hun centen. En de werknemers

GAMBIA GAAT TEN ONDER
Dit buurland van Senegal wordt al meer dan
1 jaar, na een staatsgreep, geregeerd door
een halve gek. Nu weet hij zeker dat hij Aids
kan wegmaken door handoplegging en een
drankje van zeven kruiden uit de Koran. Als
je dat niet gelooft of andere bezwaren tegen
hem hebt, deze oud-luitenant, Dan ben je
rijp voor arrestatie en zelfs moord. Met
name journalisten zijn de klos, en hij trekt
zich niets aan van “d wereld” liet hij al vaker
weten. Jammeh denkt dat hij bijna naast
God staat en dat maakt praten met hem erg
lastig.
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veel slechter aan toe zijn en nu MOETEN
we verder moderniseren om even modern te
worden
als…
de
vroegere
ontwikkelingslanden. Daar zit ‘m de kneep
en de ware oorzaak van ons aarzelen. Dus
dames, heren: flexibiliteit, bouger, moven,
…. bewegen (=ook duits).

moeten afwachten waar de rekening terecht
komt. Een nederlandse werknemer zei
opgelucht: Liever een engelse bank dan
zo’n franse. Dat is niet aardig hoor!
Maar intussen is de bij ABN-Amro, door
optreden van koppige aandeelhouders de
pleuris uitgebroken; korte gedingen en
gemanoeuvreer van allerlei kanten. Een
ware les voor overmoedige bestuurders met
teveel kunstjes! En de crisis duurt voort met
aanklachten in de VS, met nieuw
gemanoeuvreer van TCI (beleggingsfonds)
en geroep dat Groenink weg moet. Ook
binnen de bankwereld wordt op hem
geschoten. Hij zit dus diep in de neste, zij
het, dat hij ook bij ontslag zijn aandeeltjes
ABN-AMRO nog méér zal zien stijgen.
De Bank of America, die het Amerikaanse
La Salle deel van ABN-AMRO wilde kopen,
dient nu een schadevergoedingsclaim in
omdat de Nederlandse rechter de verkoop
van deze Amerikaanse dochter plat deed
leggen. En nu elden zich weerandere
geïnteressseerden voor overname.
Er wordt hier een nieuwe strijd om de macht
vertoond in de onderneming : aandeelhouders contra bestuurders, in het nieuwkapitalisme van vandaag. Waar de
vakbonden/het personeel gewoon voor joker
staan te kijken. De regels van Tabaksblat
(adviseur in deze van de regering enkele
jaren geleden) in deze moeten worden
aangepast vinden nu weer velen, die GEEN
aandeelhouders zijn. Het zal nog wel even
doorrommelen rond ABN-AMRO.

ONZE BUUR: RUSLAND.
Nu de EU 50 is moeten we ook weer eens
op de buren letten. Afrika en zeker ook
Rusland.
En met de laatste is het
spannend: trammelant over het leveren van
energie, Russische woede over het antiraketsysteem van de VS in onze landen,
kortom het zit niet zo lekker tussen ons en
de oosterburen. Koude oorloggevoelens in
de lucht; opnieuw meegesleept worden in
de titanenstrijd. Nu zijn de russen ook bezig
zich in te kopen in onze ondernemingen en
ze willen samenwerken. Want deze buur
met veel gas en olie moet echt snel
diversificeren. En daar is europa bij nodig.
Om ons dat duidelijk te maken sloten
Rusland en China recent voor 4 miljard aan
handelsverdragen…
Europa moet kiezen…. We zijn al “speelbal”
nu van russen, amerikanen en (via de
russen) China. En laten Afrika maar wat
hangen. Geen gezicht voor een gebied met
zoveel historie en ervaring.
PORTUGAL ONDERAAN.
Portugal groeit nu minder hard dan
bijvoorbeeld Tsjechië, Malta en Slovenië…
Na een korte opleving is het nu nog steeds
de slechtste in de europese klas met een
monstertekort. Dat werd op het nippertje
geredresseerd door forse ingrepen van José
Socrates: BTW omhoog, salarisstop in de
publiek sector en pensioenleeftijd naar 65
(was 60). Dat heeft deze socialistische
premier politiek veel punten gekost…. De
politieke stabiliteit was al langer beroerd en
wordt dat nog meer nu. De vergelijking met
Spanje is erg pijnlijk en vele portugezen
willen… terug naar een eenheid met dit
land…!
Het zal nog moeilijk worden Portugal
omhoog te stuwen naar een betere
toekomst…
Een
oud-socialistische

EURO: PLAAG OF ZEGEN?
Een grafiekje toont aan dat de EUuitbreiding de groei deed/doet toenemen; ja
de groei van het BNP was in de VS en de
EU sinds 1977 gezien GELIJK!!
Let wel NIET het nivo van het BNP: het
verschil is echt nog steeds 30%! Het komen
tot een europese kenniseconomie, een
doelstelling, is nog even heel ver weg, dat
weet iedereen. Het probleem ligt in de te
grote
regulering
op
produkten
arbeidsrechtgebied, dat toont onderzoek
binnen de EU duidelijk aan. Zie de grote
verschillen. Dus dat verhaal over die dure
euro is nogal onzinnig. Zonder zouden we er
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verloren. De uitslag van begin mei zal erg
belangrijk blijken in de toekomst van het UK.

economische politiek was daarvan de oorzaak. De vernieuwing van de politiek is het
essentiële probleem.
José Socrates heeft zich nu wat ontpopt tot
de Portugese Blair; een zegen voor het land
op dit moment. Als hij slaagt heeft een
Segolène, als zij zou winnen, een nieuw
voorbeeld van moed in het europese zuiden.
Sarko schrok, zelfs tijdens zijn bezoek, van
de drastische aanpak van zijn Portugese
collega; en dan weet u het wel!

FRANKRIJK LEERT VAN DUITSLAND EN
V.V.
De reuzen van Europa kunnen wat van
elkaar leren en dat zou ons allen goed doen.
Deze aardige benaderingswijze levert het
volgende rijtje op:
WAT LEERT BERLIJN AAN PARIJS?
-Een erg goed georganiseerde export.
-Heel goede exporterende middelgrote
bedrijven
-Zonnepanelen maken en verkopen
-Arbeidskosten verlagen
-Job Centers tegen de werkeloosheid
runnen
-Een goed leerlingenstelsel
-Nog betaalbaar OG
-Verstandige vakbonden
-De grote coalitie
-Positief zijn over Europa

BLAIR’S LAATSTE TRAUMA.
De schotse nationalisten zijn zeer populair
en… dat zou wel eens Labour-verlies bij de
verkiezingen
in
Schotland
kunnen
betekenen, begin mei. Op enkele weken van
Blair’s vertrek kan ook dit hem nog
overkomen… Mogelijk opent zo’n uitslag
verdere druk op nog grotere autonomie voor
de schotten en kan de weg ook openen voor
versplintering op termijn van het britse
geheel. Het feit dat Gordon Brown schots is
zal niet echt helpen…. Maar het kan wel de
positie van Brown bij de verkiezingen van
2009 verder verslechteren. Tony, blijft niets
bespaard, lijkt het.
Schotland zit economisch fors in de lift en
wil daarvan meer profiteren zegt Edinburgh.
De 5 miljoen inwoners van Schotland,
wonende op de 800 eilanden, met een BNP
per inwoner van 24.000 € en een groei van
ca 2% hebben een eigen parlement. De 129
afgevaardigden mogen over veel zaken
vergaand beslissen. Nu droomt men, na
honderden jaren, weer van zelfstandigheid.
Vooral de olie in de zee moet hen meer ten
goede komen, wordt gezegd. Vooral door de
Schotse Nationale Partij, die er bij de a.s.
verkiezingen goed voor stond. Veel beter
dan de Labourclub. Op 3 mei bleken de
nationalisten in Schotland de grootste partij
te zijn, vóór Labour. Ze gaat nu regeren met
de liberalen als coalitiepartner…. Arme Tony
c.s. Lichtpuntje: Labour verloor minder dan
gevreesd in Wales en Engeland….
Ik persoonlijk bewonderde altijd Tony’s
humor en uithoudingsvermogen. Vooral bij
zijn respons op vragen in het Lagerhuis.
Een echte advocaat, dat is hij steeds
gebleven, maar zijn proces heeft hij

MAAR NU OMGEKEERD:
-Het mooie, hoge geboortecijfer
-De vele buitenlandse investeringen
-Schone auto’s
-Prima filmindustrie
-Literaire export
-Goede wetenschappelijke opleidingen
-Zeer punctueel treintransport (TGV dan)
-Nieuwe immigratieconcepten
-De betere salarissen
Dat is toch een goed idee, dat de EU-landen
elkaar vertellen wat ze beter doen en… wat
ze willen/kunnen leren? Samen sterker en
slimmer toch? Maar ja dan moet je wel geen
arrogant karakter hebben…
Mogelijk kan de nieuwe franse president
goed overweg met Angela. Sarko lukte dat
aardig, het is tenslotte een (rechtse)
geestverwant van Merkel. Sego beweerde
dat ook zij goed kon met Angela, maar dan
omat ze beide vrouwen zijn… Nou, dan is
het oppassen Sarko is niet echt lelijk
mevrouw Sego! En, Angela komt uit OostEuropa en Nicolas ook (Hongarije)…. Beide
dus “vluchtelingen”. Dat bindt echt.
Dus Sarko gaat over een maand op
inwerkcursus bij Angela en s’avonds
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En lastig dat ze zijn voor Europa! Merkel
heeft er echt veel werk aan. De tweeling,
uiterst conservatief wil wel de europese
lusten, maar niet de lasten. Elk jaar sof ar
12 miljard euro uit Brussel, nu al meer dan
60 miljard dus….5% van het BNP al. Hun
probleem is om een goede besteding van dit
geld te vinden; lukt bijna niet. En dat is een
mentaliteitskwestie in dit ex-communistische
land
met
zijn
oerconservatieve,
populistische
koers.
Maar
zeggen
sommigen, de bevolking begint zich te
toeren TEGEN de tweeling en is WEL euroenthousiast.
Zelfs de utra’s zijn
tegenwoordig VOOR Europa. Maar dat heeft
de tweeling nog niet echt door. Komt
vanzelf.

candlelight met een mooie Bordeaux. Zo
moet dat worden aangepakt.
SUBUTEX VOOR DE BALTEN.
In de baltische landen wordt steeds meer
Subutex gebruikt. Dit heroïne-substituut is
ook erg populair in Georgië, en de drie
baltische landen is het nog meer in trek.
Elke dag worden er in Tiblissi smokkelaars
gepakt, want een dosis brengt 100 $ op. In
Frankrijk
werd
een
groep
illegale
producenten en handelaren opgerold en nu
is er breed alarm geslagen. De nieuwe
landen erven onze “oude kwalen”. Ze gaan
er dus nu echt bij horen.
DE EU EN GALILEO.
Uw Tom-tom etc, doet HET met de
Amerikaanse GPS, hoog boven uw hoofd.
Daarmee bent u totaal afhankelijk van de
VS, ook uw leger en uw vliegtuigen. En dat
wilde de EU natuurlijk niet. Ook China wil
dat niet en werkt aan een eigen “GPS” en
ook India doet dat, samen met…. De
russen. Elke POOL in de nieuwe machtsstructuur van onze wereld krijgt zijn eigen
“GPS”. Nu zijn de britten weer eens aan het
rommelen over de poet in het opgerichte
industrieconsortium voor Galileo: zij lonken
natuurlijk naar de VS. De britten willen niet
dat onze Galileo een militaire kant krijgt…en
ook andere landen maken voortdurend
herrie over wie, wat en waar. Niet zo
best….. Maar een Europa zonder “GPS” en
zonder “Galileo” zal totaal blind zijn voor de
rest van haar leven.
In juni gaat de
Commissie de zaak eens aanpakken….
Hoog tijd!

ZWEEDSE ABORTUSHULP.
In Zweden stemde men voor een wet die
abortus voor buitenlanders mogelijk maakt.
Zoals de engelse doen voor de Ieren gaat
Zweden nu Polen helpen. Daar zijn 80.000
abortussen per jaar en de ontwikkeling in
dat land zullen dat nog verergeren. Dus gaat
Zweden helpen… Over “gelijkheid van
normen en waarden” in Europa gesproken!
De EU gaat steeds meer lijken op de VS,
waar over key-items tussen staten zeer
grote verschillen bestaan; denk aan de
doodstraf. Dus voor de externe eenheid is
zoiets geen bedreiging!
ZWEDEN
ZONDER
VERMOGENSBELASTING.
De nieuwe rechts-midden coalitie sloopt nu
ook deze heilige koe en zet de zaak dus op
scherp. Voordeeltjes voor de rijken? Nee,
deze belasting treft nu vooral de
middenstand met zijn dure onroerend goed,
zoals op veel plaatsen in Europa. De echt
rijken zijn immers al lang “gevlucht”. Nu zijn
er ca 225.000 zweden in het midden aan de
beurt voor een douceurtje dat de staat ca
500 miljoen € opbrengt. Het socialistische
land van de gelijkheid ondergaat een echte
metamorfose… maar de regering verliest nu
veel steun. Tijd voor een belastingverlaging
voor de onderlagen; maar dat na ingrijpen in
de “omvang van de staat”. We moeten ons
mooie beeld van het sociale Zweden

POLEN IS GEK OP EUROPA.
De Polen gaat het best wel goed; de
europese hulp doet zijn wonderen. Groei
6%; 11 miljard buitenlandse investeringen;
1,2% inflatie; 16% van de actieve bevolking
goed hoog opgeleid en 50% jonger dan 35
jaar. Niet fout dus. Maar ook: 16%
werkzoekenden; 4% begrotingstekort; 0,6%
research en ontwikkelingsbudget; 1,23
geboortecijfer….; maar 600 km autoweg en
0,5 à 1 miljoen polen die in het buitenland
werken. Voila, dat is Polen nu.

28

toen 1236 $, nu 6870; Staatsschuld:was
82% van het BNP, nu 30%; Werkeloosheid:
was 13,3%, nu 7,4; Olieproductie:was 6
miljoen barrels, nu 9,7 miljoen. Dat is wat je
vooruitgang kunt noemen! Economische
dan wel te verstaan. En Poetin meet zich
dan nu ook sterallures aan en deelt fors uit
naar Amerika en Europa. Westerse
kolonisateurs noemt hij ons (Oekraïne;
Georgië); hij is ontstemd over de
medewerking van Tsjechië en Polen aan het
Amerikaanse antiraketschild; speelt het in
Iran en ook Kosovo hard tegen de
amerikanen/europa; zegt dat hij Rusland tot
tot een van de tien grootste economieën zal
maken etc. Rusland wil niet meer gewoon
lijken op het Westen, maar ziet nu een heel
eigen koers voor zich. Maar met de
democratie en de rechtsstaat gaat het
minder fraai rondom Moskou. En chantage
met gas om politiek wat te bereiken: dat is
bij Poetin gewoon. Rusland veranderde snel
onder Poetin en is fors op weg naar het
worden van een krachtige pool in de nieuwe
multipolaire wereldconstellatie. En zijn
opvolgers zullen deze koers voortzetten:
allemaal adepten van mijnheer P. Onze
buurbeer wordt weer grommerig; Europa
wordt tot een keus gedwongen.

uitvlakken: ook zij gaan de weg van liberaler
en minder staatsbemoeienis. Rood Frankrijk
heeft nu geen mooi socialistisch voorbeeld
meer..
EINDE VERZORGINGSSTAAT?
HET model voor onder meer de linkse
fransen, lijkt failliet te gaan. De nieuwe
regering grijpt stevig in: afschaffen van de
vermogensbelasting, afschaffing van de
aftrek van de WW-premie, verscherpte
eisen aan werkelozen, etc. De regering is er
zeker van dat dit nodig is om de
concurrentiepositie te versterken, uiteraard
zijn ze ook de rechtse opvolgers van de vele
linkse regeringen vóór hen. Het zou wel
eens kunnen dat nu ook de sociale vrede in
dit “polderland avant la lettre” even voorbij
is. Dus ook Zweden moet schakelen, gezien
de hoge zeeën die te verwachten zijn…
OOST-EUROPA
LEVENSGEVAARLIJK RUSLAND.
In Rusland is het link werken: mijnrampen,
afbrandende bejaardenhuizen, en neerstortende vliegtuigen. Het aantal doden bij
werken is hier 4X (!) zo hoog als in de VS.
Het aantal moorden is er 20 keer zo hoog
als in de UK… Men bouwt er zonder enige
aandacht voor veiligheid. De nooddiensten
functioneren niet of nauwelijks: de URSS
heeft een erfenis van gebreken achter
gelaten. En ook dodelijke corruptie is er:
valse kentekens van het Kremlin en
flitslichten voor op auto’s maken scheuren
door Moskou mogelijk terwijl je helemaal
geen hoge bent. Ook de handel in namaakreservedelen voor vliegtuigen bloeit. En
alcohol is het volgende probleem: 30.000
doden per jaar daardoor. En dan nog
vergiftigde paddenstoelen, dode dronken
vissers bijvoorbeeld als laatste maand in
Sakaline, 400 vissers bevroren daar. Leven
in Rusland is levensgevaarlijk…. En dat is
nog niet zomaar geregeld!

DE ANTI-POETIN COALITIE.
Na Karpov is het nu Kasparov die de
oppositie tegen de Poetin-clan aanvoert. En
hoe! Hij spreekt openlijk al zijn kritische
gedachten uit, demonstreert samen met
honderden in het openbaar, wordt opgepakt
en verhoord en gaat gewoon door, ondanks
de diverse moorddreigingen. Hij wil een
tegenkracht formeren voor de verkiezingen
van maart 2008. Hij wordt beschuldigd van
Amerikaanse sympathie en ook financiering.
Ook van banden met de oranjeklanten in
Georgie
en
de
Oekraïne.
In
de
(staats)media wordt een ware hetze tegen
hem gevoerd en in alles wordt hij gehinderd.
Zijn vliegtuig kan niet landen, zijn
hotelkamer is overboekt etc.; pesterij zonder
einde.
De Russische beer is schizofreen geworden
en Kasparov riskeert zijn leven. Een

RUSLAND: VAN JELTSJIN TOT POETIN
Nu Jeltsjin stierf is het moment daar om de
balans over het democratische tijdvak (tot
Poetin) eens op te maken. Voila: Groei :
1999 toen 3,2%, nu 6,6; BNP per inwoner:

29

Deze stad van 16 miljoen inwoners en 8%
groei per jaar wil snel hogerop. En de hightech wereldindustrie wil graag meedoen:
lage kosten en laag analfabetisme. Al
40.000 arbeidplaatsen werden geschapen
door IBM, Siemens, Samsung, Wipro etc. en
dat gaat nog fors toenemen. Met nu een
BNP van 305 € per kop, onder dat van New
Delhi en Bangalore ( 729 resp. 553 $) moet
een sprong vooruit kunnen lukken. De
sociale onrust waarbij 14 doden vielen,
omdat er 5500 hectaren werden onteigend
voor een chemiecomplex, ten spijt.
De glaspaleizen verrijzen overal en nu wil
de burgemeester zelfs de transportkarretjes
verbieden… Daarvoor gaven de britten in
1919 nog de vergunningen uit…. A long
time ago.
Een stad, essentieel onderdeel van de
tweede economische reus van morgen, gaat
haar kansen testen. China opgelet!

moedige schaker die de risico’s echt wel
kent.
POOLSE HEKSENJACHT
In Polen bestaat een wet die niet
meewerken aan vragen over een eventueel
communistisch verleden strafbaar stelt. Al
700.000 polen moesten zich verantwoorden.
Een ware inquisitie en/of heksenjacht is
geopend.
Men
spreekt
over
“zuiveringsdocumenten” die in dit land een
nare betekenis hadden; ooit, maar nu dus
op- nieuw. Als afgevaardigde of ambtenaar
kan weigeren je ook je baan kosten. Dat
dreigt nu voor EU-afgevaardigde Geremek,
die weigert. Kan Polen hem zijn mandaat
ontnemen? Ja, de EU respecteert alle
besluiten van de lidstaten in deze. Een oudpremier steunt hem in zijn weigering nu. Dat
dit voor de EU geen fraai teken van
democratie heet is niet verwonderlijk. Maar
na de poging de doodstraf in Polen in te
voeren, het veto uitspreken om de EU te
beletten
met
Moskou
te
gaan
onderhandelen over opheffing van het
vleesimport embargo, is wel duidelijk dat
Polen nu de europese waarden en normen
niet erg koestert.
De wijzen komen even niet uit het oosten.

OOST-AZIË
In China werd een hoop olie gevonden;
een voorraad van ca 8 miljard vaatjes.
Ter vergelijking Shakaline (Rusland) : 45
miljard vaatjes. Petrochina werd nu op de
beurs evenveel waard als Shell…
En de bloeiende handel in organen
(waarover laatst ook in Le Provençal
werd geschreven) is nu officieel
verboden.

ZUID-AZIË
PROBLEMEN VOOR DE GENERAAL
(Thailand).
De nieuwe machthebber van Thailand zit nu
al tussen twee vuren. Enerzijds is de
Veiligheidsraad in dit land het niet eens met
de zware beperkende maatregelen die hij
trof, anderzijds zijn z’n aanhangers steeds
ongeduldiger en zien erg weinig resultaat.
Om hen te sussen heeft hij nu en
referendum over de nieuwe Grondwet
aangekondigd en verkiezingen in december.
Hij zet in op zijn vlekkeloze reputatie en op
zijn vriendschapsrelatie met de koning
Poemibol. Ook hier zoekt men dus naar
democratie en vrede…
Intussen moest het leger worden ingezet om
de orde bij de verkiezingen te bewaren.

CHINA DE GEVAARLIJKE BUURMAN.
China is de nieuwe reus, die met zijn
enorme krachtsexplosie zijn buren steeds
meer angst aanjaagt. Het is lid van alle
Aziatische Organisaties en bindt zich
economisch sterk aan zijn regio, maar toch
neemt de verontrusting sterk toe. Zijn
grensconflicten houdt het rustig, maar zijn
economische greep en zijn militaire
krachtstoename doen velen onzeker
worden. De chinese president bezoekt zijn
buren en probeert ze gerust te stellen, maar
dat helpt maar beperkt. China begrijpt dat
meer vrijheden voor Hong-Kong of overleg
met de Dalai-Lama over Tibet meer zoden
aan de dijk zou zetten dan presidentiele
bezoeken…

CALCUTTA GAAT IN DE HIGH-TECH.
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Maar Hyundai mag nu wel de chinese taxi’s
leveren: 67000 stuks. Niet sjlecht toch?

Waarom dan toch deze kramp? Wel, door
de angst van de communistische partij die
politieke vrijheden nog steeds erg vreest.
En, nu steeds meer, door zijn sterk
groeiende nationalisme, dat maakt velen
echt bezorgd. En ook de onduidelijkheid van
zijn systeem in termen van normen en
waarden… China krijgt het nog moeilijk in
politiek opzicht en moet beslissen waar het
heen wil en dat duidelijker demonstreren.
Anders gaat de onrust over in vijandschap.
Oost-Azië zit steeds meer in een regionale
crisissfeer aangaande haar toekomst.
Het recente bezoek van de chinese premier
aan Japan heeft voor wat ontdooiing
gezorgd:
Japan
sloot
al
meer
overeenkomsten met anderen in de regio
vanwege de dreiging van China. Over deze,
door de VS gesteunde acties, is China weer
verontrust. En de chinese president gaf ook
opdracht aan zijn media om van Japan geen
negatieve beelden meer te vertonen…
De groten in de regio praten nog en dat is bij
alles een geruststelling. Ook dat Japan zijn
opleving voor een belangrijk deel dankt aan
buurman China is een punt. Laten we hopen
dat hiermee een barricade is opgeworpen
tegen verdere verslechteringen in het
regionale klimaat.

VERZET BIJ NIEUWE BELASTINGBETALERS
De regering in China verwachtte ca 7
miljoen belastingaangiften en kreeg er maar
1,6 miljoen. Nu staat ze voor aap en weet
niet goed wat te doen omdat ook de pers
vindt dat deze middenklassers gelijk hebben
met hun weigering. Want de chinezen
vinden dat ze niks terug zien van hun
belastinggeld: opleiding van kids is
peperduur, gezondheidszorg idem.
Dus
moet de staat eerst het goede voorbeeld
geven zeggen ze. De regering zoekt naar de
te volgen aanpak… Het is wennen geblazen
met al die kapitalisten.
NOORD-AMERIKA
CHINA: DE FINANCIER VAN DE VS.
Het wordt langzamerhand erg pijnlijk: China
heeft een handelsoverschot met de VS van
230 miljard $, is op een haar na een grotere
exporteur dan de VS en heeft een
dollaroverschot van 1200 miljard, waarvan
300
miljard
VS-staatsobligaties.
Het
Congres
wil
nu
mogelijk
een
protectionistisch stel maatregelen tegen
China en heeft het ook aangeklaagd bij de
Wereldhandelsorganisatie wegens nonrespect voor de intellectuele eigendom. Een
soort van handelsconflict lijkt in het verschiet
te liggen en economen vrezen de gevolgen
van de Amerikaanse hypocrisie.
Maar de investeringsbelangen van de grote
internationals in China liegen er niet om (3
miljard per jaar!), ook de inkoop van “Made
in China” is erg populair en de bestedingsruimte van de chinese middenklasse is
enorm interessant.
Revaluaties van de
munteenheden ligt niet oor de hand, de
economische risico’s wereldwijd kunnen
enorm zijn. Maar handelsbarrières in de
nieuwe verhoudingen, waar de wereldhandel met 10% steeg (in termen van het
wereld-BNP: tot 31%), zou zelfmoord zijn.
Economen wijzen op de verantwoordelijkheid voor de VS, die haar Irak-oorlog
door de chinese bankier liet en laat
financieren en die de consumptie in de VS

CHINA ZIET BUSINESS IN DE OLYMPISCHE SPELEN 2008.
De lijst van O.S.-2008 producten is nu, 500
dagen voor het begin, best al lang. Meer
dan 4000 al. Men denkt wel 750 miljoen
euros op te halen voor het Comité en
daarmee wordt Athene overtroffen. De
sponsors lappen enorm: Lenovo (ex-IBM),
Adidas en Coca-cola bijvoorbeeld.
Ze
proberen hun sporters ook te “verkopen”,
bijvoorbeeld hun basketballteam. Maar een
echt professionele aanpak is vanwege de
grote staatsbemoeienis niet goed te
realiseren. En ook de corruptie is wel lastig.
Maar de grote wereldbedrijven weten dat er
NU kansen liggen om op goede voet te
komen met de chinese bobo’s. Hyundai
tekende een sponsorcontract met het
voetbalclub van Peking. Ze zijn nog niet een
keer kampioen geworden in China, helaas.
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-Ook de media hadden veel onafhankelijker
moeten optreden, al langer geleden.
Woodward
heeft
zelf
een
publicatieweigering van zijn redactie van
een scherp artikel van zijn hand, indertijd TE
gemakkelijk gepikt, vindt hij nu. Te laat.
-Hij vertelt vervolgens wat Chirac aan de
telefoon tegen Bush zei toen die de oorlog
wilde beginnen. En dat schokt mij echt:
Chirac was ondershands helemaal NIET zo
tegen!
-De huidige verdeeldheid in het Congres is
afschuwelijk en een zwarte bladzijde voor
de VS.
-De volgende presidentsverkiezing gaat
over drie dingen: Irak, Irak en Irak. Dat is
dus duidelijke taal. Obama zegt overigens
dat hij “enkel tegen “idiote oorlogen is”; en
dat vindt Woodward een pluspunt!
-De schade van deze oorlog aan Amerika is
enorm. Dus men moet heel gauw eens
goed naar alle critici luisteren!
Aldus sprak Woodward: een journalist van
naam over de huidige toestand van Bush,
de zijnen en de VS.
En toen dacht ik: zou een impeachmentprocedure denkbaar zijn voor Bush? Lijkt nu
nog onvoorstelbaar…

op peil liet houden bij een enorm
financieringstekort. Bush werkte zich in de
narigheid en moet nu iets verzinnen. De
aanval via de Wereldhandelsorganisatie is
nu gekozen…. Experts beweren dat er vóór
einde 2007 protectionistische maatregelen
door de VS t.o.v. China zullen zijn genomen.
En dat is overschrijding van een grens. De
antichinese stemming in de VS is erg groot
en toegenomen. Nu ook nog een
economische oorlog met China erbij?
De wereldgiganten gaan nu in de
vechtstand voor de wereldhegemonie en wij
kijken angstig toe.. Het liberale VS schijnt de
enorme
interdependentie
van
de
wereldeconomie die het zelf zo propageerde
zelf niet (meer) te kunnen verdragen?
DE VS EN UNESCO.
Peter Smith gaat na twee jaar al weer
opstappen; de retour van de VS in de
Unesco lijkt mislukt. Deze directeur van de
Onderwijssector gaat weg vanwege “grote
tegenwerking” zegt hij. Maar er is ook een
rapport van de Rekenkamer dat ernstige
twijfels toont aan de integriteit van Peter. Hij
gaf voor miljoenen opdrachten aan een
“bevriend” bedrijf, blijkt, die er weinig voor
deden. Met name Noorwegen en Denemarken zijn zeer geschokt over deze
onethische kwestie. Een droef bewijs van
een mislukt herbegin van de VS in een VNtoko. Of gewoon een schurk die steelt? Het
zal in april moeten blijken als het rapport
wordt behandeld.

DE PIZZA-PAUS.
In Florida is een nieuw bedevaartoord: AVE
MARIA genaamd, eigendom van een pizzamiljardair. Het is een yankee-imitatie van
een middeleeuwse stad waar 25.000
mensen kunnen logeren. Thomas Monagan,
70 jaar, is de eigenaar en de ziel achter dit
fenomeen. Hij geeft al een fortuin uit aan
radioreclame, kranten artikelen en goede
werken en financiert zelfs een kathouniversiteit. Maar hij heeft natuurlijk ok
tegenstanders. Niet Jef Bush, die is lid van
de club. De eigenaar corrigeerde zijn
uitspraak dat enkel goede katho’s erin
mochten; dat is illegaal natuurlijk. De
apotheken “mogen” zelfs nu contraconceptiva verkopen… verplicht. Ook joden
mogen komen en ook moslims, als ze niet
extreem zijn… De paus heeft al twee keer
geïnformeerd naar zijn katho-stad+. Het
project zal een commercieel succes zijn

DE GESCHIEDENIS ZAL BUSH BEOORDELEN.
Bob Woodward was er en van “Watergate”
onder Nixon. Hem werd gevraagd hoe hij de
toestand met Bush nu ziet. En dat wil hij
wel effe kwijt:
-Bush begon “Irak” met toestemming van
het Congres, dus daar gaat het niet over
illegaliteit. Maar wat er nu van geworden is
erger dan Nixon veroorzaakte. Overigens
begint Bush in zijn functioneren nu op Nixon
te lijken.
-Het ergste is dat Bush c.s. hun eigen
functionarissen zelfs niet meer willen
aanhoren!
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WARPLACES
IRAK
-De Sjieten protesteren massaal tegen de
VS-bezetting terwijl het Madhi-leger flink
doorvecht.
-Er allen weer méér VS-soldaten; het aantal
burgerslachtoffers daalde wat.
-Een hoge officier bouwde een forse
barricade
tussen
de
sjiietische
en
soennitische wijk in Bagdad. Nu is Petreaus
boos daarover: hij eist vooral betere relaties
tussen beide groepen. Intussen is de
discussie over deze muur op wereldschaal
gaande….
Muren
en
burgercq
burenoorlogen horen bij elkaar toch?
-Al-Sadr ontslaat twee hoge medewerkers
die met VS-officieren overlegden. Hij ziet
zijn club sterk versplinteren en verliest de
greep.
-gunmen
overvielen
in
Mosul
een
gevangenis en bevrijdde vele tientallen
gevangenen.
-De
ontwikkeling
van
een
sterke
politiemacht
stokt:
corruptie
en
incompetentie strijden om voorrang daar.
-De UK droegen het commando over
Bashra over aan de irakezen; Tony wil in de
achteruit in Irak.
-Gates ziet TE weinig vooruitgang bij de
regering Maliki aangaande het “overnemen”
van taken en verantwoordelijkheden: het
“zwarte pieten” gaat nu beginnen.
-En het Pentagon noemt de volgende
maanden “cruciaal” in Irak.

zegt men. Geloof is prima en winst maken
met geloof is niks verkeerd toch?
AVE MARIA, verkoopt prima pizza’s en de
kaarsen zijn bijna voor niks. Iets voor uw
pensioen?
…………………………………………………
…………………………………………………
UIT DE “PENTAGONFILES”
VS-GEOPOLITIEK
-Het
Pentagon
rapporteerde:
de
veronderstelde relatie Saddam en Al Qaida
heeft definitief nooit bestaan.. Nu is
Amedinedjad aan de beurt.
-Australië verdubbelt troepen met +400 in
Afghanistan; trouwe bondgenoot, dichtbij het
woelige Zuid-Oosten wil bij het westen
blijven horen.
-In Pakistan is en complete nieuwe
generatie Al Qaida leiders gevormd.
-Stamhoofden in Noord-West Pakistan
vragen de bevolking de Taliban niet te
helpen; men riskeert in het Afghaanse
conflict te worden meegetrokken.
-Musharaf, trouwe bondgenoot van de VS,
ziet zijn positie steeds meer wankelen… erg
gevaarlijk mbt de Afghaanse kwestie.
-Nederland heeft ruzie met de VS in aanpak
van hun job in Afghanistan: ze willen meer
hulp en contact met de bevolking en de VS
eist vechten met de Taliban.
-In het duitse kabinet is er ruzie over hoe op
te treden in Afghanistan: hulp versus
vechten… een bekende controverse daar.
-Iran overdrijft zijn nucleaire kunnen zeggen
experts; Amadinedjad zit in de nesten.
-De 5 iraanse officials en gevangenen in
Irak zijn door het Rode Kruis bezocht, na
maanden in de cel.
-Een iraakse kolonel in opleiding n de VS is
aldaar verdwenen en wordt gejaagd door de
politie in Alabama..
-De VS probeert met veel inzet en geld te
voorkomen dat Somalië afzakt in grote
chaos…
-In Mogadisjoe vielen in enkele dagen 400
doden in een clash tussen ethiopische
troepen en fracties van Somalische zijde.

AFGHANISTAN
-De zelfmoordacties zijn DE nieuwe
Talibantactiek tegen het westen.
-Karzai kreeg grote herrie in zijn kabinet
omdat hij met hoge Taliban contact had.
-Oorlogsvermoeide afghanen werken samen
met de Taliban.
-Op Internet zagen we een jongen een antiTaliban landgenoot zijn keel doorsnijden
onder het aanroepen van Allah.. zijn vader
sprak ook en had het over zijn trots
aangaande die zoon.
-De zelfmoordcommando’s uit Pakistan voor
de Talibanstrijd nemen snel toe.
GUANTANAMO
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vele sociale programma’s in het arme land.
Dus dan maar betalen in olie.
En
de
opbrengsten
blijven
enorm
interessant ook NÁ Nationalisatie. Dus
niemand kan zich de luxe van een vertrek
aldaar permitteren. En Chavez moet zijn
oliestroom echt op peil houden, want het is
zijn politieke basis: de sociale programma’s
met
het
oliegeld.
De
onderlinge
onafhankelijkheid is dus erg groot en
daarom gaat lukken wat iedereen eerst zo
ongelooflijk achtte. Vooralsnog wint dus
Chavez… Maar of de oliekraan open blijft op
juiste sterkte, de eerste tijd na de overname,
valt nog te bezien. Nog een olie-risico dus,
ook voor ons. Intussen liep hij ook nog weg
bij de Wereldbank en het IMF: die heeft hij
nu niet meer nodig.. En op 1 mei liet
pompeus hij de olie-installaties van Orinoco
bezetten door leger en het volk. En nu
waarschuwde hij ook banken en grote
bedrijven, dat bij asociaal handelen
nationalisatie dreigt. Dat wordt oppassen
want hij doet dus echt wat hij zegt…..
So far.

-Het appel van advocaten bij het Supreme
Court is afgewezen; men acht de G-wetten
niet in strijd met andere VS-wetten.
-Gates is erg bezorgd over het zeer
negatieve imago in het buitenland over de
Guant-situatie.
-Hicks, de Australische verdachte, beweert
te zijn mishandeld, mishandeling van
anderen te hebben gezien en zegt dat hij
regelmatig injecties kreeg waardoor hij in
zijn hoofd rare ervaringen had. Je moet er
niet aan denken dat dit echt waar zal blijken
te zijn…. Een Nürenburghof TEGEN de VS
ooit? Afschuwelijk.
LATIJNS AMERIKA
CHRISTINA LA PASSIONARA.
Ze is de eega van de Argentijnse president
Kirchner, werd eerst samen met hem als
advocaten schatrijk en toen gingen ze
beiden in de politiek. Peronisten, die op tijd
onderdoken bij het bloedige regiem, dus
onbesmet. Sinds 2003 regeert haar man
zeer succesvol dit land en zij laat er
nauwelijks twijfel aan bestaan dat ze dat ook
eens zal doen. Erg francofiel, veel in Parijs,
altijd mooi en geparfumeerd. Zeer eloquent
en vol passie ook. Haar politieke loopbaan,
lokaal bestuur nu parlement mag er zijn En
deze “moedige pop” zoals ze ook wel heet,
is charismatisch, slim en uiterst intelligent.
Dat zijn goede ingrediënten. Deze
Argentijnse Hillary gaat het ongetwijfeld
maken; alweer een (mooie) vrouw in de
politiek. Mannen, oppassen!

CUBA EN DE TOERISTEN.
In Cuba komen ze allemaal: Aziaten,
Europeanen en zelfs Amerikanen. Als
toeristen waarvan de centjes aan de bron
voor 97% (!) worden afgeroomd door de
staat. De sector verdient zelf bijna niks,
Fidel wel. De ondernemingen zijn en mix
van staat en particulier kapitaal en dat
werkt. Zo’2,5 miljoen toeristen kwamen er
en het groeit goed. De managers uit het
buitenland in het toerisme verdienen
natuurlijk WEL goed, Cubanen bijna nik.
Maar het zwarte circuit draait op volle toeren
om de 97% klap te ontwijken.
Alle
luxeproducten betaal je met “omwisselbare
pesos”, die 23 keer meer waard zijn dan de
gewone peso. Een complete zwarte
economie is gegroeid in dit land. Fidel c.s.
leven van de dollars van de geëxpatrieerde
Cubanen in de VS en van de
toerismebelasting. Een socialistisch paradijs
in compleet verval. Maar de zon schijnt en
de drank vloeit.

1 MEI IN VENEZUELA
Chavez nationaliseerde zijn olie-industrie en
nu, op 1 mei, moet het zijn beslag krijgen.
De grote olieboeren moeten meedoen want
zo’n groot olieland als Venezuela wordt kun
je niet “laten” zeker niet met een labiel
Midden-Oosten. Want dit land zou SaoudiArabië, qua reserves , wel eens naar de
kroon kunnen gaan steken, al is zijn huidige
productie 215.000 vaten per dag nog
bescheiden. Dus doen de zes grote wereld
olieboeren maar mee en verkopen dus hun
eigendom aan het Staatsbedrijf. Dat heeft
echter geen cash genoeg want het betaalt

SEXUELE OPVOEDING IN MEXICO.
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In dit land zijn er jaarlijks 360.000
ongewenste zwangerschappen (bij < 19
jarigen!), dus voorlichten lijkt geen luxe. Nu
bleek de “gewone aanpak” niet te werken en
men vond iets heel nieuws. Er werden 60
robot-babypoppen in scholen geplaatst die
zich echt gedragen als “lastige nieuwe
wereldburgers”. Ze huilen, schreeuwen,
moeten gevoed en verschoond worden etc.
En elke leerling die “moeder speelt” heeft
een armband om die ervoor zorgt dat enkel
zij de baby stil krijgt. Niet uitbesteedbaar
dus.
Hiermee wordt meisjes gedemonstreerd hoe het “ongewenste moederschap”
eruit zal zien. Of het echt gaat helpen is af
te wachten, maar dat het heel anders moet,
dat is iedereen erg duidelijk geworden. Nu
de jongens nog….

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
DE RAMPEN IN IRAK.
De ontploffingen denderen en niemand kan
enige veiligheid in Irak garanderen lijkt het.
De Democraten achtten de oorlog in Irak al
verloren…Het Nieuwe plan om met ingang
van 1 juni 90.000 man in Bagdad te
stationeren lijkt zelfs niet te gaan helpen. De
toenemende bemoeienis van Iran is
verontrustend en dat vinden ook de
gematigden in de regio. Nu gaat Egypte een
poging ondernemen met een Irakconferentie
waar ook Iran en de VS zullen zijn. Bush
wordt nu gedwongen tot diplomatieke
stappen; hij die enkel in militaire aanpak
geloofde. Want iedereen snapt wat een
“overwinning” van de opstandelingen in Irak
voor grote gevolgen zal hebben…. En nu
moet iedereen proberen dat te voorkomen.
De
conferentie
werd
een
droeve,
krachteloze vertoning: niemand wet hoe het
verder
moet.
Het
5-jarenplan
met
schuldkwijtschelding verhult enkel dat er
geen echte voortgang werd gemaakt. Rice
ruziede wat met Iran of omgekeerd; Iran
beschuldigd de VS gewoon van terrorisme
in Irak!
De vergissingen van de regering Bush
blijken meer dan enorm te zijn en de vele
waarschuwingen van vóór de inval blijken
erg waar. Te laat!
Vandaag zag ik op CNN dat de VS melding
maakt van scherp toegenomen terrorisme…
En de regering van de VS liet weten dat de
reconstructie van het verwoeste Irak was
mislukt. Een Bush, die ook intern onder
zwaar vuur ligt, grijpt ook nog naar zijn
vetorecht om de Irakwet (met “pull-out date
!), te passeren. Zijn prestige is nu op een
absoluut
dieptepunt
gekomen.
Onze
“bondgenoot” heeft zijn glans compleet
verloren; en de Nederlandse regering zwijgt
en wenst geen onderzoek over “Irak”...

MEXICO:
AUTOMOBIEL
INDUSTRIE
GROEIT ENORM .
Dit jaar al 2 miljoen auto’s geproduceerd in
Mexico. En al 4 miljard aan buitenlandse
investeringen hiervoor. Dat gaat goed met
die zich verplaatsende Amerikaanse autoindustrie. Maar toch zijn de werkers
ontevreden, want het uitbesteden zorgt
ervoor dat hun salarissen bevroren lijken.
En men sluit alweer fabrieken in NoordMexico omdat het in het zuiden van dit land
NOG goedkoper is. Deze ontwikkelingen
houden de lonen al jarenlang onder grote
druk. Bij protest dreigt men met vertrek naar
China etc. Een mexicaanse auto-arbeider
verdient 3,50 $ per uur; zijn Amerikaanse
collega 27$ plus toeslagen.
Maar bij de onderaannemers betaalt men
slechts 1,50 $. Dus nu snappen de Mexicanen dat ze niet echt wat opschieten op
deze manier: werk vertrekt uit het noorden
naar het zuiden en men betaalt daar veel
minder. Zo ziet u hoe tegenwoordig in de
gemondialiseerde auto-industrie met zijn
moordende concurrentie de kosten laag
worden gehouden. Maar wat kan Mexico
doen?

DUBAI: TOERISTISCH NIEUW LAND.
In 2010 gaat hier een enorm toeristisch park
open . Wel 45 projecten waarin 200
attracties schuilen is in aanbouw: enkel al
de infrastructuur kost nu 600 miljoen $.
Daarna komen er 7,5 miljoen m2 pret en

OCEANIË
Geen spectaculair nieuws uit dit verre
continet. Oase van rust?
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Arabieren met een westers model
gebaseerd op geld en immigratie en…
toerisme. Mogelijk met Quatar en Bahrein
een soort katalysator in deze streek op de
weg naar welvaart en vrede? Laten we dat
hopen.

ontspanning en wonen: 100 x Monaco bijvoorbeeld!
In de City of Arabia zijn straks 1000 winkels,
34 torens van 30/60 etages, 1600
appartementen en vele attracties. De
verkoop van terrein en ook m2 wonen loopt
storm. De grote winkelbedrijven van prestige
zijn allemaal al aangemeld en als u tijd van
leven heeft, gaat u ooit nog eens naar deze
enorme nieuwe stad in de grote zandbak.
En als ik zo de maquette zie: het is ook
architectonisch een klein wondertje.
En u vliegt erheen met de A380 voor 100
euro over enkele jaren… en achter u een
streep CO2 en hopelijk geen daarvoor te
betalen toeslagen…..

AL-QAIDA EN DE MAGHREB.
De strijd met Al-Qaida is terug in NoordAfrika, en hoe. Zelfs in het rustige Tunesië
werden arrestaties verricht. En de klappen
in Algerije en ook Marokko nemen toe.
Moord op vooral westerlingen heeft de
voorkeur (een fransman en een rus moesten
er al aan geloven) en ook vechten ze met
politie en leger, dan wel blazen ze kazernes
op. In Algerije is het de oude GSPC-kern die
herleeft en ook in Marokko zijn het de zg
salafisten die weer aan het werk zijn. De
TV-beelden uit Irak en Afghanistan zijn
hieraan niet vreemd en deze radicaliseren
de opge-hitste jongeren. Dichtbij de buur
Europa, waar de radicalisering ook
voortschrijdt, ziet Al-Qaida een strategische
kans in het Noord-Afrikaanse. En, zegt men,
de kansen op een klapper in Frankrijk
nemen ook weer toe. Immers de
presidentsverkiezingen zijn daarvoor een
fraaie gelegenheid: zoals vorige keer in
Spanje. Want Bin Laden doet echt mee in
de wereldpolitiek…
De Maghreb weert zich fors tegen dit
kwaad,
maar
iedereen
weet
dat
overtuigingen niet met geweld worden
gekeerd… Er zijn dus weer grote zorgen bij
onze zuiderburen.
Intussen zijn de VS nog steeds aan het
dubben waar zij hun Afrika-commando
zullen vestigen. De wens dat in Algerije te
doen werd wreed om zeep geholpen:
Bouteflika wil niet meer. Nu wordt e.e.a.
gecoördineerd vanuit Stuttgart. Hoe dan ook
moet uit de landen worden gekozen die een
overeenkomst met de VS aangaande
terrorismebestrijding
sloten:
Marokko,
Tunesië, Mauretanië, Senegal, Mali, Niger,
Tsjaad of Nigeria (want Algerije bedankte
al!).

DE ARABISCHE EMIRATEN IN DE LIFT.
Het zijn er zeven, daar tegenover Iran en
grenzend aan Saoudi-Arabië, vlak bij de
Straat van Hormuz. De 4,5 miljoen inwoners
timmeren flink aan de toeristische weg. Ze
hebben ca 9% van de wereldvoorraad aan
olie en zijn “erg goed” met Frankrijk. Want
dit land hielp hen vroeger toen ze herrie
hadden met de buren en met de britten. En
dat schept verplichtingen, dus doen ze met
Frankrijk voor 2,5 miljard aan handel. De
banden worden goed warm gehouden: vele
franse zakenlieden sjouwen er geregeld
rond en er zijn alle grote franse
ondernemingen daar. Slechts 15% (!) is
arabier;
er
zijn
wel
159
andere
nationaliteiten in dit land. Over immigratie en
integratie gesproken! Vele indiërs en
pakistani wonen en werken er ; de groei ligt
op chinees nivo: 10% per jaar. Dubai wil een
grote hub worden in het luchtverkeer en is
de beste klant van Airbus. Abu Dhabi
investeert 112 miljard in toeristische
aantrekkelijkheden, betaald door de nu 2,5
miljoen barrels per dag en dat moet naar 3,2
dus. F1 races, kunstmatige eilanden in zee,
er is van alles om de toekomst te
verzekeren. En Frankrijk levert ook veel
schiettuig, want dat hoort er ook bij.
Iedereen kent hun vliegerij met de grote luxe
en zij steken, op hun schaal, Saoudi-Arabië
naar de kroon.
Een westers eiland midden in het woelige
MO, tussen Iran, Oman en de saoudi’s.

TURKIJE EN IRAK.
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bang dat er een verbond zou kunnen
ontstaan tussen fundamentalisten en ultranationalisten. Stelt u zich dat eens voor! Het
is tijd iets te doen: Turkije desintegreert
zeggen kenners, de burgeroorlog gloort. En
die begint dan in Trabzon..
Toen de gerestaureerde armeense Kerk van
Akhtamar werd heropend, durfde men er
geen kruis boven op te plaatsen. De dag
vóór de feestelijkheden wapperde er een
turkse vlag op de kerk en hing er een portret
van Atatürk naast.
De spanning tussen de huidige regering van
Erdogan en de “neutrale” militairen loopt
steeds meer op. Die militairen pleegden in
ca 45 jaar overigens al 4 keer een
corrigerende staatsgreep, waarbij zelfs
politici werden opgeknoopt!
U weet het de paus is vóór turkse
aansluiting bij de EU, de VS ook al, de EU
“officieel” ook onder voorwaarden. Maar de
toonzetting is al anders; het gaat spannen.
Ik persoonlijk hoop op een ommekeer. Het
“laten gaan” van het enige islamitische land
met scheiding van Kerk en Staat (al 100
jaar!), dat ook nog onze zuid-oostbuur is en
buffer tussen Iran, Irak c.s., moet je niet
verwaarlozen. Dat gaat ons spijten, zeker
als we weten dat de turkse jeugd deels onze
vergrijzing moet oplossen. Of wilt u liever
Noord-Afrikanen, zwarte afrikanen die uw
pensioen overeind houden? Kiezen dus!.
Intussen zijn de straten van Istanbul rood
van de vlaggen van de aanhang van de
seculiere staat, de aanroepers van Atatürk.
Erdogan liet zijn kandidatuur voor het
presidentschap al, onder deze druk, vallen.
Nu gaat de minister van Buitenlandse zaken
kandideren en staat ook al onder zware
druk. Turkije raakt steeds meer intern
verdeeld op het punt van wel/niet scheiden
van kerk en staat. Het leger staat op de
oude plek: vóór de seculiere staat. Een
Nato-lid dreigt naar een foute kant af te
glijden. En dat terwijl Europa nog
onderhandelt over wel/niet opnemen van dit
land in de EU. Het loopt steeds harder weg,
dit beeld van een Turkije in de EU.
Intussen keurde het Constitutionele Hof de
eerste verkiezingsronde af en stelde de

De ontwikkeling met Irak maakt de turken
erg nerveus, want op 16 mei zijn hun eigen
verkiezingen en eind 2007 is er een locaal
referendum in het koerdendeel van Irak
voorzien. Dus ze beginnen de iraki’s nu al te
beschuldigen dat ze de PKK steunen en aan
de VS werd gevraagd het referendum te
verdagen. Washington heeft samen met
Ankara een militair groepje gevormd dat de
“PKK moet dwarsbomen”; maar dat lijkt niet
te functioneren. Let wel: een Nato-lid
(Turkije!) vreest groot Koerdisch gedonder,
zeker als de VS vertrekken zouden in Irak.
En als er dan de pleuris uitbreekt tussen
Irak en Turkije…. Moeten wij NATO-lid
Turkije helpen, geachte bondgenoten! En
dan weer tegen Irak nieuwe stijl? Nee toch?
Intussen is rond de verkiezingen een
nationale crisis uitgebroken: radicalen
contra seculieren… en het leger staat nog
steeds in de traditie van Atatürk! Dan keurt
het Constitutionele hof de 1e ronde van de
presidentsverkiezing af op technischjuridische gronden… De regering switcht
naar de idee van vervroegde verkiezingen.
Intussen zitten wel 1000 betogers vast,
vielen veel gewonden, waaronder één
ernstige.. Turkije staat op een kruispunt!
DE NATIONALISTISCHE KOORTS IN
TURKIJE.
In Trabzon aan de Zwarte Zee wist iedereen
dat de journalist Hrant Dink zou worden
vermoord. Dit broeinest van ultrarechts heeft
al meer mensen doen ombrengen die “de
turkse staat beledigden”, bijvoorbeeld door
de armeense genocide aan te halen. De
ultranationalisten willen Groot-Turkije terug;
alle turken samen, die er in grote getale zijn
vertrokken. En van een Europa dat hun
staat opslokt moeten ze niets hebben. De
europese aarzeling mbt de aansluiting bij de
EU heeft veel jongeren in radicaal rechtse
kringen gedrukt, zeggen pro-europese
turken. Alle minderheden worden door hen
gehaat, armeniërs voorop. Hun leden
zeggen nu al te willen vechten in de turkse
straten om zich tegen EU-aansluiting te
verzetten, indien het ooit eraan zou komen..
Ze willen geen democratisch Turkije en
zoeken heil in het oosten. Experts zijn nu
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FINGERFOOD.
U eet nog met gereedschap? Fout dus! U
hoort nu (weer) met uw vingers te
smikkelen, kosjer dus Komt u dus
binnenkort eten bij vrienden en u ziet ze met
de vingertjes in hun bordje scharrelen, dan
weet u het: u hebt trendy vrienden. Dus dan
niet langer gewacht en hup, u steekt uw
jatjes in het prakkie. Smakelijk dus. Ach op
vele plekken in de wereld was het nooit
anders; daar is men gewoon blij als er iets
op het bordje ligt! Dat zijn heel andere
problemen!

regering voor eind juli verkiezingen te
houden. Parlement was akkoord.
Ik blijf Turkije dus toch nog maar
rangschikken in deze krant onder de rubriek:
Magrheb, MO- Nabije Oosten…..
IRAN SPEELDE MET EEN BOEMERANG?
Amadinedjad leek de Arabische kampioen in
de regio en bemoeide zich met alles en
steunde elke rottigheid tegen de VS c.s. En
daar overheen kwam toen de ontvoering
van de 15 britten. Daar maakte de kampioen
een ware TV-show van. Maar het antwoord
van “de anderen” moet nog komen, met
name van de VS. En ook groeit in gematigd
Arabische
kringen,
(in
buitenen
binnenland!), de irritatie over rebel
Amadinedjad. Nu moet hij van meerdere
kanten nog maar afwachten wat hij hiermee
heeft binnengesleept… Hij speelt het spel
erg hoog! Nu gaat zijn land ook naar Egypte
om daar samen met anderen (ja ook de VS),
over het iraakse probleem te praten… Maar
hij liet weten dat er geen sprake kon zijn van
“bilateraal overleg” tussen zijn minister en
Condi. Hij speelt gewoon verder dus.

TOL VAN HET TOERISME.
In Cancun is het volle toeristische bak, al 30
jaar. Maar nu is de lagune “vol” en gaat
dood. Ai, dat komt van al die “toeristische
rioolafvallen”. Paniek dus, want zonder
mooie lagune gaat het op nul. Dus zocht de
Universiteit een oplossing. Ze ontwierpen
een pomp die dor de golfslag wordt
aangedreven en die dagelijks 40.000 m3
zeewater in de lagune pompt. En ze denken
dat in twee jaar de lagune weer kristalhelder
zal zijn. En dus blijft de kassa rinkelen.
UW NIEUWE BANK.
Monabanque
lost
uw
tijdsproblemen
helemaal op. Afspraak met uw adviseur via
de PC, een videomeeting dus in uw luie
stoel; en het kan ook s’avonds en in het
weekend. Dit filiaal van 3-Suisses versnelt
ook uw geldverkeer en kent ook de
elektronische handtekening. Moet ook wel
want het is een Internetbank. En als klap op
de vuurpijl: u kunt bij hen ook al uw
financiële
documenten
opslaan,
en
raadplegen wanneer u wilt. Dus het: “Schat
ga je even naar de bank is nu schat zet effe
de PC aan. En u spaart tijd, CO2 uitstoot en
autobanden. Goed toch?
Wij hebben ook een Directbank, en
daarnaast een “ouwe”. En met die laatste
hebben we erg veel, ja teveel, geouwehoer
eigenlijk. Maar de mensen van ons
dorpskantoortje zijn zo aardig! En dat
bindt…. (ons)…

JE GRAF IN EEN KIBBOETZ.
Natuurlijk werden overleden bewoners van
een kibboets op deze plek begraven, met
joods ritueel. Maar ook anderen, van buiten,
willen daar worden begraven: vanwege het
ritueel en de symboliek. Ook zijn er
nauwelijks begraafplaatsen waar “gewoon
begraven” kan. Dus, nu de kibboets
financieel niet zo best draait is begraven bij
hen een business geworden. Wil je in een
kist, dat kan dan ook, tegen bijbetaling. De
inkomsten hiervan, samen met de
schoenfabricage, zijn nu al wat beter om het
voortbestaan te verlichten. Een kibboets
heeft het wel erg modern aangepakt: bijna
alles kan, tot champagne toe. Toch zijn er
nu ook tegenkrachten die dit te ver vinden
gaan en er lopen ook al processen tegen
kibboetsen die agrarisch terrein gebruiken
om te begraven. Tja, u ziet weer eens hoe
traditie haaks komt te staan op de nieuwe
realiteit; een eeuwige strijd.

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING VOOR
FIKKIE.

TRENDS/TECHNOLOGIE
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reizen genieten over enkele jaren. Vanwege
van alles, maar zonder veel weemoed. De
autogek uit het verleden gaat eindelijk
“openbaar reizen”. Goed voor hem, en ook
voor U!

Santévet heeft voor uw kat en hond een
echte verzekering voor ziektekosten. Met
zijn 20 personeelsleden in Lyon scoren ze
1000 nieuwe contracten per maand. Voor 10
à 30 euro per maand kan geen beest u
meer echt op kosten jagen. En als u een
beest heeft: even goed foute boel en u
betaalt 500 of zelfs 1000 € per wat
zwaardere behandeling. De 9 miljoen
katten+honden in la France kunnen blij zijn
want al 200.000 zijn verzekerd en steeds
meer baasjes doen het ook. In de UK al 2
miljoen.
Mogelijk kan deze verzekeraar ook wat
arme amerikanen verzekeren?

DE MEDISCHE KEVER.
Hij is 2 cm lang en weegt 5 gram; en kruipt
door een klein sneetje in de huid. Hij heeft
een microprocessor, een diode die icht
geeft, een camera’tje en diverse opnemers.
En hij gaat precies naar deplek waar hij naar
toe moet, bestuurd door de arts. Hij kan de
tumoren aanpakken zonder chemotherapie.
En hij krijgt nog een draadloze verbinding ,
vóór 2010 . Hij komt uit Japan en is een
veelbelovende uitvinding. U ziet niet alle
kevertjes zijn om bang van te zijn. De
mensheid kan bijna eeuwig leven; maar
vermoordt elkaar zonder veel schroom.
Zo ging het altijd al.

EEN GROTE “Baladeur”..
De Archos 704 is 18X13X2 cm. Beeldschermpje diagonaal 18 cm en hij weegt
600 gram. Erin kunnen 100 films, 80.000
fotos en 40.000 muziekstukken. Het lijkt op
een draagbare DVD speler en kost maar
400 of 500 €, afhankelijk van
opslagcapaciteit. Weg met al die kasten met
foto-albums, CD en DVD torentjes… Wordt
modern en maak uw huis leeg! En doe dat
dus met een draagbaar amusementcentrum.

CAMERA MET GPS EN WIFI.
De laatste camera’s maken ook prima foto’s
en nu zelfs met GPS-coördinaten erop. Dan
weet u WAAR het was, op de meter nauwkeurig. De naam van de plek zet hij er ook
bij en u kunt hem via WIFI met uw PC laten
praten. Hij is er binnenkort en heet: JOBO
FOTO GPS. Het kon niet uitblijven.

EEN AUTOMATISCHE AUTO?
Tja daar wordt aan Gewerkt in Grenoble en
een aantal aotofabrikanten zijn erg
geïnteresseerd. Renault, Toyota en Chrysler
willen de ervaringen met het rijdende model
graag horen. De open auto zit vol met
computers, lasers, camera’s radars en
programma’s. En voor elk soort gebruik
(taxi, robotauto etc. een apart program. De
wetenschap put daarbij uit de studies van
ene Bayes (1702-1761) die zich toen al druk
maakte over “statistische interferentie”. Met
zijn inzichten bouwt men een zg
“bayesiaans filter” , een programma dat dus
al die opgepikte info van statistische aard
filtert, om te nemen acties te destilleren.
Voorlopig moet u nog zelf rijden met uw
Tom-Tommetje, een achter-uitrij-automaatje
een snelheidsregelaar of -begrenzer. Niks
mis mee natuurlijk. Maar ik zal aan de
volgende vernieuwingen ontsnappen: ik ga
de auto stallen en ga achter piloten,
conducteurs en taxichauffeurs van het

DE SLIMME GOLFCLUB.
Cleveland, fabrikant van o.m. golfmateriaal,
brengt nu clubs voor beginners op de markt.
Het zijn hybride golfclubs en dat omdat ze
automatisch foute slagen corrigeren. Het
slagvlak wordt nl bijgesteld voor de
beginnelingen die daardoor meteen veel
beter slaan. Er is ook minstens een nadeel:
effect geven lukt nauwelijks omdat hij
corrigeert…
Speciaal, zegt men, voor de vrouwen (!), en
de erg macho mannen die beginnen. U
heeft er eentje voor mannen voor 700 €
(ijzer 7) en voor dames ijzer 5, 600 €. Da’s
toch voor niks?
,.………………………………………

………………………………………
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het individu” is een uiterst relevant een

TOPICS/CAPITA SELECTA

intrigerend aspect van dit menselijke gedrag.

DE CO2-DISCUSSIE
-Zie het artikel: De CO2-hysterie van
lezer PS ( EDITIE 28-07).

-De angsten en de verwarring, die in ons

De reactie (van Leon S.)

chaotisch gedrag” en ook tot een drang, om

tijdsgewricht weer sterk aanwezig zijn. Dat
brengt mensen kennelijk tot “onbezonnen/op alles wat verontrust, onmiddellijk met

De 3e VN-conferentie over het klimaat in

maatregelen te (doen) reageren. Het

Bangkok eindigde met een plan over de te

probleem moet “direct” worden opgelost: tijd

nemen maatregelen voor de CO2-uitstoot.

voor enige bezinning en nadenken, wordt

Het 1e rapport Leidde tot de constatering

niet (meer) genomen.

dat “de mens de schuld is van de

-Het verkwanselen van “ de waardevrijheid”

klimaatverandering”. In Brussel werd er al in

van de wetenschap, omdat de weten-

2005 een systeem voor de handel in CO2-

schappers ook maar mensen zijn, uit “hun

rechten ingevoerd: toen 25 € per ton. Nu is

groep en ook van onze

dat nog 1,50 , omdat er toen verkeerde

ook hun eigen belangen hebben en na-

quota werden bepaald. De CO2-uitstoot is

tuurlijk ook “onze” zwakheden. Maar toch,

dagelijks nieuws geworden, kenmerk van

zij worden “betaald” om met het maatschap-

een groot probleem óf….. van een hype.

pelijk gefourneerde geld, nou net de “waar-

tijd”. Ze hebben

heid” en de “ correcte probleem-analyses” te
leveren aan onze bestuurders en politici.

Wat speelt er kennelijk allemaal een rol?
Het artikel van lezer PS, geeft erg duidelijk

Over de inhoud van het 1e VN-rapport over

aan, dat er

de klimaatverandering (IPCC) is kennelijk

mechanismen, van zeer ver-

schillende aard,

stevig onderhandeld door de VN-klimaat-

in deze problematiek een

rol spelen. Zoals:

wetenschappers en de politici, hoorden we….

-De karakteristieken van het menselijk

Uitkomst: de mens is “het” schuld!

gedrag, m.n. het “schaapachtige” gedrag

-De “arrogantie” van (elke) menselijke ge-

van de mens als “lid van zijn kudde”.

neratie, die gauw en nogal onterecht denkt

Zeker ook dat van de bestuurders/politici, de

dat enkel zij de loop der dingen bepaalt,

opinionleaders van

en dat de wetmatigheden, die de natuur be-

groepen mensen. Het

heersen, er eigenlijk niet (meer) toe doen.

grafiekje van PS over “het gezichtsveld van
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Lezer PS geeft een erg duidelijk exposé

-In HP-De Tijd (maart 2007) las ik ook nog

over het klimaat en de astronomische cycli.

een artikel (van ene Dirk-Jan van Baar) die

En dat is heel andere koek, dan wat we

meldde, dat de wetenschapschef van de

nu overal lezen en horen!

Volkskrant

(zie de opiniepagina van deze

krant van 22 februari 2007) van mening
Nog wat recente feitelijkheden.

was dat het doodzwijgen van klimaat-sceptici

Ik enkele feiten toe, aan de door PS al

een goede zaak was. Immers zij zaaiden

genoemde.

enkel verwarring in het publieke debat! Ook

-Begin maart was er in het Institut de

vond hij dat “zulke types”, (zoals ene Hans

France, (bij de L’Academie des Sciences),

Labohm, econoom), niet serieus kunnen en

een openbaar debat van vele wetenschap-

mogen worden genomen.

pers over de vraag waar nu de opwarming

-Ook Al Gore , beroept zich in zijn (overi-

dar aarde eigenlijk WEL en NIET vandaan

gens knap gemaakte) film die ik recent zag,

komt. In Le Provençal schreef ik al vaker

op nogal belachelijke wijze op zijn vroegere

over de eenzame strijd van ene Claude

middelbare school leraren om de kijkers

Allègre (oud-minister en wetenschapper-

ervan te overtuigen dat auto’s, vliegtuigen

/auteur in Frankrijk), die niet aflatend zijn

en fossiele brandstoffen HET probleem zijn

wetenschapscollegae wijst op hun erg

aangaande de klimaatveranderingen.

gevaarlijke, onbewezen opinies over de

-En op de recente conferentie van EU en

oorzaken van de klimaatveranderingen… Hij

VS-politici, werd met het ook al niet eens

heeft enkele medestanders, maar men staat

over de klimaatbeheersing. Daarbij speelde

tegenover een meerderheid, net zoals

de reeds ingenomen positie van de EU

Kroonenberg in Nederland. Op de

over beperking van de CO2-uitstoot, ook

conferentie in Parijs werd duidelijk hoeveel

een belangrijke rol.

wetenschappelijke discussie en onderzoek er
nog nodig is om echt duidelijkheid over de

Klimaat en historie.

oorzaken te verkrijgen;

Lezer PS laat zien hoe astronomische cycli

grote publiek

laat staan om het

van lange duur in de natuur ons klimaat

te kunnen mededelen dat de

mens alles zelf schuld is en dat er dus

mede

politieke maatregelen als reisbeperkingen etc.

historie zijn er vele malen klimaatverande-

moeten worden genomen.

ringen gemeld. Waarom was Groenland nog
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bepalen.

In de (ons bekende)

GROEN (!) in de 15e eeuw, en is het nu

betreffende de beperking van CO2-uitstoot,

met ijs bedekt?

rigoureus uit te voeren,

Niet door de auto’s, de

zou dat wel eens

vliegtuigen en de fossiele brandstoffen... En

een heel averechts effect kunnen hebben.

het onlangs heruitgegeven boek (uit 1980!)

Om te beginnen op de economische groei,

over de historie van het klimaat, van de

die er nou net voor moet zorgen dat er

franse historicus Le Roy Ladurie ( al be-

geld komt/blijft voor het beschermen van de

sproken in Le Provençal, anderhalf jaar

bevolking tegen de ontegenzeggelijk aan-

geleden), verhaalt o.m. over ijstijden van 50

wezige klimaatverandering en de daaruit

jaren lang, die dan weer werden gevolgd

voortkomende rampzalige risico’s. Want de

door warmere perioden. Dat was 600-800

regering kan natuurlijk niet zeggen: ik denk

jaar geleden, en waarom zou zoiets dan nu

dat die klimaatverandering over 500 jaar wel

niet wéér kunnen gebeuren? De mensheid

weer redresseert , dus doen we “even”

beleeft echt niet zijn eerste en laatste kli-

gewoon niets, in afwachting daarvan. Nee,

maatverandering; die is continu en nog nooit

ze moeten beschermende maatregelen

gestopt! En wat hebben de mensen vroeger,

nemen, natuurlijk, en snel. Je kunt niet

zonder veel wetenschappers, allemaal

tegen de bevolking zeggen, zwemt u maar

gedacht van de oorzaken? Veelal gaven zij

even, “het ongemak” gaat op lange termijn

de schuld aan de slechte mens-heid die

weer vanzelf over…

door God werd gestraft. Men ge-loofde toen

aard beschermd worden, waar mogelijk, en

maar wat bij gebrek aan weten-schappelijke

met (belasting)geld.

inzichten… Nu krijg je af en toe de indruk

Daarom is het dus dubbel belangrijk dat de

dat we daar naar terugkeren. Creationisten

politiek reageert op basis van de JUISTE

(Intelligent Design), anti-Darwinisten, het

analyse van het probleem van de klimaat-

afwijzen van wetenschap-pelijk inzicht, het is

verandering. En dus moet de discussie open

er allemaal weer volop. Zeker in sommige

en met kracht worden gevoerd. Want of

religieuze stromingen zoals de Islam en ook

deze “hype” weer overgaat als er een

sommige

volgende opkomt, zoals PS in zijn artikel

Evange-lische Christenen.

Burgers moeten uiter-

schrijft, is wel te hopen, maar daarmee nog
niet echt zeker!

De “foute” reactie van de politiek.
Als de regeringen de kans krijgen om hun

Wat is het “echte” probleem?

nogal “panische” pakket aan maatregelen
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Vooralsnog lijkt het ECHTE probleem vooral

mooier “multiculti” te maken…. Ze versterkten

te zijn, dat bestuurders/politici niet bij mach-

dus vooral wat (al)

te blijken, zich aan de waan van de dag te

terwijl er in de maatschappij, ondergronds

onttrekken, zich onafhankelijk en moedig op

een grote fik broeide, die het tegendeel

te stellen en het volk te “onderwijzen”, dus

aantoonde. Toen enkele “moedigen” het

uit te leggen wat er echt aan de hand is.

taboe en de hype door-braken, bleek hoe

Om dan daarnà maatregelen ter bescher-

snel de meningen omkeerden in hun

ming tegen de gevolgen van de klimaatver-

tegendeel. Politieke moord, verwijdering

andering op te stellen. Dus nou net NIET

tussen de “culturele” deelgroepen, op het

gewoon meeliften op de “hypegolf” van “de

xenofobe af, zijn nu al weer gewoon en

beperking van de CO2-uitstoot”. Weg met

zijn DE discussie gewor-den. Niks multiculti,

het motto: “geef ze gelijk, loop mee en stel

gewoon aanpassen dus. En het kabinet

ze zo snel mogelijk gerust”. Als mijn opvat-

predikte nu al weer:

ting

samen leven.. als de nieuwste slogan. Zien

juist is dan hebben we dus vooral te

“politiek correct” was,

Samen werken en

maken met een POLITIEK-MAATSCHAP-

we bij de CO2-hype eigenlijk niet dezelfde

PELIJK probleem. Het komt het dus vooral

mechanismen terug?

weer eens neer op visie, moed en
Wat moet er nu eigenlijk gebeuren?

leiderschap bij bestuur en in de politiek.

Wie legt “ons” nu eens duidelijker ons
Analogieën.

“eigen gedrag” uit? Waarom zijn die

Dit alles doet sterk denken aan wat we in

gedragswetenschappers

Nederland (en ook elders)

mee bezig? Waarom laten de politici zich

meemaakten

daar niet dagelijks

rond de idee van de MULTICULTURELE

daarover niet meer voorlichten en gaan zij

SAMENLEVING. Deze werd politiek omarmd,

niet meer in de rol van onze “psycholo-

vanuit zeer goede bedoelingen, maar ook

gen/psychiaters/pedagogen” optreden? Daarbij

zonder goed inzicht in de echte

dus ook wijzend op “de lange

problematiek van de cultuurverschillen en

termijnaspecten” van de (maatschappelijke)

hun taaiheid. En ook hier haalden weten-

en ook andere veranderingen?

schappers (in Nederland en elders)

Lees maar eens de recente schrijfsels van

met

hun Instituten veel geld binnen, om de

huidige, bekende filosofen die voortdurend

bewindslieden te adviseren om het nog

bezig zijn met het analyseren van de gang
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van onze samenleving. Luister maar eens

Genoeg dus: voor het goede begrip zeg ik

naar mensen als Peter Sloterdijk, Ian

maar dat ik elke vermindering van vervuiling

Buruma en zo vele anderen…

en ook verspilling zeer toejuich. Maar niet

Wat moet die “arme” politicus, die met het

ten koste van mijn mobiliteitsvrijheid en

bange bevooroordeelde volk van doen heeft,

onze welvaart (= ook gezondheidszorg en

nu doen in deze malle toestand? Als hij/zij

voorzieningen). Nee, dank u.

blijft kiezen voor de gemakkelijke weg en

wetenschappers zich DAAROVER vooral

de korte termijn, “dan ziet het er voor ons

buigen, maar niet met draconische argu-

allen niet zo goed uit.

menten ons leven verlammen.

Hervormingen/veranderen zijn zelden popu-lair

En wij moeten ook allen werken aan een

en ook niet gemakkelijk uit te leggen aan

andere relatie bestuur/politiek en volk,

ongeïnteresseerden en “ongeletterden”. Zie

waarin moed en visie weer geapprecieerd

om ons heen de Hartz IV maatregelen in

worden en ook de lange termijn weer een

Duitsland, de bezuini-gingsacties in

rol mag spelen. Want let wel: WIJ zijn

Nederland, de forse ingrepen nu in Portugal

degenen die de politici (her)kiezen…. Laten

en het uitblijven daarvan in Frankrijk. Ze

we nu maar hopen dat tijdens deze inspan-

illustreren allemaal het grote relatieprobleem

ningen niet te veel van het collectieve geld

tussen het “opportune” bestuur/politiek en

over (weer)

het “bange en verwende” volk.

Ainsi soit-il.

Tenslotte

Leon, mei 2007.

Ik voorspel, dat straks, terwijl u al een

Laat de

een foute balk wordt gegooid.

****

klimaattoeslag betaalt voor het (goedkoop)
vliegen, en de diesel 2

€ (incl. toeslag)

MONDIALE DEMOGRAFIE
U weet het; ik val u regelmatig lastig met
demografische ontwikkelingen en haar gevolgen. Dat is LANGE termijn, en dus niet
altijd populair bij iedereen. Zeker niet zo bij
politici die voor 4 of 6 jaar zitten en scoren
moeten. Dus nu toch maar weer wat over
demografische problemen zoals met name,
enfant terrible Claude Allègre (ja die van het
CO2 gedoe), die op een rijtje zette.

kost, dat de aarde dan nog warmer wordt.
En

als iedereen op kernenergie overgaat:

nog steeds warmer….

En als we dan niet

meer kunnen of mogen reizen etc., dan
komt de grote ijstijd. En koud dat die dan
wordt!

Globaal kijkend weet u, dat de wereldbevolking ging van 2,5 miljard naar 6,5 in 60 jaar
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een echt congres: DE dictatuur van de korte
termijn, heette het daar. De politiek en de
democratie kijkt enkel nog “short term”.
Want als je nooit meer op langere termijn
denkt, doe je niks anders dan achter de
KORTE aanrennen. Hoe te ontsnappen aan
die kort denkende aandeelhouders en ook
de kiezers. Keynes zei het al: Op lange
termijn gaan we allemaal dood. Maar toch is
voor je pensioen zorgen niet dom: je leeft
dan vaak beter en langer, en er zijn veel
meer voorbeelden. Welaan, de wetenschappers in Parijs discuteerden daarover
en dat is goed: want wetenschap heeft ook
een groot lange termijnbelang immers?
Maar Nu is het prima dat ze eerst eens goed
nadenken over dat akelige verdrin-gen, dat
de korte termijn de lange termijn aandoet…
Het congres was 29 maart j.l., en ik hou u
op de hoogte. Op korte termijn hoop ik.

en, we dat we nog verder gaan. Maar de
groeisnelheid neemt rap af, en de versnelling ervan is al negatief sinds 1970.
Rekenkundig gaan we nu naar een eindpunt van 8,5 à 9 miljard. Er zijn vele oorzaken maar de meest belangrijke is de
toenemende ontwikkeling van de vrouwen
en de lagere geboortecijfers daardoor. Dus
eindelijk toch ook eens een goede boodschap…? Helaas nee.
Want wat erg zorgwekkend lijkt, is de
verdeling van groei en krimp over de regio in
de wereld. Japan en Rusland zakken snel,
Europa totaal is vooralsnog stabiel, net
zoals China en India die op ca 1,4 miljard
gaan “eindigen”. De VS is een groeier, door
immigratie! En wie vliegt de pan uit? Afrika
en de moslimlanden: Pakis-tan, Afghanistan
en Indonesië. Hier wordt dus het
voedselprobleem echt urgent… en zonder
mondiale solidariteit gaan ze straks massaal
dood (eigenlijk hier en daar nu al!). Dus
grote hongersnoden en vluchtelingenstromen liggen weer in het verschiet.
En dan ook nog die vergrijzing: het “boven
60 jaar deel” van China, India, ZuidAmerika, Japan en de VS neemt ook al
sterk toe. De zorg voor de oudjes, dus
pensioenen maar ook sociale opvattingen
daarover komen sterk in de kijker te staan.
In het andere deel van de wereld zijn er de
massa’s JONGEREN, dus weer het omgekeerde probleem. En de regio met totaal
verschillende problematieken op demografisch gebied GRENZEN ook nog vaak aan
elkaar! Een doordenkertje….
Ten derde is er de verstedelijking. Nu al
wonen meer mensen in steden dan op het
platteland, globaal geteld dan. Niet in India
en China waar nog 70 rep. 60% op het
platteland woont. Dus er komen steden zo
groot als landen en deze opeenhoping van
mensen is ook geen enkel geruststellende
gedachte.
Het demografische probleem is dus meer
LOCAAL van karakter dan GLOBAAL, maar
daarom is het helaas niet minder zorgelijk.

***
MONDIAAL TEKORT AAN ARBEIDERS.
Hoezo werkeloosheid? In Ho Tjsi Minh stad
zijn er te weinig arbeiders, niet te krijgen. In
Bulgarije is geen informaticus meer te vinden , weet een amerikaans bedrijf uit LA.
Allemaal al elders onder de pannen. En in
Peoria (VS) kan Caterpillar ook niemand
meer krijgen. Enerzijds zijn er regio met
hoge werkeloosheid, diverse massa-ontslagen bij banken en industrieën, en anderzijds enorme tekorten. Ook de werkgelegenheid gedraagt zich al mondiaal.
Manpower, het wereldwijde uitzendburo,
publiceerde een studie gedaan in 27 landen
bij 37.000 werkgevers en… 41% heeft grote
moeite met het vinden van gekwalificeerde
arbeiders. Wel, de wereldgroei van 5% al
jaren en de snelle delocalisaties tonen nu
een grens; de vijvers met goedkope arbeid
raken leeg… Omdat iedereen de lage salarissen in de wereld opzocht en opzoekt.
Ziehier een onthullend lijstje, waarop landen
staan met wervingsproblemen en de bijbehorende soort arbeid:
MEXICO: 82% van de ondernemers hebben
wervingsproblemen, met name voor

Ach, het is de meer lange termijn, toch? We
zullen dus wel zien? Daarover was in Parijs
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Infosys Technologies in India, bleek maar
2% te “voldoen”, keuze zat.
Ziehier een bloemlezing uit onze geperforeerde wereld: de gastarbeider is vol terug
en, het werk reist de wereld rond, richting
arbeid.
Bulgarije zag al 2,5 miljoen mensen (van
hun 23 miljoen totaal!) vertrekken, de salarissen voor informatici daar en bij de buren
stijgen kwadratisch. De buitenlandse firma’s
trekken al weg uit Sofia naar steden waar
nog arbeid te vinden is. En, de chinese
gastarbeiders komen steeds meer naar
Roemenië…
Welaan u ziet waar de wereld heen gaat; ze
is geheel dol geworden en wij allen rennen
achter haar capriolen aan. Om te kunnen
leven en op zoek naar meer geluk. Een
plaag of een zegen? Beide dus weer.
Advies aan uw (klein)kids? Leer een handvak, pak je koffer en reis achter je werk aan.
Kortom: mondialiseer jezelf.

industrie en landbouwarbeiders en ….boekhouders.
JAPAN: idem 61% en vooral met
commerciële mensen en secretaresses.
VS: 41%, tekort aan commerciële mensen
en onderwijzers
CANADA: 36% heeft tekort aan: loodgieters, electriciens, lassers en commerciëlen.
EUROPA: 31% heeft tekort aan loodgieters,
electriciens, ingenieurs.
CHINA: 19% heeft tekorten aan: laboratoriummedewerkers, landbouwarbeiders (!),
en ongeschoolde arbeid.
INDIA: 9%, tekort aan ingenieurs en
informatici.
Laat dit alles even op u inwerken om het
allemaal goed te overzien.
Ook in de olie-industrie is geen muis meer
te vinden, de ouders laten hun kids liever
studeren dan ze in de zwarte olieblubber te
doen werken. En dus betaalt men daar: 30 $
per uur. Gigantisch veel.
Mijnwerkers in de VS: hetzelfde liedje.
Landbouw aldaar: idem. In Michican recruteert men arbeiders uit Texas en Florida. En
de commerciëlen, dat zijn daar nu de meest
gemisten: mensen met technische en handelsaanleg zijn nu superschaars!,
Economen zullen u zeggen dat er op wereldschaal nog niet echt tekorten bestaan:
kwestie van betalen is het nu eigenlijk
gewoon. Alleen een enorme epidemie (bv
de vogelgriep) zou een echt massatekort
kunnen veroorzaken.
Maar in Japan slaat de vergrijzing nú al toe:
geen gekwalificeerde arbeiders genoeg daar
. En men doet er alles aan om de oudjes
langer te laten blijven.
Dit alles is eigenlijk ook een wereldwijde
rekening van een ongebalanceerd personeelsbeleid in de 90-er jaren, klinkt het.
In China zullen weldra de salarissen gaan
stijgen door de tekorten.
Adecco in Zwitserland leert poolse timmerlieden Noors om ze daarna aan Oslo aan te
bieden.
In India gaat nu de turbo erop: men gaat nu
400.000 gekwalificeerde ingenieurs per jaar
eruit pompen… bijna een half miljoen dus.
Van de 1,3 miljoen die werk zochten bij

****
EERST DE OLIE EN NU HET ETEN
De stijgende vraag, de achterblijvende
capaciteitsuitbreidingen en, de enorme speculaties
leidden al tot schaarste en prijsstijgingen bij de olie.
En nu wijst een franse landbouwexpert ook nog op
een aanstormende … voedselschaarste! En hij predikt
het enorme strategische belang van een nationale
voedselproduktie. Wat bedoelt hij daar nou mee? Hier
zijn betoog:
.De franse landbouw is revolutionair veranderd na WO
II; in 1945 konden de 8 miljoen boeren de 45 miljoen
inwoners niet voedden; nu voedden slechts 800.000
boeren de 65 miljoen inwoners en vele andere
Europeanen. De agro-industrie is no 1 in Frankrijk; er
is “overproduktie” dus. In 1990, bij de eerste Irakoorlog waren er nog voedselproblemen maar nu, bij
de tweede al niet meer.
.De ontwikkeling werd zeer bevorderd door de
protectionistische politiek van de EU, middels
subsidies, waardoor de salarissen in de landbouw
goed waren/bleven. In 1960 vereiste een kilo
kippenvlees 4 uur en 20 minuten arbeid; nu is dat nog
maar 13 minuten. Vroeger was “voeding” ca 23% van
het gezinsbudget, nu is het nog maar 11%. Dat zijn de
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positieve effecten van een politiek die nu onder vuur
ligt in de EU.
.De graanopbrengst per hectare is sinds 1945
verzesvoudigd, de melkproductie per koe nam met
een factor 8 (!) toe (van 1000 naar 8000 liter). Een
boer voedde toen 5 personen en nu 100!
.Wereldwijd is er sprake van een “dubbele
uitzondering”, zowel historisch als geografisch. Als we
in 2050 de wereldbevolking willen voeden op westers
nivo moet Azië 2,3 keer zoveel produceren en Afrika
15 keer meer. Een onmogelijke opgave… Eenderde
der mensheid heeft nu geen angst voor honger,
eenderde twijfelt en eenderde moet permanente
honger vrezen.
.De produktiviteitstoename zal ons in de toekomst niet
kunnen redden; een herhaling van de stijging van de
20e eeuw lijkt onmogelijk. Want erosie en
verstedelijking nemen vruchtbaar oppervlak weg. In
Frankrijk per 10 jaar 600.000 hectaren en wereldwijd 1
miljoen hectaren per jaar. Irrigatie doet de productie
toenemen; er zijn nu echter al veel watertekorten. Dat
wordt erger met de aardopwarming. Ondanks de
technologische vooruitgang op watergebied lijken
tekorten en conflicten niet te vermijden. En de tijd van
resultaten met kunstmest en bemesting lijken aan hun
einde te komen… en ook de energie, ook nodig voor
voedselverbouwing, wordt daarbij schaarser.
.Genetische manipulatie is controversieel mede omdat
de meesten denken dat er wel genoeg voedsel zal
blijven. Maar moeten we toch niet planten ontwikkelen
die beter tegen warmte kunnen, die veel minder
kunstmest etc, nodig hebben en zeker minder water?
En moeten we niet planten “leren” ook op zoute
bodem te groeien en planten ontwikkelen die energie
kunnen produceren? Deze technologie is essentieel
voor onze toekomt!
.Wat gaat de liberale trend van de
Wereldhandelsconferentie ons brengen? Deze politiek
leidt wel tot voeding van de steden maar niet van het
platteland, want voedseltransport zal duurder worden
naar de afgelegen gebieden. Van de 800 miljoen die
nu honger lijden woont 650 miljoen op het platteland…
Ook de enorme produktiviteitsverschillen in de wereld
van 1 à 100/500 keer (!), zijn een groot probleem. En
de steden groeien verder. Mexico heeft al enorme last
van de concurrentie door de VS en Canada: het land
dat de maïs uitvond importeert nu 7/8 miljoen ton met
hoge prijzen wat tot een “tortillaprotest” (prijs +
50/100%!) leidde. Tol van de liberalisering…
.Kunnen westerse landen niet beter hun eigen
voedselproduktie afstoten en het industrieel

produceren doen toenemen? Nu is slechts 15% van
de wereldhandel agrarisch van inhoud. Maar met de
groei van China en India zal dat gaan groeien. Al in
2007 waren de graanvoorraden erg krap, maar voor
57 dagen! Voedsel wordt steeds meer tot een
strategisch produkt, en we gaan naar prijsverhogingen
en hongersnoden. Voedsel wordt een onderwerp van
nationale VEILIGHEID…
.En de EU en zijn Landbouwakkoord? Zonder dit
accoord gaan in Frankrijk de boeren van nu 800.000
naar 100.000/200.000 terug. En dat lijkt te gaan
gebeuren nu R+D, onderwijs etc. een groter aandeel
gaan worden (nu is 40% van het EU-budget
landbouw).
Dus: we moeten erg gaan oppassen en voorkomen
dat er in het westen nieuwe hongersnoden ontstaan.
Naast lange wachtrijen aan de brandstofpompen dus
ook lange rijen aan de voedselwinkels…
Aldus sprak landbouwexpert Bruno Parmentier, o.m.
in zijn boek: Het voeden van de mensheid.
****
BOEK EN STAMBOOM VAN PIE S.
Over Pie S(peetjens) wordt steeds meer
bekend, want ook neef Hans, de stamboom
constructeur/-beheerder, werkt mee aan de
ontsluiering. Zeker ook nu het boek van
José, over de bokkenrijders, er is gekomen,
dat Hans zeer verrukte. Getuige zijn mailtje
aan velen na het lezen van het boek.
Hans schrijft ons ook over het “doopzeel van
Pie”, dat tot nu, vóór het boek, in de
stamboom stond vermeld:
Petrus Speetjens was een ongeletterde
(dag)landbouwer. Hij werd gearresteerd en
beschuldigd een “bokkenrijder” te zijn. Hij
werd ondervraagd en “gescherprecht”
(gemarteld) op 2 en 21 december 1774 en
ter dood veroordeeld dor ophanging. Het
vonnis werd voltrokken op 11 januari 1775.
3-11-2001: Vanuit gegevens van Emile
Speetjens is nu opgenomen dat deze Petrus
Speetjens al doopnamen heeft Johannes
Petrus.
De diverse aanvullingen en de bronnen:
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toegeven”. Tenslotte tekent hij zijn verklaring met een “koelkop handtekening” (hij kon
niet schrijven). Op 28 december is dan de
laatste zitting (van 15 tot 20.00 uur!) van de
Bank, voor de voorlezing der stukken en de
“Clagt en Conclusie”. De veroordeling tot de
strop is het sluitstuk.
Op 11 januari 1775 wordt hij samen met
Stas Pakbier, Joannes Hasen, Willem
Ramakers en Coen Sporken op de Lommelenberg in Valkenburg opgehangen.
De lichamen werden waarschijnlijk aan een
ijzeren ketting gehangen en vergingen met
hulp van roeken, raven en ander gedierte.
De erfgenamen moesten aan gerechtskosten 396 florijnen betalen voor de landvoogd en zijn helpers. Enkele jaarsalarissen van een dagloner, toen. Daarbij
kwam de opbrengst van de verkochte vaste
goederen en meubelen voor 312 florijnen en
7 stuivers. Zo zag justitie er uit voor de
arme Pie, die mogelijk ook onschuldig was.
Zoals vele andere streekgenoten. Een
politiek proces, zonder verdediging, met
martelen als “dagelijkse” praktijk. À la
inquisitie dus… Gewoon in het limburgse
land en nog maar 230 jaren geleden……

-8-2-2003: Gegevens Gendawind4
(stamboom): huwelijksdatum 15 december
1748, kerkelijk huwelijk in Schimmert.
Getuige Adamus Speetjens.
-24-12-2003: Uit de onderzoekgegevens
van Heijnen: genoemd als geboorteplaats
Arensgenhout (in plaats van Hulsberg) en
geboortedatum omstreeks 1720; arrest van
de Bank te Klimmen op 22 november 1774.
In het boek van José S. over de
bokkenrijders, is ook het volgende over Pie,
Pieter of Peter te vinden.
De varianten van de familienaam waren
legio: Spetjens, Speetjes, Spädgens,
Spaetjens, Speetgens en zelfs van Spee,
Spege, Speede en zelfs varianten zonder de
beginletter S.
Hij was getrouwd met Liesbeth Hulleners (of
Tülleners) en slechts 4 van de negen
kinderen bleven in leven. Anna Maria, en de
zonen Adamus, Petrus, Martinus en
Matthias. Allen “op school” volgens de
rechtbankdocumenten van het proces tegen
hun vader!
De familie woonde in Klein-Haesdal in de
(nog bestaande) Nieuwstraat; ik was er pas
nog heel even, om wat te “voelen”.
Pie was exact 50 dagen in arrest voor hij
werd gehangen: van 22 november 1772 tot
11 januari 1775 liep zijn detentie in het
Landshuyse van Valkenburg. Het verhoor
werd gedaan door en secretaris P. van den
Heuvel en de schepenen J.L.Wintgens en
A.Wilmar. Een zekere Sas Pakbier is de
eerste getuige tegen hem; hij was al eerder
“doorgeslagen”, na een pijnbankbeurt.
Vervolgens wordt hij vaker verhoord steeds
onder martelingen van de ergste soort. Ene
Jan Hamel met helpers voert het smerige
werk op de pijnbank uit. Als hij van zijn
stokje gaat is er ene dokter Boeymans, die
hem onderzoekt, om meestal snel een
vervolg toe te staan. Een hele lijst van
namen van medeplichtigen aan diverse
inbraken en overvallen passeert de revue.
Pie ontkent met persistentie, zakt dan door
na veel pijnigingen, herroept weer van alles,
later, en zakt dan weer door: hij is een erg
taaie. Op 21 december is het de laatste
keer: ontkenning, marteling en “deels

Tot zover iets over Pie, uit het boek. Het
mailtje van Hans aan alle naamgenoten,
bevat zijn mening over het boek. Hij is er erg
over te spreken! En hij verhaalt over zijn
wederwaardigheden bij het opstellen van de
volumineuze stamboom van de
Speetjens’ens. Ik las dit alles met een mooi
gevoel: dat de historie van een familie zo
kan boeien en zoveel energie mobiliseert
bewijst weer eens dat een mens iets heeft
met zijn wortels. Bravo dus voor Hans, José
en alle anderen die aan dit alles werkten.
Ik lees verder in het boek en zal regelmatig
iets van mijn ervaringen doen horen, in deze
krant.
Let wel: ook indien U geen Speetjens bent
moet u het schitterende boek lezen. Wij
gaven het recent als cadeau bij een feestelijke gelegenheid. Het viel zeer in de smaak,
ook een idee voor U?
…………………………………………………
………………………………………………..
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Het geopolitieke schema van al wat langer
geleden, hou ik hier toch nog maar even
vast...
DE 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/OCEANIË
[

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

IRAN
IRAK

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

Multipolaire deel nieuwe wereldorde.
MARKEER DE ZETTEN DIE NOG ZULLEN
VOLGEN ; DAT ZAL HARD WERKEN
WORDEN.
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++++++++++++++++++++++++++
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