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Na de dosis “Grots mots”en de “Paroles
des presidents, via een setje “bonheurs”,
arriveert u dan bij het meer oubollige
werk.
“Alledaags” is eindelijk een eerlijk
verhaaltje over wat wij hier ECHT doen
en “Le Journal M.” geeft een persoonlijke beschouwing van een superverse 65-jarige , die sinds kort ook “van
Drees trekt” (dwz dat u mij nu via uw
premies betaalt). Dank U!
In de poëtische “Coin” daalde wat uit het
bewust geworden onderbewuste neer dat
mogelijk niet iedereen zal bevallen. Maar
dat is altijd zo bij “poëzie”, toch?
Dan naar de GLOBETROTTERS; te
beginnen met “Algemeen”. U vindt er een
mix
van
maatschappelijke/politieke/technologische en
economische
items die me voor u interessant leken om
wat “bij te blijven" over de koers die
onze wereld lijkt te nemen.
Onder “OLIE etc.” treft u het nodige
gewoel en gerommel aan in energieland;
de rubriek van de schaarste, de speculatie en de economische macht.
“RELIGIE” kan niet meer ontbreken
omdat meer en meer de religie tot
politiek wordt en, de politiek ook tot
religie. Iets nogal verontrustends denk ik
, zeker als je meent te zien dat s’werelds
enige hiërarchische leider van een Kerk
vooral ageert met zijn wereldse pet op…
Croisades revisited?
AFRIKA ons buurland toont opnieuw zijn
stuipen en kwalen, maar ook zijn hoop
op iets beters. Niet op de laatste plaats
door Sarko’s kruistocht in de EU vóór
Afrika! Bravo!
Dan naar het avondland de West-Europa
waar de strijd om interne eenheid en de
nieuwe plek in de ziedende multi-polaire
wereld woedt. Oost-Europa komt wat
smaller
aan
bod:
enkel
het
immigratieprobleem van de russen
passeert de revue.

NOORD-AMERIKA verhaalt vooral
over de toenemende immigratieproblemen; kennelijk een probleem
zonder grenzen. Ook de defensiepolitiek op lange termijn van de VS
komt aan de orde.
HET LATIJNSE AMERIKA verhaalt
enkel over de politieke artiest Chavez; die knap van twee walletjes eet.
Geen schokkende zaken in OCEANIË,
de beste plek op deze wereld?
In de MAGRHEB en HET NABIJE
/MIDDEN OOSTEN vindt u de roerige
politieke mix in Turkije, het manoeuvrerende Iran, het zorgelijke
Libanon en Gaza en ook het flitsende
rijke deel van de olie-arabieren.
TRENDS/TECHNOLOGIE
geeft
u
opnieuw tips om uw spaartegoed op
te maken aan gadgets en toont ook
enkele trends van onze malle wereld.
TOPICS verhaalt over van alles: Het
CO2-gedoe, een m.i. bedenkelijk iets
gezien de wijze waarop de discussie
loopt; ik erger mij aan de toenemende
geweldadigheid… (en wordt weer
filosofisch at the end); u vindt wat
over (een recent boek over) Israël dat
me frappeerde en ik geef een kijk op
democratie weer die ik vond in de
hoek der wetenschap.
Dit alles biedt EDITIE 32-07, gewrocht
onder de blauwe hemel en de warme
zon. En ook tussen rijpende
wijndruiven, bloeiende lavendel en
stokrozen. Dat blijft onveranderd
,gelukkig maar.
Veel leesplezier
toegewenst,
LEON.
………………………………………………
………………………………………………

AZIË is als steeds een mix van hun
economische boom en het radicalisme dat vooral in het zuiden, loert.

*DIXIT---VERBATIM
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De ene zegt: Ik ga met mijn vent twee
weekjes naar de Rivièra , vanaf
overmorgen.
Wel zegt nummer twee, mijn ouwe kocht
een weekje geleden nog een Mercedes voor
me.
Nummer drie zegt: Nou eerlijk gezegd, wij
zijn niet zo rijk maar op die van mijn man
kunnen 13 kanaries naast elkaar zitten.
Doodse stilte.
Dan zegt lady 1: Nou ja, het is niet de
Rivièra hoor, we gaan naar het huis van
mijn schoonouders.
Och zegt nummer twee, de boodschappenauto , dat was een Clio hoor!
Nummer 3, wil niet achterblijven en zegt:
Nou om eerlijk te zijn, die 13e kanarie moet
wel op één pootje blijven staan hoor!

“Ik vecht nu al tien jaar voor een
fundamentele verandering in de PS;
maar niemand wilde het horen”.
(Staatssecretaris Bockl van Sarko’s club, weggelopen bij
de PS).

****
“ Eerlijk gezegd was Sarkozy een
harde werker die Europa nu mede
herlanceerde” (Zij Jack Lang, PS-olifant van de
oude stempel, die nu opschuift).

***

“ De jachten van vandaag zijn
eigenlijk geen boten meer , maar
dienen voor 80% om symbolen te
vervoeren, geld te tonen, macht en
ook agressie” (Philippe Starck, beroemd Frans

Waaruit weer eens blijkt dat “een kanarie”
een lengtemaat kan zijn en dat mannen dus
ook bij het opscheppen op vrouwen lijken.

ontwerper).

***
“ De stand: Airbus-Boeing voor
vliegtuigverkopen in 2007 is op 1
juli 2007: 626 - 510 (voor Airbus)

*****

(Vertelt een persbericht van Airbus. Bravo Louis)

Twee Ieren staan voor een vlaggenmast en
kijken naar boven. En daar komt een
blondje voorbij. Ze vragen haar: “We
moeten de hoogte van deze vlaggenmast
bepalen maar hebben geen ladder. Kunt U
ons misschien helpen? “
Het blondje neemt een schroevendraaier uit
haar tasje, draait een schroef los en laat de
vlaggenmast zakken. Daarna neemt ze een
rolmaat, meet de mast op en zegt: “de mast
is 3.75 meter, heren.”
En weg is ze, de Ieren in verbazing
achterlatend.
Dan zegt de ene Ier tegen de andere: “Weer
zo’n stom blondje. We vragen haar om de
hoogte van de mast en dan geeft zij ons de
lengte!”

***
“ De mondialisatie is geen ziekte,
maar een grote verandering van
s’werelds context”. (B.Geremek, europees
afgevaardigde)
****

“De fransen hebben me niet gekozen om
voorbijgaande treinen te bekijken” (zei
Nicolas Sarkozy)

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

****

*INGEZONDEN
EERST WAT INGEZONDEN MOPJES

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 31-07:

Drie vrouwen van 50 ontmoeten elkaar weer
eens na jaren en… scheppen uiteraard bij
de lunch ook wat op.

Lezer Joe, uit de States, schrijft , mede naar
aanleiding van mijn teksten over immigratie
in de VS, het volgende:
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better integrate. In Europe we see all over
the satellite receiver disks pointed to
stations of moslimcountries on the houses
where Islamic people live. And of course
there is also the Islamic internet a big
source of troubles. With your immigrants,
you don’t have the situation that they are put
against you by their religious brothers
elsewhere.
Politically it’s a big problem just as it is with
us, and we waited much to long with
reacting on the wrong development.
I can understand what you say about the
relation with South America (versus
Europe). It’s like my opinion, for years also,
that Europe should look for tighter relations
with our African neighbours. I’m very lucky
with the initiative of President Sarkozy who
took initiatives to create a Mediteranian
Coöperation. I hope he will succeed!
Europe has a heavy past with anti-semitism,
partly because the catholic church learned
us a negative attitude to the jews. In my
region (pope’s territory for 700 years!) there
was a very bad treatment of the jewish
minority. So we got a nasty complex around
our relations with the jews after the
Holocaust happened.
But I think you can write down a lot of critics
about the way Israël is behaving , even
when you understand the heavy, criminal
threats that the neighbour countries show
continouisly.
And let’s hope together that Amadinedjad
will be sent away by his own people.

Read your paper with interest. The
immigration situation is a big problem, by
doing nothing we have decided to let it
fester and become worse.
I have learned Spanish and meet every
week with a dozen or so others with our
Mexican leader who is a music teacher and
is learning to speak English.
To group all Spanish people in one group is
a mistake. There is a vast difference
between the Cubans and other central
American Hispanics.
We meet to improve our Spanish speaking
ability but in the course of it talk about many
social problems. The Hispanic press is
impressive in their efforts to stess for people
to do the right thing and to encourage
people to be strong parents good students
and be of a miral character. When critical of
government decisions they do so without
namecalling and make an effort to stay with
the issues and not the politics.
The situation is very complex, economically,
morally and politically. The disappointment
is that the Senate failed to sit own and talk
until an approach to a solution could be
agreed upon. Hopefully behind doors things
may be still discussed.
My personal opinion has been for many
years that we need South America more
than Europa. We are the only country where
antisemitisme is practically non existent. We
do take serious the Iranian president and
other Islam leaders, when they say that they
will destroy Israël. Iran may collapse
internally because of the mismanagement.
Let’s hope so.
Thanks for the issue.

***
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

Thank you Joe for your comments and
information. Europe learned much to late
about the problems with immigrants that
don’t want to integrate, that keep apart and
don’t want to communicate with the society
around them. So I agree with you about
avoiding, that big groups of immigrants are
living together, apart from the others. Like
you see in China Towns.
It’s very positive that the (Hispanic) press is
so cooperative to their readers to help them

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.
-DOE IETS MET UW LEVEN
De tocht met tractor en woonwagen vordert,
Maarten is nu op weg naar Engeland, na
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een soort afscheidstour door het Belgische.
Je voelt in zijn berichtgeving de climax van
het “culturele” afscheid aanzwellen. Hij heeft
het spits afgebeten en wilt u meer weten,
surf naar zijn site. En, let wel, Maarten
schrijft echt goed!

SNCF, met haar platina pensioen dat zwaar
onder schot ligt dit moet overkomen… Wel
als u het mij vraagt wordt het net DAAROM
nu pas geventileerd. SNCF staat er nu bij
als grote graaiclub en dat komt best goed
uit…

WIJ GAAN RICHTING FANNY.
Marseille heeft een Quai des Belges, waar
verse vis wordt verkocht en een oudere
dame, Fanny heet ze, elke dag haar
liederen zingt. Op een hoek van de Vieux
Port zingt ze 3 uur per dag en babbelt graag
met iedereen. Ze is uit Baskenland en staat
al 20 jaar op deze plek en brengt haar
repertoire, waarbij ze kiest uit zo’n 300
chansons.
Met haar lage stem, ondersteund door een
installatie, zingt ze zaken als: “Le Temps
des Cerises, Valse Brune en nog veel meer
Ze zegt: Ik leef mee met de mensen en geef
hun ook graag inlichtingen. Met haar uiterst
zonnige en kleurige kleding en fraaie
bloemenhoed kunt u haar niet missen, deze
fleur du port. Ik neem me voor haar ooit te
interviewen als wij over enkele jaren ons
appartement in het centrum van Marseille
zullen betrekken.

HET PUNTENRIJBEWIJS
Behalve België en Nederland hebben de
meeste EU-landen een puntenrijbewijs, in
Frankrijk sinds 1992. De verschillen in
systematiek zijn aanzienlijk, maar de idee is
wel gelijk.
Maar sinds Frankrijk haar controles
aanscherpte werd er een lawine aan punten
“afgepakt”. Helaas kon het adminstratieve
deel van het systeem niet meekomen en
ontstond er een grote chaos. Niemand wist
nog hoeveel punten hij/zij had en dus reden
vele fransen “zonder punten” dus illegaal.
Nu is er sinds enkele weken een website
waar U uw resterende punten kunt zien…
In 1993 waren er ruim 400.000 overtredingen die punten kostten, dat werden er 11
x meer in 13 jaar! Maar het aantal verkeersdoden ging naar de HELFT terug.
En het aantal overtredingen rond “geldigheid
rijbewijs” steeg natuurlijk enorm, wel 5000
mensen per jaar verliezen de rijbevoegdheid
hier. En er rijden ook zeker 1 miljoen
fransen zonder verzekering rond.
Nu kan iedereen weten of hij/zij nog achter
het stuur MAG, al is het wel erg dat je
internet moet kunnen raadplegen om te
weten of je nog mag rijden… We gaan nu
meemaken wat de effecten zullen zijn van
het WEL kunnen “weten” van de uiterst
vervelende waarheid rond je eigen rijgedrag.
Mogelijk wordt het dus minder druk op de
weg…

DE SNCF BETAALT ZWART
Het schandaal ligt op straat: SNCF heeft
een bedrijf “off shore” waar het de gepensioneerde SNCF-ers die nog wat verder
werken in het buitenland, bij projecten, hun
salaris betaalt. En dat zo mooi geheim houdt
voor de franse fiscus…. Want als je meer
dan boven een bepaalde grens toucheert
moet je extra-belasting betalen. En “off
shore” zien ze dat lekker niet!
Tja je moet wel als het je anders niet lukt om
ex-SNCF-ers naar het buitenland te halen,
zakelijk noodzakelijk gewoon. Maar dat wil
nu niemand horen, er wordt schande van
gesproken en de SNCF-directie moest al
meteen forse maatregelen nemen… U
begrijpt het: de SNCF zelf gaat juridisch vrijuit, maar de gepensioneerden worden privé
nu door de fiscus gepakt.
Het miljoenenbronnetje draait dus verder,
maar nu kijkt iedereen ernaar en… de fiscus
weet waar ze zijn moeten. Dat nou net de

DE FRANSE POLITIE IS STOUT
Er zijn ca 150.000 politiemensen in dit land.
Nu 25% vrouw; dat was in 1998 nog 16%.
Aantal doden tijdens dienst ca 8/10 per jaar;
aantal gewonden bijna 500 door de sterke
stijging sinds 2000 (toen nog 4000). En het
aantal straffen voor misdragingen steeg
sterk van 2000 in 2002 naar 3200 in 2006;
verontrustend. Een trend die ook in veel
andere buurlanden te vinden is. De
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-Dubbele medeklinkers: J’appelle of j’appele? Wel, “dès que tu m’appelles, je pars”.
Men is met z’n tweeën; dus twee “l’s “.
-Lees uw tekst van “eind naar begin”: u
focusseert dan niet meer op de inhoud maar
en schrijfwijze en u ziet uw fouten sneller.

zelfmoordquote is 35 per 100.000, het
algemene gemiddelde is 22. De druk op
politiemensen neemt door de misdaadontwikkeling erg toe, het aantal overgekwalificeerden bij de politie is ook
stijgende en de klachten over weinig salaris
zijn legio.
De politie is de spiegel van de toenemende
misdaadspiraal, het exploderende geweld
in onze maatschappij. Dus wil je over politie
verstandig praten dan moet je twee zaken
scherp zien:
1. De omvang van misdaad en geweld
groeit snel
2. Deze ontwikkeling is algemeen, en
ook internationaal
3. De veranderingen in techniek zijn in
het algemeen, maar ook in het
politiewerk, enorm.
Tja als je dat beseft dan wordt je wel wat
coulanter en, neemt ook de bewondering
voor politiewerk toe. De politie, je vriend en
helper verzuipt een beetje...

Tja, als het zo moet, dan verleg je het
probleem enkel en het wordt gewoon een
ander ook vervelend probleem, denk ik dan.
Tenslotte een verhaal van een polytechnicien, een student die een topstudie
deed en zeer hoge cijfers scoorde enkel
voor “de spelling” dus. Hij schreef zelfs en
boek maar daarin stond een fout per regel.
En hij zegt: ik krijg dit onlogisch gedoe
gewoon niet onder de knie, alles lukte me
maar niet correct te spellen.
De Academie wachten zware tijden vrees ik;
En ook , helaas, is er geen jongere die op
hun move zal zitten te wachten.
Uiteraard is dit artikeltje een grote troost
voor ons buitenlanders in Frankrijk… van
daar dat velen het maar houden bij: ik kan
het verstaan en begrijpen en kan
antwoorden. Dus: une baguette s’il vous
plait…zou geschreven door “zo iemand “
worden: un baget sil vous plee…. Maar dat
kan toch niet?

CORRECT FRANS SCHRIJVEN = RAMP
U leest het goed; in Frankrijk met zijn
prachtige doch zeer weerbarstige taal zijn in
toenemende mate fransen te vinden die niks
bakken van hun Frans geschrijf. Ook al is
correct Frans hanteren een teken van
cultuur en sociaal hoge status. Een grafiekje
met schrijffouten in het nationale dictée
toont het: het aantal fouten ging van 4 naar
9 tussen 1987 en 2005. Een verdubbeling.
Het lukt niet meer het oude nivo vast te
houden, nee, het gaat snel bergaf. Dat is
natuurlijk ook het geval in andere landen, in
Nederland dacht ik eigenlijk ook. Een teken
des tijds dus… wat in Frankrijk mogelijk als
ernstiger wordt gezien dan elders.
Dus probeert men van alles te verzinnen om
minder fouten te (doen) maken. Trucjes dus
zelfs.
-Het “meervoudsgedonder” (van alles
achter-aan
zelfstandige
naamwoorden
plakken) gewoon vermijden: dus voeg en
bijvoegelijk naamwoord toe en klaar!
Voorbeeld: des robes rouge foncé. (en dus
niet : “rouges” en “foncés”).

EEN VOLGENDE WIJNOPSTAND?
In 1907 was er een enorme wijncrisis, vooral
in de Languedoc, en werden er bij een grote
opstand wijnboeren die veel geweld gebruikten, doodgeschoten. In Beziers vooral…. En
daarom was de geplande betoging op 3 juli,
de herdenkingsdag van “1917” zo’n
spannende aangelegenheid. Gemaskerde
mannen richtten zich op 16 mei j.l., in
journalistieke
aanwezigheid
tot
de
viticulteurs “pour sortir du maquis “(om te
voorschijn te komen) en om “passer à
l’action” (tot actie over te gaan). Want sinds
drie jaar staat in de wijn van de Languedoc
alles op knalrood: het gaat enorm fout.
Er is niets gevaarlijkers, blijkt steeds
opnieuw, om te demonstreren op een
historische plek, op een historische dag
tegen een historische wantoestand. Dus
waren vele bestuurderen van het openbare
en uit de wijnsector erg ongerust dat er
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Hij is een machostyle man, dat is iedereen
al opgevallen. En dat blijkt ook uit de
volgende onderzoekcijfers:
53% van de fransen kozen voor Sarko en
ook 52% van de vrouwen! Zelfs 50% van de
dames onder de 35 jaar stemden voor S.
“Slechts” 45% van de vrouwen tussen 35 en
59 en 60% van het zwakke geslacht van 60
en ouder! En dat terwijl zijn tegenkandidaat
een dame was.
In zijn kabinet verzamelde hij naast MAM,
Christine Lagarde, Rachida Dati, Rama
Yade, Valerie Pecresse en Christine Boutin.
Deze harem bezet ook nog essentiële
kabinetsplaatsen: tweede unicum: hij heeft
de meeste vrouwen ooit in een regering en
dus ook nog de hoge posten.
Sarko is klein, zeer dapper en ligt goed bij
de dames.

gedonder ging komen in Beziers en
Montpellier. Haut-lieu’s van het wijnproletariaat…
Je mag dit best in het verlengde zien van de
toegenomen
radicalisering
van
de
resterende extreem-linksen (o.m. LCR c.s.).
En Sarko was gewaarschuwd om de zaak in
de hand te doen houden….
Symboliek en martelaren zijn katalysatoren
voor revoluties, dat is zo in de wijn en ook in
religies. Explosief spul.
Maar, er gebeurde helemaal niets! En dat
bewijst mede dat er in de geest van veel
fransen het besef is gegroeid dat de
ideologen van het geweld, de beuk erin, ook
geen oplossingen brengen.
GDF-SUEZ: VERVOLG ZONDER EINDE
Het sleept maar voort en ook Sarko zit er
politiek zwaar aan te rommelen. Het lijkt
erop dat hij nog steeds iets ziet in een rol
van Sonatrach (Algerije) in dit gevrij. En hij
gaat er over praten met Bouteflika. Ook
splitsing van Suez in een milieupoot en een
energiepoot (15 resp. 43 miljard beurswaarde) is een optie om GDF energie
makkelijk met Suez te laten huwen, zonder
Brusselse protesten. Maar over het hele
probleem zijn de meningen nog uiterst
divers. Toch zou het kunnen dat Sarko met
een verrassing komt en het oplost. Want hij
houdt niet van dit smakeloze, oeverloze
gedoe. Er gaat dus echt iets gebeuren nu!
Maar wat?

GEEN GRATIE OP 14 ULI
Deze “mooie” Koninklijke gratieverlening
aan gevangenen, middeleeuws maar nog in
zwang in Frankrijk, werd gestopt. Besluit
Sarko. Dus de ontlasting van de overvolle
gevangenissen kwam er ook niet dit jaar.
Nu zitten er 62000 gevangenen op een
ruimte voor 51000, lekker krap dus. De
ingezette ontwikkeling (zwaardere straffen,
zeker voor recidivisten, geen gratie, meer
vervolgingen…) kan gaan leiden tot wel
70.000 gevangenen in het land.
Dati de nieuwe minister moet snel een grote
aannemer inzetten: er moet gebouwd
worden om die stoute francais onderdak te
geven in de kost te doen bij moeder
Marianne.

GEHEIMZINNIGHEID IN HET PANTHEON
Ja, het Pantheon is de rustplaats van de
franse helden. Maar nu wordt er elke nacht
ingebroken door “bendes” die copiën van de
sleutels lieten maken. Nee ze maken niets
kapot en stelen ook niets. Ze repareerden al
een defecte klok, brachten meubilair van
beneden naar de zolders en men vond ook
een
electronische installatie die je op
feestjes nodig hebt. Nu wordt met man en
macht gewerkt aan wijziging van de sloten
opdat de helden in vrede kunnen rusten. En
niemand kent nog de ludieke daders!

VAKBONDEN
PRATEN
MET
CONSUMENTEN
Rail-Sud
een
spoorwegvakbond
overschreed
werkelijk
een
ontwikkelingsgrens door in gesprek te gaan
met een consumentenbond! Nee, nog even
niet over de “minimumservice en het
stakingsrecht”, nee, over de stokoude
rijtuigen, de belabberde stations en rails en
de “stations poubelles”. Dus over de beroerde prestatie waarvoor de consumenten
moeten betalen… Als ik dit lees geloof ik
steeds meer dat er daadwerkelijk iets funda-

SARKO EN DE VROUWEN
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beloofde evenwicht in 2010 en intussen net
gedrag, indien de groei hem niet zou in de
steel
laten.
Iedereen
begreep
de
psychologische effecten die Sarko in zijn
land beoogt en zijn stijl is overtuigend
gebleken. Dus kleine Sarko scoorde
opnieuw. Maar hij staat vanaf nu wel onder
scherp toezicht. Ach, daar is Sarko aan
gewend geraakt, hij heeft een dikke huid
gevormd.
-Uitverkoop kroonjuwelen.
Sarko verkocht 5% van zijn Telecomaandelen: 2,7 miljard in de staatskas.
Het effect is nog marginaal: de rentelast
daalt met maar 150 miljoen €. Maar het is
een begin..
En nu wordt er gefluisterd dat 5 of 10% van
het EDF-kapitaal op de markt geplaatst
wordt. Dat brengt nu 13 miljard op. Samen
komt dan ca 16 miljard in de staatsruif, niet
niks, en ook een gebaar van goed gedrag
naar de EU-partners…
En ook bij de ambtenaren is nu een
terugloop van 35000 plekken aangekondigd
voor 2008. Na nog forse stijgingen in …
2002 en 2003!
Overigens zijn een aantal vroegere hoge
ambtenaren die naar het bedrijfsleven
vertrokken weer retour op hun oude
posten… want het klimaat is totaal
veranderd.
Dan komt er een uitgebreide “modernisering
van de publieke dienstverlening” waaraan
ene Perebeau , voorzitter RvB van Paribas
(mede) zijn tanden in zal zetten. De effecten
daarvan zijn echter pas te verwachten in het
budget 2009
Dus het tekort voor 2007 zal vrezen velen,
nog hoger zijn dan het in 2006 was (36
miljard). Ook Nicolas is niet Sinterklaas…
-Inkomensontwikkeling
Tussen ’98 en nu stegen de inkomens va de
3500 rijkste wel 47%. Voor 90% van de
gezinnen was dat slechts 4,6% . Het
verrassende in de studie hierover is dat de
stijging bij de rijken het hoogst was onder
Jospin…
-WW op dieptepunt
Sedert 25 jaar was hij niet zo laag de WW.
Ondanks de ruzies over de cijfers is
iedereen er nu wel achter dat de ww met nu

menteels verandert in Frankrijk. De CGT-tijd
en –heerschappij zijn op hun retour lijkt het;
Sarko c.s. grijp uw kans. Hervorm nu verder
zonder grote sociale conflicten, het lijkt te
kunnen. Enfin.
…………..……………………………………
…………………………………………………
FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK
-Politiek/maatschappij
De PS gaat ook een schaduwregering
opzetten, zoals al jaren elders gebeurt
bijvoorbeeld in Engeland. Zo wil men komen
tot een constructieve oppositievoering en de
oude afkeuringspolitiek verlaten. Ayroult is
de motor hierachter en ziet er ook een
krachtige aanzet in voor de hervormingen in
de PS. Het lijkt erop dat de PS uit zijn
ouderwetse ideologische ketenen komt en
dat is voor hel Frankrijk pure winst. Maar
eerst moet de zware interne strijd nog
worden gestreden…
-Het midden
De ex-UDF-ers gingen over naar het NC
(Nouvelle Centre) en proberen zich nu te
organiseren en duidelijk op te stellen tussen
links en rechts. In september houden ze hun
eerste congres waarop ze ook zeker over
hun “broeders” van Modem zullen spreken;
zij die Bayrou trouw bleven. De proeftijd van
het politieke midden in Frankrijk is
begonnen.
-Immigratie
De uitzettingen gebeuren nu weer met
speciale charters, nadat de vakbonden van
Air France dat vroegen. Het ministerie van
Binnnlandse Zaken huurt
regelmatig
vliegtuigen in om mensen uit te zetten
groepsgewijs en buiten het zicht van “arme
burgers”.
Er wordt vooral op de Balkan, Oost-Europa
gevlogen nu. De oude politiek van Sarko als
minister is weer terug, na vroegere
protesten van links. Al 6000 personen
gingen “terug” in 2006.
-Financiën
-Begrotingstekort.
Sarko stal de show bij zijn uitleg over zijn
economische politiek in Brussel. Juncker de
voorzitter van de financiële EU-commissie,
was zelfs lovend over hem na afloop. Hij
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Sarko staat voor zijn uur der waarheid! Want
Brussel kijkt bezorgd naar het weer
groeiende overheidstekort in Frankrijk!
-Minimumdienstverlening (bij stakingen)
Sarko riep in de vekiezingen dat hij zou
zorgen voor 3 uur per dag transport als
minimum bij vervoersstakingen en dat
zagen de fransen wel zitten. Wel 74% ziet
dat als prima maatregel. Zelfs 70% van de
ambtenaren en zelfs 50% van de communisten zien dat in.
De vakbonden die
slechts 8% van de bevolking direct
vertegen-woordigen dus (nog) niet…
En in een moderne democratie moet nu
eindelijk eens niet de straat maar het
parlement de baas worden. Er gaat in
Frankrijk echt iets veranderen, it’s in the air.

minder dan 2 miljoen, een psychologische
drempel onderschrijdt. We zijn terug op het
nivo van 1983! De top van > 3 miljoen lag
rond 1993-1999.
- Hervormingen arbeidsrecht
Xavier Bertrand maakt tempo met de
“minimum service, speciale pensioenen,
arbeidscontract en zegt erbij dat overleg niet
medebeslissingsrecht betekent. Zijn tempo
is hoog en het gemor bij de vakbonden
begint. De CGT had het al over een hete
herfst en ook in het onderwijs was
gerommel over wat Fillon zei over de
minimumservice in deze sector. Het
vermoeden van velen is dat in deze hoek de
eerste krachtmeting Sarko-maatschappelijk
veld zal plaatsvinden. En daartoe stookt
Xavier nu de kachel op.
-Sarko’s banenpool
Sarko kreeg accoord voor het kandidaatstellen van DSK (Strauss-Kahn van de
PS) voor de post van president van het IMF
namens de EU. Een uiterts prestigieus
baantje voor een van de kanonnen van de
oppositie! Nadat hij een andere socialist tot
voorzitter van de financiële commissie
bombardeerde en kanon 3, Jack Lang van
de PS, een lidmaatschap van de
Grondwetsherzieningscommissie aanbood.
De laatste heeft dat nu geaccepteerd na het
langer in “”beraad” te hebben gehouden . En
intussen paniekte Hollande en deed
voorstellen om elke “wegloper” voorlopig uit
de PS te schorsen… En Lang deed dus
maar het voorstel de PS-directie collectief te
ontslaan in afwachting van een onderzoek
naar het verkiezingsdebacle. Leuk gespeeld
van die Sarko!
-Tekorten SECU
Het loopt dit jaar naar 11 miljard het tekort
van de SECU (Gezondheidszorg). De CSG,
een solidariteitsbelasting van enkele jaren
geleden, die niet zou worden verhoogd
wordt dat nu mogelijk toch weer. Want de 11
miljard belastingverlaging van Sarko moeten
ook een tegenwicht vinden. En in de CSG
die nu al 8,5 miljard oplevert, zit nog wat
dekkingsmuziek. Tja wat nu: verhoging
eigen bijdrage? Uitgavenbezuinigingen?
Premieverhogingen? Of toch ook maar wat
meer CSG (solidariteitspremiebetaling)?

-Affaires
De VILLEPIN
De schande is neergedaald over oudpremier de Villepin. De Clearstream
onderzoek-rechters vielen binnen tot twee
keer toe in zijn huis en kantoor en namen na
urenlang zoeken papieren en PC’s mee.
Gefluisterd wordt dat uit de verhoren etc.
van Gergorin, hij die de valse listings
maakte, zou blijken dat de Villepin wel
degelijk Sarko wilde besmeuren. Door hem
een plekje op deze lijst te geven. Weer
eens werd iemand het slachtoffer van
onwetendheid: als u files “delete” op uw PC
zijn ze er toch nog en een expert kan ze
weer op zijn scherm toveren. Dat is hier ook
gebeurd: de in beslaggenomen PC’s gaven
zeer belastend materiaal vrij.
Uit notities zou nu blijken dat de Villepin
opdracht gaf de naam van Sarko in de
Clearstreamlijst te moffelen en ook nog
anderen…. Het lijkt er sterk op dat de
Villepin “hangt”. Stelt u zich dit voor: de expremier wordt straks veroordeel wegens
laster die hij zijn grote politieke concurrent
aandeed. Uiteraard ontkent De Villepin
alles.. Intussen zijn er ook beweringen dat
Chirac de Villepin zou hebben aangezet tot
zijn streken…
Intussen is de Villepin in staat van
beschuldiging
gesteld
voor
ernstige
beschadiging van reputatie en daarmee
wordt het een echte staatsaffaire. Zijn vriend
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claim blijft 50%, uit solidariteit met de
brokkenmakers…. Pure naastenliefde.

Gergorin kon na de gevonden computerdata
niet meer liegen en beschuldigde de
Villepin… Nu is de vraag wat deze nog
ventileren zal over de rol van Chirac…
Immers, Gergorin (de 2e topman van
EADS!) vertelde ook dat de Villepin heeft
gezegd dat “ de president de affaire met
belangstelling volgde”.
In de rij van de vele staatsaffaires lijkt er een
te gaan worden toegevoegd. Om te smullen,
zo gaat dat natuurlijk. Maar de reputatie van
de politiek wordt verder besmeurd… Die van
Sarko stijgt naar duizelingwekkende hoogte.
Wat voor een enorme misrekeningen van
zijn opponenten!
Intussen weet de V. dat het proces in
september zal beginnen. Dat belooft een
onrustige vacantie.
CHIRAC
Tja, wat velen vermoeden gebeurt: de
premier onder verhoor en (bijna) verdenking
van smaad en de president onder schot
voor misbruik van overheidsfondsen (voor
partijfinanciering).
Het ware te hopen dat hiermee de cultuur
van eeuwige schandalen zou eindigen,
maar vooralsnog is dat een utopie. Wordt
vervolgd.

-de al weer arriverende Nicolas, onze
trouwe facteur.
Hij bezorgt in razende vaart onze post, die
door zijn collegea vóór hem uiterst rustigjes
werd behandeld, en dus vertraagd, Intussen
lopen er al vijf onderzoeken bij La Poste
naar te trage bezorging, maar die
onderzoeken vorderen, uiteraard, ook traag!
-opnieuw kunnen kiezen, in vrijheid, waar
we straks (in 2009) gaan wonen (in
Marseille!).
Uiteraard als Hein niet eerder langs komt;
zo hoor je dat te amenderen op je 65e. Nog
eens wonen in een wereldstad aan het
water en beleven hoe 1 miljoen tweevoeters
met het leven omgaan. En wij doen mee, als
toeschouwers.
-de nieuwe tramway van Marseille.
Net door Sarko geopend, een stunt van de
burgervader, en een wedergeboorte. Want
de paardentram van 1890 ging ook al door
dezelfde straten. Een wonder van techniek:
stil, panoramisch en gemakkelijk te be- en
ontstijgen. Prachtalternatief voor de donkere
metro. Ons oude dags treintje.

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

-de nieuwe vlaag toeristen.
Brengers van een deel van onze locale
welvaart, lawaaimakers, krom Franssprekers, uitgelaten soms onbesch…., vaak
verbrand door de soleil ondanks factor 10
en uitgedost als verdwaalde kanaries.
Schallend in hun moerstaal en niet
beseffend hoevelen om hen heen hen
gewoon verstaan.

NOS BONHEURS FRANCAIS.
Opnieuw een rijtje met “bonheurs”. De
voorraad wordt nu nog groter nu Sarko ons
allemaal nog veel gelukkiger gaat maken!
-65 jaar overleven.
Het besef dat je “Drees” haalde maar al van
je pensioen kon genieten op je 53e. En
daarbij de fransen ruim te verslaan behalve
die speciale EDF-ers en SNCF-ers), die al
op hun 50e stoppen. Buurman Michel van
de marine stopte met 35 jaar, die is
onbetwist kampioen van Europa.

NOS GROS MOTS.
We gaan moedig verder want er wacht ons
nog heel veel wat de franse taal
binnensloop, in de vele jaren nadat ze
verrees uit het latijn, waaruit je kunt
concluderen dat ook die romeinen een
aardig mondje “sterke woorden” meten
hebben gekend. Verder vanaf de “P”.

-12 jaren in de Provence rondrijden zonder
een krasje.
Dat is echt een wonder, en dat vindt ook
mijn verzekeraar. Maar de maximale no-

“avoir du pot”
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= zwijn hebben

“populace”
“pote”
“pouffiasse”
“poule mouillée”
“pourri( e )”
“puant( e ) “
“putain”
“quéquette”

van de wereld” (Dat kan alleen.. de Gaulle
zijn,1959).

= plebs, schorum
= gabber, maatje
= del, slet
= lafbek, flauwerik
= rotzak, smeerlap
= stinkerd
= een klassieker: hoer
= piemel

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

En dat alles onder de “P”. Het is te hopen
dat er intussen nieuwe gros mots bijkomen,
want we naderen de Z… Maar, voorlopig
geen nood, want zelfs Sarko kende nog een
paar “nieuwe”!

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
DÉJEUNER DES RETRAITÉS
Dejeuner staat voor lunchen in Frankrijk.
Maar als het gepensioneerden betreft wordt
het gewone meteen heel anders. Want hoe
wij, met onze medegepensioneerden dat
aanpakken, daar hebben gewone stervelingen niet van terug. Ik geef u een schets
van zo’n gebeurtenis in de zomerperiode.
Zo rond midi et demi rollen de bolides een
voor een binnen over de opritten en door de
poorten. Een ruikertje voor de gastvrouw
en/of een druppeltje voor de gastheer.
Begroeting en overhandiging van heerlijkheden is het openingsritueel. Intussen
vliegen de complimenten over eeuwige
jeugd en mooi bruin en slank in de rondte,
de openingsceremonie voor een aangename middag. Bij het binnengaan valt de
blik al op de fraai gedekte dis buiten, uit de
zon, maar wel met zicht op het zwembad en
het blauwe zwerk. Meestal onder de schaduw van een boom geholpen door een parasol. Niet zelden staat de barbecue, meer
of minder sofisticated al wat te gloeien; ook
de gastheer heeft zijn voorbereidingen getroffen.
Er wordt druk gekwebbeld terwijl de gastheer poogt vast te stellen wat ieder wenst
voor zijn apero, want dat is rondje 1.
Knabbeltjes, olijven en een drankje. Pastis,
whiskey, rosé of een geheimzinnig huisapero met zeldzame kleuren. Het wordt
meestal een scala van kleuren in de diverse
glazen: melkachtig wit tot fris rosé, en soms
bier voor de erg dorstigen.
Zo’eerste aanval neemt gauw drie kwartieren voor twee grote slokken en dan dirigeert
de gastheer zijn gasten zachtjes richting
tafel en bezint zich intussen op de tafel-

PAROLES DE PRÉSIDENTS.
De nieuwe uitgave van het boekje dat mijn
bron is , is gewenst, omdat de toonzetting
in het nieuwe tijdperk danig veranderde!
“ La republique est le gouvernement qui
nous divise le moins”. ( Ädolphe Tiers,
1850.)
De republiek is de regeringsvorm die ons
het minst verdeeld.
***
“ La droite, c’est l’autorité , la loi et l’ordre…
et la défense cynique de ses interets”
(Mitterand, 1980)
Rechts dat is het gezag, de wet en orde, en
het op de bres staan voor de eigen
belangen.
***
“ Je sai que j’ai une gueule de droite, mais
on ne peut pas se refaire” (Chirac, 1995)
Ik weet dat ik rechts praat, maar je kunt
jezelf niet opnieuw scheppen.
***
“Je parle aux francais, je suis convaincant,
mais ils ne m’entendent plus” (Giscard
D’Estaing,).
Ik spreek tot de fransen en ik ben
overtuigend; maar ze willen niet meer naar
me luisteren.
***
“Ja het is Europa van de Atlantische oceaan
tot de Oeral, europa dat is de oude aarde
waar de moderne beschaving is geboren en
bloeit. En Europa zal beslissen over het lot
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nozel volkje. En dan beginnen de vergelijkingen met vorige keren, met andere lekkernijen of met nieuws uit kookboeken. De
discussie laait soms op en er ontstaan nieuwe ideeën, voor een volgende sessie. Dan
is het tijd voor enige rust, immers de kaas
en het dessert wachten ons nog. De gesprekken worden geanimeerder, wat losser,
wat onvoorzichtiger en hier en daar valt ook
een “gros mot”. Mooie verhalen , moppen
maar ook de dodelijke ernst des levens
komt aan de beurt. Vaak ook serieuze zaken, waarbij een traantje wordt weggepinkt
of een opkomend snikje wordt weggedronken. Het levenstafereel trekt voorbij;
lach en traan, en soms de schaterlach
worden geprobeerd.
De kaas komt binnen op zijn fraaie plateau,
en toont zich in geuren en kleuren. Veelal
moet er een korte explicatie bij; want de 600
kaassoorten ken je niet zomaar alle-maal.
Pas na jarenlang déjeuneren kom je over de
100 schat ik. Mooie kaas, lekker brood met
mooi rood (of wit soms) dat is een genot
voor de getrainde smaakpapillen. Wie deze
sequentie uitvond was een genie, een Frans
genie natuurlijk. Het kaasplateau wordt door
sommigen twee keer aange-daan… niet
goed voor cholestorol, hart- en bloedvaten
maar oh zo lekker toch? Zonder zonden zou
je eeuwig leven en dan al die kwaaltjes
moeten verdragen zonder uitzicht op
“Requiescat in pace”. Niks goed, dus geniet
en wandel morgen 2 km meer.
Dan op naar het dessert, ook zo’n glamourgang vaak. Prachtige elementen in fel
afstekende kleuren, met een sausje met
koud en warm dat vaak snel geattacqeerd
moet worden om niet te verfletsen. Het is
daarom vaak nogal stil bij het dessert.
Soms komt er nog een druppeltje bij te pas,
wat de laatste papillen moet verdoven. Wij
hebben wat eeuwig breuvage in grote flessen staan waarin muskaatdruiven zwemmen, kersen, soms ook pruimen en in elk
geval veel soorten (zeer) sterke drank.
De geesten raken nu,( het is vaak al vijf/zes
uur!), vermoeid en de gang naar het
afscheid is begonnen.. We staan op, helpen
nog even met wat finale logistiek en zoeken
onze bezittingen op. Alles gevon-den, dan

schikking. Wie kan,moet, mag eigenlijk
niet… etc. hier en/of daar zitten naast en/óf
tegenover hem cq haar. Een psychologische puzzel die eigenlijk niemand kan oplossen maar die steeds opnieuw wordt
beproefd. Men zijgt neder in de gemakkelijke terrasstoelen, een kleine manuele
verkenning der gereedschappen heeft
plaats, alsmede het positioneren van het
servet.
Daar is de entrée al, vaak zomerse salade
plus emolumenten, niet zelden een brede
groenlaag voor de maagbodem, licht besproeid met een glaasje wijn. De complimenten komen eraan, de explicaties over de
preparatieve manoeuvres worden ge-geven,
en bediscussieerd. Want wat en hoe rond
het gerecht speelt bij hen die alles al
genoten een steeds grotere rol. Omdat het
genot is dat op vrij lichte wijze kan worden
verkregen. En zo verdwijnt de entrée in de
voorbereide magen en de kout gaat verder.
De onderwerpen zijn legio:
gezondheidsverhalen worden gemeden
(tenzij het duidelijk niet mag worden weggelaten; als iemand echt iets heeft), tips
over goede wijnen voor een mooie prijs,
over de politiek (bij voorkeur die van het
land waar niemand vandaan komt) en over
de laatste avonturen met woest rondscheurende fransen, radargekke agenten en
luie fonctionaires (ambtenaren). De
stemming is al op nivo als het pièce de
resistance verschijnen gaat; hier worden
complete en doorwrochte kunstwerken
geserveerd waarvan , ondanks de al genuttigde vloeibaarheden , het water in de
mond komt.
Plaatjes van opmaak komen ter tafel, kleuren geuren en in een compositie gewrocht.
Jammer om te beroeren met de gereedschappen, maar er is geen keus. De eerste
hapjes roepen goedkeurend gebrom en
tevreden geknor op. Oh wat is het weer
goed!
De gastvrouw glimt van de complimenten en
zucht stiekem ook wel even. Mogelijk lag ze
nog even wakker vannacht. Want dat
stelletje verwende oudjes met ervaring,
culinaire detectives, smaakspecialisten met
scherp analytisch vermogen dat is geen on-
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want boven de 75 eindigen, dat was toen
een zeldzaamheid.
Dat die medici c.s. zichzelf en ons allen
steeds beter wisten te redden en ook wij ons
(gezondheidstechnisch) verstandiger
gedroegen, en, dat de “politieke geleerden”
voor een omslagstelsel kozen en daarbij
bleven, dat is toch niet zomaar even onze
schuld?

naar de deur, na diverse bisous met de
dames en handen schudden met de heren.
En dan verdwijnen we allemaal in onze
bolides met een beschaafd toetertje en een
net gangetje om niet de hele buurt te doen
ontwaken uit een mogelijk heerlijke siësta.
En nu maar hopen dat oom agent ook een
prettig dejeuner had en daarvan nog even
uitrust.
Zo er is weer een geheim verklapt aan u, de
nog niet gepensioneerden. Denk er dus
maar vast aan: dit wacht u nog allemaal.
Begin vast te oefenen om uithoudingsvermogen op te bouwen.
Wij willen u best adviseren, dus nodig ons
gewoon uit.

Veel collega-Dreestrekkers hoor je nu, aan
de aperotafel, wat badinerend zeggen: Had
mij die centen maar gegeven, dan zou ik er
een ECHT vermogen van hebben gemaakt! Ze zien dan al die betaalde premies
in aandeeltjes op de beurs rondgaan en
jaarlijks gewoon verdubbelen of zoiets…. En
als je deze onzin “even doorrekenen” zou,
kom je natuurlijk op honderden miljoenen na
40 jaren “op de hoge beurs”” !
Ze suggereren werkelijk dat ze nu dat ze
hun “magere AOW-tje”, echt niet nodig zouden hebben en dat er dan dus ook geen
vergrijzingsprobleem in de AOW zou zijn op
vandaag! Dus Drees is het eigenlijk schuld
dat we nu een AOW-probleem hebben! Wel,
zo lust ik er nog wel een.
Hetzelfde hoor je ook over andere
pensioenpremies: “Had ze mij maar zelf
gegeven…., dan …” Immers zo’n rendementsnivo als die pensioenboeren halen/haalden is toch veel minder dan “hun
portefeuille op de beurs doet”? Dat zijn toch
gewoon sukkels, die fondsen?
Terwijl de echte sukkels zij zijn, die hun hele
hebben en houwen verloren op die-zelfde
beurs, waar ze de risico’s niet van
wilden/konden zien. De beste stuurlui staan
weer aan wal, en we zagen ze nooit echt op
zee met zware storm… Tja achteraf is alles
duidelijker…. En veel gemakkelijker natuurlijk.

juni 2007.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

JOURNAL MORMOIRONAIS
TREKKEN VAN DREES
Deze kop is slechts te begrijpen voor oudere
lezers; onze kleinkinderen zullen Drees
nooit leren kennen, mede omdat zij
waarschijnlijk “van iemand anders” gaan
trekken (van een verzekeringspolis op hun
70e ?) of, nog veel waarschijnlijker, van
“zichzelf zullen moeten trekken” na hun
pensioendatum! Welaan, ik beken het nu
maar, ik “trek” sinds 2 juli 2007 ook van die
statige ouwe Drees, begraven op een
Haags kerkhof!
Nou ja, nu moet toch even worden vastgesteld dat wij, de laatste Dreestrekkers, wel
braaf onze AOW/AWW-premie betaalden en
dat wel ruim 40 jaren! In de orde van 10%
van het inkomen, maar dan wel af-getopt!
Dat is toch ook een flinke bak met geld? Die
toen, “meteen”, werd opgepeuzeld door
onze (groot)ouders: want we hadden immers “een omslagstelsel”?
Ruwe schatting van “die bak”: 40 jaar X
2500= 100.000 € nominaal , met 40 jaren
rente al gauw 250.000 €; dus een mooi
huisje op zijn minst. Dat is genoeg voor, een
kleine 10 jaar basisinkomen, en dat werd
vroeger ook voldoende geacht na-tuurlijk,

Ik zeg bij zulke discussie dan meestal zoiets
als: Waarom koop je dan morgen niet, met
maximale leningen, alle onroerend goed op
dat je kunt krijgen? Dan ben je in 10 jaar
toch ook dubbel schatrijk?
Tja dan wordt het wat rustiger, want “je weet
maar niet hoe die waarde-ontwikkeling zal
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Maar dat is vanuit vandaag gezien gewoon
hartstikke ouderwets, toch?

gaan” en zo voort, dus…. Toch wel riskant
eigenlijk dus.Toch maar niet doen dus….
Dat die pensioenboeren tientallen jaren elke
dag moesten besluiten waar die hopen
premie heen moesten om voldoende rendement te maken en niet een te groot risico
daarbij te lopen, dat was men even vergeten.

Het verstand, zeggen ze, komt met de jaren.
Maar dat was vroeger, want nu zien we dat
50% van de ouderen hun verstand op de
oude dag verliezen aan ene mijnheer
Alzheimer en/of Parkinson… Hadden ze ook
maar niet zo oud moeten worden.

Intussen gaat het ene na het andere fraaie
hapje en drankje in het gepensioneerde
mondje en brandt de zuidelijke zon ons
mooi “oud”-bruin. En wiegt het water in het
blauwe zwembad… Allemaal van Drees +
consorten, verkregen via “omgeslagen
premies en via kapitaaldekking”, en zelfs
nog op onze leeftijd te genieten omdat…. ,
we ook nog ziektekostenpremies betaalden
voor een toenemend betere gezondheidszorg.

Dus bravo Wiilem (Drees)!
juli 2007.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

COIN DES POETES

Ik wacht nu nog op de figuur die gaat klagen over de betaalde ziektekosten premies
aan al die dure verzekeraars. Die premies
hadden ze toch ook beter kunnen besteden
door zelf wat “aan te dokteren”, gezonder te
eten en minder lang en gestresst te werken?

Nadenkend over de vele keren dat je een
onbekende ontmoette , kwam dit boven.
DE EERSTE INDRUK
Daar staat hij dan,
Die nieuwe, die andere,
Waarmee je kennis maakt,
En je zegt: Aangenaam.

Tja, de grenzeloze onderschatting van de
voordelen van “het collectief” (het verzekeren) en de tomeloze lofprijzingen over “het
vrije voor zichzelf zorgende individu” zijn, in
onze liberale, nieuw-kapitalistische tijden
alom te horen. En zelfs van hen, die redelijk dicht bij hun laatste rondje in een
verzorgingstehuis zouden kunnen zijn.
Waarvan ze dan maar moeten hopen dat er
nog iemand bereid is, om voor weinig geld,
hun achterste af te vegen, hun met de paplepel te voeden, hun pampers te wisselen
en hun totale absenties en chaotische
gedrag geduldig te accepteren.

Je voelt zijn hand,
Je blik kruist de zijne,
Je ruikt zijn geuren,
Zoals onze vriend het dier.
En in een splitsecond,
Registreert je brein,
De eerste gegevens,
Die het imago van de nieuwe vormen.
Want het dier mens,
Wil klassificeren, sorteren,
Sympathiek of gevaarlijk,
En zo sla je hem dan op.

Ach dat is voor veel geld toch ook te koop?
Daarvoor is toch ook geen solidarteit noodzakelijk?

Die eerste indruk vernauwt,
Je gezichtsveld versmalt,
Ook vrijheid bij een volgend contact,
Zo ontstaat vaak het dwaalspoor.

Tja en daar dacht Drees, omdat hij toen al
een half leven een hoop narigheid bij oudjes
had gezien, nou helemaal anders over.

Het dier mens in volle evolutie,
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Ze vertellen een verhaal,
Dat nauwelijks is te begrijpen,
Omdat het in een vreemde taal is,
Die zeer weinigen verstaan,
Want, de taal van gisteren.

Is nog niet ver genoeg gekomen,
Om het “voor”oordeel uit te bannen,
En om clean te kunnen blijven.
Gaat de mens nu vooruit,
Of gaat hij in terug, in regressie,
En drijft het menselijke dier,
Weer weg van de betere mens?

Hoe hoog zal het nog rijzen,
Zeker hoger dan ikzelf,
Want het zal ook dienen,
Om mijn tanende blik te richten,
Maar het blauw, daar omhoog,
Waar mijn toekomst moet zijn,
Die zonder enige herinnering.

Zijn we in een kleine terugval,
Van ons lange ontwikkelingspad,
Door verwarring, onzekerheid en angst,
En verdwalen we weer van de menswording?

Zo verlies ik mijn zicht,
Op de wankelende wereld,
Met zijn krioelende kogels,
En stervende naturen,
En zachtjes verlies ik contact,
Met waar ik deel van was,
Op weg naar de eeuwige blindheid,
Die wel geluk moet heten.

Darwin woud’t be shocked;
but Jezus is. For sure.
Leon, juli 2007.
e

****

Bij je 65 verjaardag hoort , dacht ik, een
kleine terugblik en een stukje daaruit ziet u
hieronder.

LA CONSCIENCE DE LA MORT,
RETIENT QUE DES CHOSES MORTES,
C’EST UN GRAND VIDE
QUI N’A PAS DE CONTENU,
ELLE NOUS ABANDONNE DANS UN UNE
IMPRÉPARATION TOTALE.

YESTERDAYS BURDEN
Elke nieuwe dag,
Wordt een stukje gisteren,
En voegt een steentje toe,
Aan mijn levensmonument,
Dat langzaam maar steady,
Mijn mausoleum wordt,
Mijn verstorven herinnering.

ENTRAINE MOI À LA MORT,
ET ORDONNE CET AMI DE M’ENTRAINER
À SA LIBERTÉ.

Een monument zonder plan,
En zonder architect,
Ook zonder bouwvergunning,
Met enkel blinde muren,
Zonder ramen of deuren,
Zelfs zonder een dak,
Maar wel met zicht op het hemelse blauw.

Leon, juli 2007.

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

De bouw vorderde gestaag,
Met elke dag die werd verleden,
En het gewicht nam toe,
Want gisteren weegt soms tonnen,
Een zwaarte die steeds meer drukt,
Die souplesse belemmert,
Die dynamiek vertraagt.

VOOR
GLOBETROTTERS
FILOSOFEN

EN

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
WIKIPEDIA: WONDER OF PUINHOOP?
Wikipedia, de publieke, wereldencyclopedie
op het internet waar iedereen zijn wijsheid

De muren zijn als mozaïeken,
Van kleuren en vele kilo’s,
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Van Wikipedia kwam ook al Wikimedia, een
popupulaire encyclopedie gevoed door
280.000 auteurs, en in het Frans.
Het Internet, met zijn blogs, krantjes,
websites, Second Life, You Tube en ook al
encyclopedieën verandert de communicatie,
de kennisuitwisseling en zelfs onze leefwijze
, ja zelfs ons wereldbeeld. Allerlei profeten
voorspelden al 25 jaren grote veranderingen
door de informaticatechnologie. En nu
beginnen we te snappen wat ze bedoelden
en ook wat er werkelijk door wordt teweeg
gebracht.
Dus: neem ook een kijkje op Wikipedia,
waar ook al lezers van Le Provençal voor
schrijven!
Dus is het nu ook al voor
anderen, zelfs Le Provencal, een geduchte
concurrent! Neem een kijkje op deze site en
verbaas u ook.

kwijt kan en ook iedereen die kan bestrijden
roept hevige discussies op. Want hoeveel
“ondeskundige onzin” staat er op te lezen?
Wat is de waarde van de informatie?
Er zijn zo’n 172 miljoen pioniers der
wetenschap die regelmatig hun wijsheid
uitgieten op dit medium. En dat is op zich al
enorm.
Het foutenpercentage is volgens onderzoek
ca 3,9 fouten per artikel. De Brittannica,
referentiewerk in deze sector, laat een score
zien van 3 per artikel. Dus, verrassenderwijze, slechts 33% beter. De autoren en
de correctoren op Wikipedia zijn anoniem,
dat is een specialiteit van dit superdemocratische medium. Men kent hier dus
geen namen. Let wel; alleen al voor de
franse pagina’s zijn er dagelijks al 30.000
modificaties… Er staan nu al 1,5 miljoen
pagina’s op Wikipedia en het groeit met
duizenden pagina’s per dag.
Tijdens de franse presidentsverkiezingen
waren er alleen al voor het onderwerp EPR
(nieuw kernreactor) meer dan 30000
consultaties.
Uiteraard zijn er al flinke ongelukken
gebeurd: zoals ene John Seigenthaler, die
geheel onschuldig, werd beticht van
medeplich-tigheid aan de moord op
Kennedy. Hij heeft nog steeds de grootste
moeite met het afschudden van deze uiterst
nare reputatie!
Het zijn vrijwilligers die de teksten redigeren, zo’n 150 personen enkel voor de
franse pagina’s. Het zijn vooral studenten en
jonge wetenschappers die dit werk doen en
die uiteraard nogal eens last hebben van het
ontbreken van de auteursnamen.
De polemiek over dit unieke verschijnsel is
nogal stevig en heftig: de een zegt: “Kennis
is geen macht; het is een schat, die gedeeld
moet worden” (Michel Serres, Academie
francaise), en een ander: “Het is een
opstapeling van feiten zonder structuur of
schematiek” (Jean-Noël Jeannenay, Nationale Bibliotheek van Frankrijk). Dat zijn zo
ongeveer de uitersten in opinies. Maar hoe
dan ook, het succes van Wikipedia is
evident, deze aanpak slaat aan.

DE PC VOOR IEDEREEN: 100 $
Intel maakt de Classmate-PC die 300 $ kost
en die op veel scholen in Mexico is te
vinden. Negroponte ontwikkelt de PC XO
die straks 175 $ kosten gaat en ECS wil in
10 landen PC’s gaan leveren van een lage
prijs en dat dan naar 25 uitbreiden. Allen
zeggen te strijden voor het overbruggen van
de armoedegap waardoor vele kids geen
PC hebben en dus de moderniteitsboot
missen.
Maar natuurlijk wacht deze leveranciers ook
een enorme markt op onze wereld met zijn
landen met miljoenen arme kids. En, de
mobieltjes zijn ook niet ver weg, bij deze
gedachtengang: de PC kan markten
daarvoor “voorbereiden”. Dus big business
gloort aan den einder.
Maar eerst moet de prijzenstrijd gewonnen
worden: op naar de PC voor 100$ dus. Ontwikkelingsdenkers zien het gigantische
belang, maar wijzen ook op veel andere
problemen als ondervoeding en gezondheidszorg. Er wordt nu ook gepraat over
samenwerken door deze groten van de PC,
en ook daar zit schot in.
Hun motto is eigenlijk: de PC van morgen ?
Dat is de mobiele telefoon….
En als ik dan op Al Jazeera de
sloppenwijken van India c.s. zie en al die
armen zie rondlopen met een mobieltje, dan
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Het welzijn is uiterst belangrijk voor de
prestatie van Google, weet ze. Dus overal
ontspanningsmogelijkheden: biljarts, massagesalons, zwembaden etc. Biologisch en
gratis voedsel (drie maaltijden daags!) een
voedingsadviseur, een eigen werkplekinrichting zijn enkele kenmerken. Ook
mogen ontwerpers 20% van hun tijd aan
eigen” projecten werken. Dat leverde al
schitterende produkten op die Google
exploiteert. Ook moet iedereen deelnemen
aan interviews met sollicitanten, zestig
dagen intake/test en dan het besluit pas.
Men gaat hier op zeker waar het de
inpassing van nieuwen betreft Werktijden
van 45 à 55 uur zijn regel hier.,
Men is gelukkig bij Google en er wordt meer
gewerkt dan gevraagd is. The american
way, maar dan wel bij Google. Bij Wall-mart
gaat het anders. Overigens zijn ook hier erg
weinig vakbondsleden te vinden.

zie ook ik in wat bedoeld wordt. De
technologie, iets wat door de jeugd in
Europa verguisd wordt als vak, zal ook hier
een belangrijke zet gaan geven aan meer
welvaart voor iedereen.
DE INTERNETNAMEN
Al 130 miljoen namen zijn er op het net. En
elk bedrijf probeert op het net een originele
naam te gebruiken, die lekker ligt. Maar let
op: laat uw naam registreren en voorkom
dat u moeilijkheden krijgt!
De onderneming Verisign, genoteerd in de
Nasdaq beheert de generieke extensies van
netnamen. (.com, .net, etc). Deze markt
groeide met 30% vorig jaar.
Er zijn nu 266 suffixes (toevoegingen),
waarvan 250 nationaliteiten en 16 “generieke”. .com; .org;.net;.biz etc.). Deze
moeten voldoen aan bepaalde regels. De
suffix .com beslaat al 51% van de namen op
het huidige net. De suffix .fr (frankrijk) omvat
nu al 850.000 domeinnamen en .re al 1400
(Reunion). “.de” (Duitsland) kent echter al
11 miljoen namen, “.uk” al 5 miljoen. De
ICANN, het beherende organisme voor de
internationale naamgeving op het Net, krijgt
het steeds drukker. Nu is er de aanvraag
voor .cat (Catalonië) bijvoorbeeld en .nyc
(New York), .paris en .berlin. Het wordt druk
op het net.
Weet u een leuke domeinnaam zoals
chocolate.com dan kunt u ook stevig
verdienen. Zorg dus dat U een goeie
registreert en daar later veel geld voor vangt
als iemand uw vondst MOET hebben. Er zijn
al mensen stinkrijk van geworden.
Ik reserveer bij deze: Provençal.com; Brilhas.org .Die kunt u na mijn dood van mijn
weduwe(n) kopen.

PESTEN MET SATELLIETEN
Iedereen bespioneert iedereen, zelfs onder
Nato-leden blijkt dat nu “gewoon” te zijn. De
VS hebben tientallen spionagesatellieten en,
ze schamen zich niet die van Frankrijk, qua
coördinaten gewoon allemaal te publiceren
op het internet! Een nieuwe franse radar
echter (zender in de Bourgogne en antenne
in Sault (vlakbij de Ventoux dus) maakt het
nu mogelijk ook alle VS-geheime satellieten
te “zien”. Samen met de duitsers hebben de
fransen er nu al dertig (!) gevonden. Nu
hebben de fransen het Pentagon laten
weten dat ze alle geheime VS-satellieten
zullen publiceren als de VS dat ook blijft
doen met de franse vliegende satjes. Zo laat
Bush nu maar kiezen.
Ach we wisten al lang dat geen land zonder
geheimen is, maar dit is toch wel erg
kinderachtig. Of mag je dit woord bij gedoe
tussen bondgenoten niet gebruiken? Hoe
zou dat dan wel heten?
Nu herinner ik me plots wel, dat Frankrijk
geen militair lid van de Nato is, … want de
Gaulle stapte er ooit uit. Zou het dat dus
zijn?
Dan is Frankrijk MILITAIR dus een potentiële vijand, en een politieke vriend…

WERKEN BIJ GOOGLE
Google is uit 1996, maakt nu 6 miljard
omzet, heeft 12.000 werknemers (=6000 in
2006) en 32% is vrouw. Gemiddeld salaris
8500 $ per maand. Nu wordt er vooral
gewerkt aan revolutionaire zoekmachines
en een wereldwijd bibliotheeksysteem.
Een bezoek aan hun bedrijf in Californie is
een sensatie. De “culture-officer” die voor
het welzijn der werknemers zorgt vertelt:
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Vaak ging de rijkdom van vader op zoon
over, maar dat blijkt in 20% van de gevallen
(bij bedrijven) een waardevermindering op
te leveren. Warren Buffet zei ooit:Je moet je
kinderen voldoende nalaten om hun iets in
hun leven te kunnen laten bereiken, maar
nooit genoeg om niets te doen.
De legitimiteit van het erven is overigens al
vele jaren een hot item onder economen c.s.
. Hieronder valt ook de problematiek van de
successierechten,
waarin
enorme
verschillen bestaan tussen landen.
Bill
Gates protes-teerde overigens krachtig toen
Bush de successierechten op nul zette.
Ik herinner me een anecdote uit de rode
hoek. Een landloper ligt in het groen van
een privépark te snurken als de eigenaar
voorbij komt en hem wekt. Hij zegt hem te
vertrekken. De zwerver vraagt: Hoe komt u
aan dit bezit mijnheer? En de heer vertelt
dat hij het erfde, zoals zijn vader en
grootvader en die laatste had het ooit met
geweld veroverd.
De landloper dacht even na en zei, terwijl hij
zijn mouwen opstroopte: Nou mijnheer
zullen we er dan nog eens even om
vechten?
Ach rijken zijn meestal ook de scheppers
van welvaart voor anderen, dat weet
iedereen. Maar de vraag is of dat hun
exorbitante economische rechten geeft. Er
zijn intussen nogal wat gefortuneerden die
hun spaarpotten ter beschikking stellen van
de minder bedeelden. Dat zijn de echte
rijken eigenlijk; namelijk ook rijk van geest.

JA OF NEE SKYMARSHALLS
Europa gaat hun vliegmijen toestaan om
gewapende personen aan boord van hun
vliegtuigen toe te laten voor de veiligheid.
Duitsland wil wel, maar Denemarken en
Zweden aarzelen. Frankrijk denkt nog na.
Voorwaarde is overigens dat deze lieden
een
opleiding
hebben
gehad
van
staatswege. En de Eu heeft besloten dat het
parlement van elk land van vertrek en/of
aankomst toestemming moet geven voor
deze lading. Dat gold bijna ook voor de
lanen waarover werd gevlogen! Wie dat
gaat betalen? ….
Wel U en ik weten het: wij, de passagiers
natuurlijk. Eerst ziet u straks de CO2toeslag en daarna de marshalltoeslag op uw
ticket staan. En dan is lowcost voorgoed om
zeep: door Al-Qaida, want dat zijn de
schuldigen. Al weer! Goede vlucht toch
maar.
TONY’S NIEUWE BAAN
Tja, hoe is het mogelijk; degene die met
Bush ten oorlog trok is nu afgevaardigde
van “het groepje van zes” voor het MiddenOosten.
Hijzelf wil zijn debacle
compenseren, dat zegt eenieder die hem
kent. Maar of het Midden-Oosten op hem zit
te wachten? Zijn kwaliteiten zijn bestreden,
ook om het Israelisch-palestijnse conflict
aan te pakken. We kunnen hem enkel
succes wensen en hopen dat zijn “vriend
Bush” naar hem zal willen luisteren.
S’WERELDS RIJKEN
Tussen 1998 en 2006 verdubbelde het
aantal miljonairs wereldwijd en nu zijn ze al
met 9 miljoen. Hun tegoeden stegen ook
nog eens met gemiddeld 12% (twee keer zo
veel als het BNP van de wereld!). De VS ligt
nog op kop, maar, Azië haalt hen en europa
snel in.
Wilt u hun optrekjes beloeren dan kan dat
met Google-earth en ik zag in het tijdschrift
Challenges uiterst fraaie plaatjes. Oases in
Parijs c.s., halve eilanden, hectarengrote
buitenverblijven waar het goed toeven is. U
kunt de coördinaten natuurlijk ook op het
internet vinden.

VERDIENEN AAN HET MICRO-KREDIET?
Het micro-krediet werd uitgevonden door
een Indiër om de armen te helpen met
starten van hun micro-businesses en hij
kreeg daarvoor de Nobelprijs. Maar nu blijkt
het micro-krediet ook te zijn ontdekt door de
grote speculatieve fondsen op jachtnaar
hoog rendement. Hun markt? Wel, 50% van
de 3 miljard armen in onze wereld, enorm
dus. E als u dan nog weet dat er rente’s
worden gevraagd van wel 30% (heb ik uit
rapport van Standard and Poor!) dan ziet u
in waarom de interesse van de grootfinanciers is gewekt. Het fonds Unitus
Equity, pas 6 miljoen $ groot nu, is een van
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maken vanaf nul. Synthetic Genomics is een
bedrijf in deze sector en wordt gefinancierd
door BP, Dupont en Craig Venter. Ene
Hamilton Smith, winnaar van de Nobelprijs
Chemie in 1978 is er door ingehuurd. Het
eerste product brengt Dupont binnenkort al
op de markt: een textielvezel. En er is ook al
een medicament in aantocht.
Deze technologie zou de wereld van zijn
problemen kunnen afhelpen maar haar ook
enorme problemen kunnen bezorgen. Denk
aan
bioterroristen,
vervuilingen
door
ontsnapte bacterieën. Bio-ethici waarschuwen over het ontbreken van elk publiek
debat over deze nieuw tak van wetenschap;
de wetenschappers hebben nu zelf maar
een gedragscode opgesteld. Als je naar de
protesten rond genetische manipulatie kijkt
weet je dat ons nog heel wat gedonder
wacht voor deze technologie “gemeengoed”
en ook nog “veilig” zal zijn.

de 100 die hier actief zijn. Gelukkig zijn er
grote beleggers als de pensioenfondsen, die
nu om standaards vragen om deraillering te
voorkomen. Een soort van groengarantie
voor de armenfinanciering dus.
Maar daar wachtten sommigen echt niet op.
Een twaalftal investeerders, 108 miljoen $ in
totaal, maken al 8% en er komt binnenkort
500 miljoen bij. Op weg denken velen naar
de 35% en hoger rendementen. Ze maken
er ook al openlijk reclame mee. Al 730.000
indiërs betalen rentes van 24 à 30% nu…
Let wel, het gaat hier om kredieten van vaak
maar enkele honderden dollars. Een
mexicaanse bank durfde zelfs 100% rente te
vragen en ligt nu zwaar onder vuur in de
openbaarheid. Uiteraard is het niet
eenvoudig een “redelijke rente” te bepalen:
naastenliefde en compassie zijn moeilijk te
kwantificeren, maar iedereen weet wel wat
woeker is.
Het microkrediet is ontdekt door de groten
(zij die “ons geld” dus beheren) en nu is het
dus zoals altijd: de scheiding tussen de
redelijken en de haaien komt er weer aan.
En denk niet dat ik dit bedoel voor een
typering van de fondsen. Nee, het geldt ook
ook voor hen die hun geld daaraan
toevertrouwen. Want ethisch en mentaal
gezien gaat het hier om hetzelfde.
Laten we niet hopen dat de armen van nu
ons later met gelijke munt terug betalen, ook
al hebben wij het ze zo geleerd.
Microkrediet wordt macro-business, dus
opnieuw is het oppassen geblazen!

OVER VIER JAAR KWEEKVLEES OP UW
BORD
Met stamcellen van een varken kun je
eetbaar vlees kweken, zonder varken, stal
en veevoer. Het worden wel dunne lapjes
waaraan je nog wat “gezonde eigenschappen” kunt toevoegen.
De saus
bepaalt de smaak, dat wel. Stegeman, de
vleesboer, is er flink mee bezig n laat weten
dat het ook veel broeikasgasproblemen zo
gaat oplossen. Want geen varkens dan
minder CO2.. Het nieuwe vlees gaat
evenveel kosten als rundvlees, tenzij je de
kostprijs van het huidige varkensvlees zou
verhogen met de kosten van dode
dierenruiming etc. Dan zou kunstvlees
goedkoper blijken te zijn. Dus u komt ook
nog aan het kunstvlees: over vier jaar kunt u
het kopen. Ooit in de 50-er jaren
produceerde een chemiefabriek in Limburg
ook al eens kunstvlees, maar wat ons vader
ons meebracht vonden we maar raar. Het
werd toen niks. Maar nu de Dierenpartij
wordt gesauveerd als al die slecht
behandelde varkens verdwijnen en deze
dieren weer hobbydieren worden zal et wel
lukken.
Dat de varkens dit nog mogen meemaken...

DE HERUITVINDERS VAN HET LEVEN
Stelt u het zich voor: in 1980 wordt per
toeval bij een patint de bacterie Mycoplasma
genitalum ontdekt en in 1995 blijkt dat ze
slechts 600 genen heeft (de mens: 30.000).
Geleerden strippen nu alle enen die niet
nuttig zijn, “tot op het chassis” zou je kunnen
zeggen, en planten er vervolgens nieuwe
genen op. En zo schiep de mens een nieuw
wezen : de synthetische biologie is het vak
hiervoor. Waarom? Wel om deze bacterieën
medica-menten, brandstoffen en andere
chemische stoffen te laten produceren. Dit is
niet het stekken dwz een geentje
uitwisselen, nee, gewoon een nieuw wezen
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dat een golf van 60 miljoen mensen uit de
sub-sahara op weg zal gaan naar het
noorden, ook naar Europa dus. Wel 170
landen ter wereld worden bedreigd door
deze verdroging maar er is nog nauwelijks
actie. Onze aardbol heeft nog veel werk
voor de boeg…

DE STRIJD TEGEN ALZHEIMER
De kans dat wij het krijgen is aanzienlijk,
dus is onderzoek geboden om iets te vinden
om het aankomende alzheimer leger van
miljoenen in Europa te verkleinen. Maar een
geneesmiddel is er nog steeds niet, wel
steeds meer inzicht. Er is nu een excellente
test die met 90% zekerheid een alzheimeraandoening in het beginstadium aantoont.
Een geheugentest en een lumbaalpunctie
zijn voldoende om het te “zien”. Deze
groeiende inzichten zullen ooit medicatie
mogelijk maken die verder reikt dan de
huidige ontwikkelingsvertragers.
En het
aanbrengen van een pleister voor
toediening is ook mogelijk om gastroentrituseffecten te voorkomen. De teller
staat wereldwijd op 24 miljoen patienten en
over 15 jaar zijn het er 50 miljoen. Dat is
bijna de bevolking van Frankrijk… Duidelijk
is dat de last die deze ziekte veroorzaakt
door
zijn
groot
aantal
patiënten,
maatschappelijk bijna ondraag-baar is. De
grote test van ons humanitair vermogen
komt eraan..

OLIE (energie), WATER
-Olie, energie
MEER ENERGIECONFLICTEN OP KOMST
SIPRI het Stockholm International Peace
Research Institute vertelt interessante zaken
in zijn jaarboek 2007. De regio’s met grote
olie- en gasreserves gaan het nogal moeilijk
krijgen zeggen ze.
En dat zijn in
toenemende mate Afrika (zie het gedonder
in Nigeria nu al), Midden-Oosten (zonder
commentaar), Zuid-Oost Azië en ZuidAmerika (zie Chavez). Afrika zal in 2010 al
1/3 van de totale produktie verzorgen….
Landen zullen, zegt SIPRI, best bereid zijn
stevig te vechten voor hun energiebelangen
en naast de economische belangenstrijd en
de machtsstrijd komt nu ook de energie aan
de beurt (en ook het water en , wat verder
weg, ook het voedsel). SIPRI wijst op
Rusland dat liet ons zien hoe je energie als
politiek wapen kan gebruiken. En SIPRI
roept dus op tot samenwerking op
energiegebied en waarschuwt de russen
voor het negatieve effect van hun
“chantage-gedrag” , vooral op lange termijn.
Wat Bush/de VS mogelijk (ook) dreef in Irak
, zie je nu omgekeerd bij de russen en wordt
dus al gauw tot algemeen gedrag voor de
komende jaren. Een vechtwereldje is
opnieuw in aantocht..

STOP DE WOESTIJN
De woestijn komt eraan op vele plekken in
de wereld is er regenwater tekort. In ZuidEuropa, Azië en vooral in Afrika dreigt
droogte. Tsjaad is het meest schrijnende
voorbeeld.
Niet enkel droogte is het probleem maar
zeker ook de gevolgen in de vorm van
massaal vertrek van de bevolking naar
elders. Naar Europa bijvoorbeeld. De roep
van de VN om hier meer aan te doen
verstikt vooralsnog in andere prioriteiten of
oorlogen.
Het 1,5 miljard project om van Dakar tot
Djibouti een strook van 5 km bomen te
planten komt nu opnieuw in discussie. Deze
Maginotlinie zou de woestijnvorming kunnen
stoppen.
In Azië zijn ook al 0,7 miljoen hectaren
landbouwgrond, 2,3 miljoen weidegrond en
6,5 miljoen bosgrond verdwenen in de
laatste 50 jaar. En ook al 24.000 dorpen.
Zelfs in Californië dreigt deze ontwikkeling.
De VN schat dat 2 miljard mensen in zones
wonen met deze bedreiging En dat betekent

OLIE OP DE BON….
U weet het: de olie raakt op, nog even en
dan… stop. Maar mogelijk valt dat wat
mee… Want de olielanden staan op de
exploitatierem, dus willen echt niet allen het
maximum oppompen voor ons, de slurpers.
Luister maar even hier naar:
Venezuela verminderde haar olieproduktie
met 25%; Rusland ging ook al 2% omlaag
en ook Iran pompt minder olie op. Verder
zakte Mexico ’s produktie ook al in
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Niet morgen, maar wel overmorgen en daar
tussenin op vele plekken waar het goed
experimenteren is.

De planeet heeft echter elk jaar 4 miljoen
barrel per dag MEER nodig en de produktie
zakt nu 3% jaarlijks… Wat is dat nou weer?
Wel sommige olielanden verminderen hun
produktie om politieke redenen, de prijs
stijgt en dus blijven de inkomsten toch wel
op peil. Anderen nationaliseerden en dan
zakt daardoor ook vaak de produktie in door
ontbreken van voldoende deskundigheid
en/of te grote zorgen bij de buitenlandse
investeerders.
Kortom we zijn in de handen van politici,
speculanten en kwade geesten. Dat is geen
best gevoel. Daarom is Afrika nu ook zo in
trek bij de VS en China… De VS halen nog
maar 50% uit het MO, nu al. En de chinezen
halen het overal vandaan wwar mogelijk…
Dus onze toekomstige schaarste is eigenlijk
“home made” , lang voor de olie ECHT op
is.
We zijn dus de speelbal geworden.

EDF VERLIEST HAAR MONOPOLIE
EDF/GDF gaat in de wind nu er per 1 juli
ook voor particulieren alternatieve leveranciers van stroom en gas komen. En ze
moeten zich nu ook zorgen gaan maken
over hun beurskoers, want kapitaal voor de
toekomst moet vooral daar vandaan komen.
Er moet dus ook in de kosten, dus het
personeel worden gesnoeid. Dat kan, want
de grote pensioengolf komt eraan. Maar
voor de 35000 vertrekkenden in de
productiesector (kerncentrales vooral) heb
je goede vervangers nodig, zeer als nu blijkt
dat de levensduur van de kerncentrales
moet worden verlengd. Dus daar zit echt
wat pijn, maar het relatieve aandeel van de
personeelskosten is in de productie,
gelukkig, nogal laag.
Intussen zijn veel fransen nerveus over die
wilde nieuwe firma’s waar je je stroom ook
kunt kopen. Ze vertrouwen et nauwelijks en
consumentenorganisaties roepen zelfs op
tot “kat uit de boom kijken”.
Dat gebeurde natuurlijk ook bij de eersten
die in Europa deze weg gingen: GrootBrittannië (1999), Nederland (2004) en
Zweden (1999). Maar daar wordt nu van
leverancier gewisseld alsof het gewoon een
andere kruidenier betreft.
Aan de prijzen is echt geen verband: open
concurrentie=lagere priis, te ontdekken
geweest. Eerder andersom: prijzen die
stijgen kennelijk bij open concurrentie…
Maar het blijft een grillig plaatje: Zweden is
het goedkoopste met 0,04 € per KW; Dan
Finland met 0,05; Frankrijk met 0,07; GB
met 0,08;Nederland/Duitsland met 0,09
;Italië met 0,11 en 0,17 in Denemarken…
Waar dat aan ligt? Wel Frankrijk is voor 85%
kernenergie, Finland ligt daarin ook hoog …
Dus lijkt dat het meeste verschil uit te
maken. Maar de jungles van de energiewereld zijn erg duister en wild. En dat
worden ze nog meer bij een open markt en
de bemoeienis van de beurs.

DE NIEUWSTE BRANDSTOFCELLEN
Areva Helion maakt mooie waterstofcellen
die wel 10 uur lang 30 KW kunnen leveren,
bijvoorbeeld
als
noodstroomagregaat.
Schoon, geluidloos en met enkel water als
residu. Je spuit zuurstof en waterstofgas bij
elkaar en dan ontstaat er aan de elektroden
een (met platina als katalysator) reactie die
stroom verwekt en ook stoom. Deze oude
ontdekking (uit de 19e eeuw) is nu pas
praktisch echt bruikbaar geworden. Voor
deze generatoren en ook voor transporttoepassingen al blijft het handlen van de
zeer ontvlambare waterstof een moeilijk
punt..
Er is heel wat plek voor apparaten van 10
tot 200 KW van nu tot 2010; weet Helion.
Nokia werkt ook al samen met o.a. STmicroelectronics om kleine celletjes te maken die
de gewone batterij in een mobieltje kunnen
vervangen. En zo zien we de klassieke
stroomopwekkers als dieselgeneratoren, en
batterijen/accu’s naar de periferie verschuiven en daarmee een stroomproduktie
ontstaan
die
ook
in
transporteerbare/mobiele apparaten de
energiebron kan worden.

TOTAL EN GAZPROM
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en kerk of, nog spitser, scheiding van staat
(Vaticaan) en staat (China).
Deze discussie gaat dus niet over
“geestelijke waarden” of over visies
voortkomende uit het geloof, maar over
organisatie, bevoegdheden en hierarchie.
De chinezen zien het als inmenging in hun
staatszaken door een andere staat… dat is
even wennen voor Rome!
De diplomatieke betrekkingen van het
Vaicaan met China zijn door Rome gestaakt
(!) in 1951; een pertinente veroordeling van
China en zijn opvattingen toen. En dat is
Peking niet vergeten en, dus draait ze het
nu gewoon om. Het zou mij niet verbazen
als dit incident niet nog meer gevolgen
krijgen zal… al eerder waren er ook al
wrijvingen van het soort “wie is hier eigenlijk
de baas” te bemerken in latijns amerika, in
Spanje en ook al in Italië.
Ik denk dat Benedictus er goed (beter zelfs)
aan doet als hij het wereldse even laat en
het geestelijke, het “waardengevecht”, eerst
eens aangaat vanuit een echt christelijke
houding van naastenliefde en barmhartigheid.
Deze “onderscheiding” zou
voor het
katholicisme
veel
meer
kunnen
bewerkstelligen dan zich te begeven in
“geopolitieke” strijdperken.
Zo zie ik het vooralsnog toen ik plots erg
wakker werd geschud door deze “rel” op
nivo. U ook? Want wie wil nou weer op naar
de godsdienstoorlogen van weleer?
Ik schreef al eerder over de ontwikkeling in
China, waar de regering er over denkt het
confucianisme van staatswege te gaan
omarmen… Dat weet Benedictus toch ook?
Zo ja, dan is dit niet handig, nee zelfs
provocerend vanuit chinese zijde gezien…
Eigenlijk is het een zwaktebod, zou je
kunnen zeggen.

Chtokman is het grootste gasveld ter wereld
en Gazprom zocht hiervoor technische hulp
voor de exploitatie. Die werd bij Total
gevonden, anderen misten dus deze boot.
Voor de opzet van de exploitatiesite is er
een bedrijf opgericht dat 75% Gazprom en
25% Total is. Maar Total mag niet aan de
3700 miljard m3 aardgas komen, enkel
technisch assisteren vanaf 2013, als het
veld gaat “stromen”. Maar de return op hun
5 miljard-investering is mooi zat voor Total.
Waarom werd Total door Poetin cs
gekozen? Wel men fluistert om Nicolas
Sarkozy een plezier te doen, want van hem
verwacht Poetin verstandige dingen in
Rusland’s relatie naar Europa en…. de VS.
DE AUTOROUTE OVER ZEE
Het is niet de eerste en niet de laatste deze
zeeverbinding voor vrachtauto’s die nu twee
jaar draait tussen Toulon en Rome. En in
2008 komt er zelfs winst te voorschijn.
Helaas
zegt
men,
zijn
de
vrachtondernemers nog niet allen overtuigd
van dit nieuwe alternatief, ondank het
eerdere succes van Barcelona – Napels.
LDA bestudeert nu de opzet van een zeelijn:
Spanje – St Nazaire.. Zij geloven erin en ….
verdienen er ook aan.
Vrachtauto’s op de trein is in Frankrijk sofar
een grote mislukking. Nu maar hopen dat
het zwemmen beter zal gaan.
PS: ik weet niet wat de CO-2 balans is voor
een vrachtwagen; rijdend tegenover va-rend
is… …
NIGER EN ZIJN URANIUM
(Zie Afrika: Rebellen en uranium))
RELIGIES
ROME RUZIET MET PEKING
Tja, het lijkt me een moment met historische
betekenis: de paus ruziet “en public” met de
chinese regering. Benedictus de staatsman,
wil zijn zeggenschap over “zijn” Kerk terug
maar dat zien de chinezen (overigens al
langer), heel anders. En. De chinese kerk,
waarvan de leiding wordt benoemd door de
chinese overheid ziet dit natuurlijk ook
principieel anders. Scheiding van kerk en
staat wordt nu dus tot: scheiding van Kerk

BENEDICTUS TRAPT OP TENEN
Benedictus vond een “heruitleg” van het
tweede Vaticaanse Concilie nodig (1965) en
zette zijn kerk weer even neer als de “enige
ware kerk”, en kneep dus de gedachte van
“toen” over een algemene Kerk met meer
deelkerken daarbinnen, fors en nogal bot af.
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de hip-hoppers en de mimespelers van de
evangelische zijde. Maar, het is waar, ik zie
ook nog geen swingende moslims in een
moskee… jammer genoeg overigens.

Tot grote ergernis nu, van de protestante
kerken…
Het waarom van deze move, moet wel weer
in de kerkelijke politiek liggen. Zoekt hij
forsere toenadering tot de orthodoxe Kerken
om meer front te kunnen maken? Wil hij de
toevloed naar de Evangelische Kerken
vooral in Latijns Amerika maar ook in Afrika
af-remmen?
Het lijkt opnieuw op strategisch politiek
handelen, dus op vechten om de markt en
de macht. Heeft ook de Kerk van Rome
geen moreel antwoord meer, dat ze nu
opnieuw haar heil zoekt in machtspolitieke
middelen?
Ik kan de gedachte niet van me af zetten dat
dit lijkt op een nieuw soort kruistocht, zij het
een niet-bloedige. Maar het zou toch
kunnen dat je nu agressievelingen uit de
islam exact het antwoord geeft dat hen goed
uitkomt? Zij zijn toch ook de “enige ware
kerk”? En als er twee zijn, dan wordt er des
te harder gevochten om de eerste plek
toch? Is dat de christelijke essentie? Of kun
je die tegenwoordig niet meer slijten zonder
macho-bijgeluiden?

LOURDES WIL MEER WONDEREN
In 18 jaar registreerde de Kerk 66
wonderen: vooral bij vrouwen (80%) en
vooral bij fransen (83%). Er zijn zeer
precieze criteria voor wat je een wonder
mag noemen en darbij is het begrip
“ongeneselijk” natuurlijk een kernitem. En
als je medicijnen gebruikt, dan wordt een
genezing nooit een wonder… De medische
commissie heeft natuurlijk in de gaten dat
de val in het aantal wonderen vooral met
medicijnen van doen heeft. Ook het bidden
tot meerdere heiligen, bezoeken van
meerdere oorden is een complicatie. Het
wonderengedoe is complex dus. In 1999
werd het laatste wonder van Lourdes
erkend, en het gebeurde in 1987! Een
Nederlander, ene de Bont , genas in een
klap van een schildklierziekte in 1958; hem
waren nog enkele maanden gegeven. En in
1990 was hij weer in Lourdes met
prostaatkanker , ook dat ging over. Dit jaar
gaat hij weer naar Lourdes met zijn zwakke
gezondheid.
Zo’n
geval
toont
de
concurrentiekracht van Lourdes over de
medici!
De bisschop is er overigens van overtuigd
dat als iedereen alles zou melden, (velen
willen dat niet denkt hij), dan zou de teller in
Lourdes op wel 7000 wonderen staan. Een
commissie werkt nu dan ook aan
normenbijstelling.
Ik was enkele malen op bezoek in Lourdes,
waar mijn ouders huwden, samen met zo’n
grote groep Limburgse echtparen. Wat ik
zag schokte me deerlijk: het commerciële
circus van Lourdes verhoogde mijn devotie
bepaald niet, al zag ook ik wel de grote
wanhoop van de rolstoelende medemensen.
We staken ook een kaarsje op, maar
werden even geremd door een ijverige
broeder, die de bak met afgebrand
kaarsenvet moest demonteren. Die moest
naar zijn kleine kaarsenfabriekje om er weer
nieuwe geestelijke munitie van te maken.

DE EVANGELISCHEN IN FRANKRIJK
Ze zijn wereldwijd met z’n 420 miljoenen,
vooral in de VS is het een grote kerk. In
Frankrijk zijn er nu ca 400.000, waarvan
150.000 in Parijs. En er is zelfs een school
voor voorgangers waar nu zo’n 14 leerlingen
uit diverse regio zijn te vinden. Ze worden
gevormd in mime, hip-hop en videotechnieken. Ze doen straatcircus, zelfs in
moslimwijken. Ze zijn zeggen ze: offensief
maar niet plakkerig.
Hun kerkdienst in Clamart is mooi maar
heeft niets texaans..
niets van de
Amerikaanse megachurch daar. En de
studenten moeten zelf 300 € per maand
betalen aan hun opleiding. Dan moet je dus
wel echt erin geloven.
Hun opmars, ook in Zuid-Amerika en Afrika
is opmerkelijk te noemen: christelijke gedachten in een uiterst modern jasje. En
Benedictus gaat het oude jasje van de mis à
la Pius V terugnemen in de huidige liturgiebeleving van de roomse kerk, horen we. Het
lijkt mij een uiterst merkwaardig antwoord op
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tegen, integendeel. De heilige oorlog breidt
zich uit en de zwakte van Moucharaff blijkt
weer eens. Andere bezoekadressen van de
“heren der zeden”: DVD-winkels. Dit doen
de dus de taliban van Pakistan.
Geloofspolitie gerecruteerd in de moskee is
aan de slag, de heksenvervolging is weer
terug en de inquisitie herbegint. Maar nu
met een ander Heilig Boek in de hand. Allah
akbar.

De vriend waar de kaars voor was (een
agnost) stierf ook nog vrij snel daarna….
Ik vertrok ook nog met een rozenkrans voor
mijn oude moeder en de kaarsen die ik ook
voor haar kocht smolten krom op de
hoedenplank van de auto in de zon. Geen
wonder!
KERKELIJKE VEROORDELING HOMO’S
Tja het is geen nieuws; homosexualiteit lijkt
zo ongeveer in alle monotheistische godsdiensten verdoemd te zijn, en zelfs ook bij
andere religies zit het moeilijk. Zelfs 80
landen ter wereld (van de 200 of zo dus)
straffen homosexualliteit. De doodstraf voor
hen bestaat in: Afghanistan, Yemen,
Saoudi-Arabië, Mauretanië, Soedan en
Noord-Nigeria en … in Iran. Daar worden
ze gewoon opgehangen… ook al zijn ze
17/18 jaar. Grote discriminatie is er ook in
Brazilië en Rusland en in allerlei vormen ook
elders. In Kameroen werden lijsten
gepubliceerd van mensen die van
homovriendelijkheid werden verdacht, nadat
hun president een rockliedje koos als
verkiezingssong dat opriep tot verbranding
van homo’s.
De pogingen van de VN om tot algemene
regels in de wereld te komen zijn verstild:
want er werd niet één zuidelijk land
gevonden dat hier aan wil trekken…
Het lijkt wel duidelijk: de homfobie is vol
weer terug en het “oude westen” is de enige
hoek in de wereld waar nog officieel
discriminatie van homo’s is verboden
Ta het zal je maar overkomen…. Of, het zal
je kind maar wezen.
De vooruitgang is niet iets voor alle mensen
en de kerken helpen ook niet heel erg mee
aan bescherming van de soort ook al zijn
sommigen “anders”.

AFRIKA
HOE HELP JE AFRIKA?
Enkele miljardairs en geleerden en
armoede-activisten
confereerden
in
Tanzania. Een soort World Forum in het
klein. Ze proberen vooral tot ideeënvorming
te komen over Afrika maar hun aanpak is
nogal
intellectueel.
Wat
er
wordt
gedebiteerd is razend interessant vooral de
inzichten
hoe
moderne
communicatietechniek Afrika zou kunnen
helpen om uit zijn lethargie te komen. Bono
merkte op dat er slechts weinig hoge
afrikaanse politici bij waren… maar gelooft
dat ook deze aanpak uiteindelijk een
essentiële bijdrage kan leveren. Het blijft
zoeken in deze complexe problematiek en
voor de betrokkenheid van deze deelnemers
moet respect getoond worden. En ook Afrika
zal deze actie uiteindelijk als positief zien en
mogelijk ook, zij het indirecter, hierdoor
beter kunnen worden geholpen.
DE VS IN AFRIKA
In Djibouti heeft de VS een basis van 15 ha
en 1700 manschappen en die wil men nu
met 190 (!) hectaren uitbreiden. Want de VS
zijn nu (terecht) zeer ongerust over de
ontwikkelingen in Somalïe en buurlanden.
Terecht als je de voorgeschiedenis van dit
land kent en als je er de voorbeelden naast
legt van Afghanistan, Libanon en andere.
De VS heeft het steeds drukker met het
beheersen van de brandhaarden, het kost
steeds meer en…. Waarom? Wel omdat de
stabilteit in olieland Afrika (voor 50% straks
leverancier van de VS) en ook het MO dat
vereist. Want zonder olie etc. kan Bush niet,
net zoals wij overigens. Dus zie je in Afrika
ook alle nieuwe groten: De VS, China en

ZEDENPOLITIEBRIGADES
Op straat in de steden van Pakistan lopen
studenten met baarden en met stokken
rond, het zijn de agenten van de zeden. De
laatste slachtoffers waren 3 werkneemsters
van een massagesalon. Ze werden in
burka’s gehuld, met leuzen beplakt en
moesten hun zonden in het openbar
biechten. En de echte politie doet er niets
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Rusland en …. En nu ook Europa. Afrika; de
spiegel van de machtsverschuivingen.

REBELLEN EN URANIUM
Areva wint uranium in Niger (Aïr) en maakt
zich zorgen. Sinds enige tijd zijn er
regelmatig rebellen die aanvallen en die al
15 militairen doden en velen verwonden.
Deze Touaregs lijken in verband te staan
met Al-Qaida… Areva maakte samen met
diplomaten uit Parijs discreet contact met
deze rebellengroep van 700 man sterk.
Maar dat schoot de regering van Niger in
het verkeerde keelgat en de lokale
Arevabaas werd het land uitgezet. Maar de
aanvallen gaan door. Al-Qaida waagt zich
nu ook aan de aanval op de nieuwe energie:
uranium. Een vooruitziende blik.

ONRUST IN IVOORKUST
Guillaume Soro leeft nog wel, 5 begeleiders
niet meer. Ze stierven bij de raketaanval op
zijn vliegtuig op 29 juni. Soro, oudrebellenleider, is nu premier en werkt samen
met Gbagbo de president.
Maar zijn
vroegere rebellenvrinden zijn daarover
boos: dus boem. Maar het gaat ook gewoon
over de donkere toekomst van die rebellenvrienden , die namelijk nu geen werk
meer hebben en ook geen gouden
handdrukken mogen verwachten, zoals
anderen wel al kregen. Dit alles is opnieuw
niet goed voor het algemene beeld van
(in)stabiliteit van Ivoorkust…
De rust is relatief gezien weergekeerd en
veel zaken lopen weer normaal in het land.
De verkiezingen, al zo vaak verplaatst, zijn
nu voor begin 2008 gepland… Zal het
monsterverbond houden? Zal Gagbo het
met Soro op een accoordje gooien? Zullen
de rebellenleiders hun frustraties opnieuw
uitleven en zal de oude vos dat opnieuw
uitbuiten? Vele vragen, al jaren. Arm Côte
d’Ivoir.

KHADAFFI EN SARKO
De para-medici zijn vrij voor een vermogen
(300 miljoen €) te betalen aan de KahdaffiStichting waar zijn zoon regeert. Wie er
betaald hebben is niet echt duidelijk, maar
wel dat de emir van Quatar, goede vriend
van Frankrijk en Sarko erg heeft meegeholpen! Cecilia, Sarko’s eega, zat bij de
14 juli parade dan ook naast de uiterst
charmante vrouw van de emir. Iedereen
weet dat heel Europa, veelal land voor land,
alles deed om het leven van de arme
drommels te redden en Sarko greep uiterst
handig deze kans voor open doel. Er is best
wat gestommel te horen in Brusssel over
zijn flitsend en niet al te team-achtig
optreden in de laatste fase. En de dag na
het vertrek van de ex-gevangenen, was
Sarko
al weer ter plekke om een
“strategisch part-nerverdrag “ te tekenen
met Khadaffi en ook meteen het contract
voor een kerncentrale.
Ook zal Frankrijk een sterke promotor
worden van het project voor een sterkere
Afrikaanse Unie (hobby van Khadaffi), wat
aansluit op een pijler van Sarko’s
Afrikabeleid, ook voor de EU. En er komt
ook nog een “vrije zone” om de
vluchtelingen uit Afrika, die via Libië naar
Italië proberen te reizen, daar vast te
houden.
Tja de scores van Sarko en zij eega (!) zijn
hoog: politiek, qua Afrikabeleid, qua
vluchtelingenbeleid tbv de EU en ook, het zij

BANDITISME IN NIGERIA
Ontvoering van buitenlanders uit de
oliebusiness voor losgeld is bandietensport
no 1 hier: in 18 maanden al 200 ontvoerden! Veelal Europeanen en Aziaten…
Ze hebben uiterst goede wapens, krachtige
boten en vallen off-shore installaties aan en
nemen gijzelaars mee. Die allemaal weer
tegen veel geld vrijkwamen. Nigeria nr 6 in
olie op de wereld, voor 95% levend van het
zwarte goud zit vol banditisme. Etnische
groepen en corrupte politici slaan de maat in
dit chaotische geheel. De olieboeren zijn
wanhopig maar de staat is krachteloos dan
wel medeplichtig lokaal… De verzekeringen
voor afdekking van de vele risico’s zijn
peperduur geworden. Eigenlijk ziet niemand
oplossingen en zeker geen verbeteringen.
Dus doorpompen midden tussen de
bandieten, personeel beveiligen en vooral
… betalen en maar niet zaniken… Dat is nu
Afrika’s industriële klimaat op meer plekken.
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“monotheïstische broeders uit de islam c.s. “
om een soort van religieus/politieke strijd te
versterken…
Dus please, propageer de waarden die ons
lief zijn, maar hou de religie er buiten. Maak
nu niet de fout dat wijzelf gaan doen waar
anderen in onze ogen grote fouten mee
maken. Dat is uiterst verwarrend en
versterkt de religieuze component in het
groeiende conflict.

hem gegund, qua economische betrekkingen en handel van Frankrijk met Libië.
Onze Khadaffi is weer netjes en terug in de
“nette” wereldtop. Sarko zag de kansen en
benutte ze, razendsnel. Hij is sneller dan
Condi, dat is nu wel zeker!
Het is echt hoopvol Sarko bezig te zien met
Afrika. Direct na Libië zag ik hem op TV een
grote menigte in Dakar toespreken. Over de
fouten van het kolonialisme (!) en over de
oproep aan Afrika zijn talenten nu in te
zetten om tot een betere regio te komen. En
hij maakte daar echt indruk.
Sarko is eigenlijk de nieuwe minister van
Buitenlandse Zaken van de EU…. Wat uit
zijn koker kwam aan Afrikabeleid in 2
maanden is meer dan in 1 jaar uit Brussel
was te zien. En U weet, ik geloof echt in een
toenadering EU-Afrika; vitaal voor ons aller
toekomst. Sarko is de echte Mister Afrika in
de EU.

EUROPA IS EEN DROOM
Weg met de onwetendheid en arrogantie
rond Europa, roet Brinkhorst (ex-minister
D66). Hij beleert ons over het enorm goede
dat Europa bracht en brengt en het
strategische belang van de EU in de
komende multipolaire wereld. Het gaat over
vrede en welvaart: key-items! Zo zegt hij
dan: Nederlanders en Fransen schaam u.
Sarko heeft overigens wat Europa aangaat
de bocht gemaakt hij is DE promotor
geworden van de EU.
Een bekend amerikaans econoom prijst
intussen het europese model en verfoeit het
Amerikaanse. Vooral de ernstige armoede
in de superkapitalistische VS (hoogst van
alle geïndustrialiseerde landen) en ook de
misdaad (idem) worden aangewezen als
grote verschillen met Europa. Hij wijst op het
grote
goed
van
“onze”
sociale
markteconomie, terwijl wij wat klagerig
doen. Of deze econoom genoeg weet van
de aanstormende vergrijzings-tsunami in
Europa vermeldt het artikel niet. Want de
test van het “sociale” is nu in Europa vol op
komst.

WEST-EUROPA
CHRISTELIJK EUROPA?
De Heer Pöttering , voorzitter van het europees parlement,
en vanaf 1979 in dit
instituut werkzaam, is er duidelijk over:
“Godsdienst, en het christelijk geloof in het
bijzonder, biedt nog steeds een van de
belangrijkste gemeenschapsbanden in de
europese unie.” Een discussiepunt dat
steeds meer lading krijgt door de islamitische staten, die het geloof, en Koran en
Charia als uitgangspunt nemen. Kerk en
Staat één dus. Door velen van ons mordicus
afgewezen, gezien de nogal bloedige
gevolgen hiervan in de historie.
Niemand zal ontkennen dat europa
christelijke wortels heeft, maar de boom is
bepaald geen toonbeeld van godsdienstig
gewas! Een toenemende ontkerkelijking, en
dat in tegenstelling tot bijna de hele rest van
de wereld…
Pöttering vindt natuurlijk dat er goede
verstandhouding moet zijn tussen de
godsdiensten en ook tussen religieuze en
niet-religieuze organisaties/bewegingen.
In het parlement wordt ook anders gedacht;
een dame uit het liberale kamp, een
Nederlandse, ziet niets in dit gedoe. Nee
vindt het zelfs polariserend naar de

GRIJSAARDS EN PENSIOENEN
De overheid verkijkt zich finaal op de
vergrijzing, kopt een Nederlandse krant en
ook: Pensioenbeeld Nederlander volstrekt
onrealistisch. Zo die zit.
Niet meer genoeg personeel bij overheid,
verlies van kennis, dus inzakken van de
overheidsdienstverlening….
En de politiek doet nog steeds niets om de
oudere ambtenaren : te behouden”, al zou
dat slechts om part-time gaan. Let wel: over
10 jaar is het al stevig raak.
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uitgevoerd en welke vlag dan op welke stoel
komt. Ook ging Lagardere accoord met het
verkopen van een deel van zijn
(familiebelang). Nu is “alles” klaar voor het
fors doorduwen van de reorganisatie Power
8 geheten en kan dit prachtige europese
bedrijf op een normale, minder politieke
manier gemanaged worden….. althans dat
beweren Angela en Nicolas…
Hun prestige gered, de nieuwe Duits-franse
samenwerking weer eens sterk getoond en
dus een nieuw staaltje van geweldige wijze
samenwerking tussen deze beiden. En nu
maar gauw de verliezen opruimen en de
aanval heropenen op Boeing met zijn
dreamliner.
Hoe dan ook: zo’n flitsende coöperatie
hebben we lang niet gezien, zeker niet in
EADS-kring. Bravo.

De kwaliteit van de gezondheidszorg daalt
drastisch als niet snel wordt ingegrepen.
Tekorten aan verplegend personeel… Er
wordt al gesproken over voedingsstraten,
omdat eten geven zo arbeidsintensief is!
Een kamer voor jezelf straks? Vergeet het
maar. Zalen en kamers van 4 à 6 personen.
Verplegers uit het buitenland halen dan? Ai,
daar is Nederland ook te laat ingestapt;
andere landen zijn ons ver voor in deze.
Staatssecretaris Bussemaker noemt de
laatste cijfers alarmerend.
Stoppen voor je zestigste; dat willen 70%
van de Nederlanders. Dat zal onbetaalbaar
zijn tenzij mensen fors NAAST hun gewone
pensioen bijspaarden. De meesten hebben
geen idee van wat hun pensioen straks
betekent en denken ook vaak niet aan hun
niet afbetaalde hypotheek. Slechts 4% wil
nog na 65 werken…. Wil dus, maar de
realiteit zal zijn dat men wel zal MOETEN.
Deze rampenscenarios zie je nu dagelijks,
ook in Frankrijk in de pers. Onze
maatschappelijke solidariteit zal zeer op de
proef gesteld gaan worden…. En het
heersende optimisme onder de “jongeren”
zal gaan bekoelen.
Ach er zijn (nog) ergere dingen natuurlijk,
maar …. Mijn generatie gaat het spits
afbijten!

ZAPATERO VECHT MET RECHTS EN
ROOMS
Hij is onverstoorbaar en uiterst handig en
ook niet bang. Zijn invoering van een cursus
burgerschap op de scholen die het vooral
heeft over seksualiteit, diversiteit en
racisme, en gelijkheid van ras en sexe is de
katholieke spaanse wereld in het verkeerde
keelgat geschoten. Zapatero wordt van
politiek-linkse hobbies verdacht.
De
bisschoppen en de conservatieve roomse
politieke Partij zijn zieden. Links wijst erop
dat de Kerk vooral om zijn fiscale voordelige
positie kampt. Kortom de rapen zijn gaar in
Spanje. Eigenlijk is het de strijd voor de
laatste moderniseringsronde in Spanje….
Maar Zapatero, die een uiterst goed politiekmaatschappelijk instinct heeft gaat zijn gang
en wacht de toekomst met vertrouwen af.
Stuiptrekkingen van een epoque…

EADS OPGEPOETST?
Ze moesten eruit komen in Toulouse:
Angela en Nicolas. De tweekoppige leiding
van het concern, Duits en Frans, moest
verdwijnen;
het
was
een
politieke
landenmatch geworden. Dus werd er
koortsachtig gezocht naar én eenhoofdige
leiding én een acceptabele uitslag
Duitsland-Frankrijk in de top…En oom
moesten ze de twee grootaandeelhouders
Lagardere en Daimler tevreden stellen. Het
kostte echt de opwinding van Sarko om er te
komen, het lukte, zij het dat hiermee niet
alle pijn is verdwenen.
Resultaat: Voorzitter Raad van Toezicht :
Duits, Hoofddirecteur Louis Gallois (Frans)
en onder hem een franse, een spaanse en
drie duitse directeuren waaronder Enders
als baas van Airbus. En daarbij de afspraak
wanneer de stoelendans opnieuw wordt

IMMIGRATIEPROBLEEM SPANJE
Al 4 miljoen buitenlanders in Spanje, dat is
9% van de bevolking. Er werden in 2006
600.000 illegalen gelegaliseerd, vooral
latijns amerikanen (van dik naar dun:
Colombia, Equator, Peru, Bolivië, Paragay,
Argentinië en Dominicaanse Republiek),
Marokkanen en Roemenen.
Spanje is met Canada en de VS een der
meest gewilde emigratielanden.
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Frankrijk kent de meeste naturalisaties
(paspoortverleningen) van de EU; onder
Chiracs bewind wel 1,5 miljoen en dat
waren in de 140 jaren ervoor maar een
povere 2,3 miljoen stuks.
Zo’n 100.000 à 200.000 per jaar, met veel
schommelingen. Voorop ca 36.000 marokkanen, dan 20.000 algerijnen, dan 20.000
zwarte afrikanen, 13.000 aziaten en 11.000
Turken, vervolgens 9500 portugezen en
8000 andere europeanen: zo ziet een recent
jaar naturalisatie er uit.
In dit land zijn er nu al: 370.000 italianen.
270.000 spanjaarden, 235.000 portugezen,
221000 marokanen, 208000 algerijnen en
106.000 tunesiers die Frans werden.
De idee om elk jaar op 14 juli in of bij het
defilé een afvaardiging van de nieuwe
fransen te betrekken, cq er ook een feest
voor de nieuwe fransen van te maken, lijkt
meer bij de tijd te zijn dan de traditionele
militaire parades. Frankrijk groeit en de helft
van de “plus” komt uit deze naturalisaties
voort. Waarbij gezegd moet worden dat
deze er als residents al lang eerder waren;
ze worden nu enkel mensen met ook een
Frans paspoort.
Dit is de werkelijkheid in Frankrijk en ook
Spanje gaat deze weg (of zal deze in de
toekomst gaan). Om genoeg handjes aan
het bed en aan de industriële machine te
houden. Om in leven te blijven…

Maar de houding t.o.v. dit fenomeen sloeg
om, zeker na de aanslagen van Madrid: Nu
vinden 60% van de Spanjaarden immigratie
een probleem en dat was enkele jaren
geleden maar 20%.
Uiteraard waren de eerste jaren, in een snel
groeiende economie, deze goedkope
werkers, vrachtwagenchaufeurs, zeelieden,
glaszetters, plaatwerkers, boerenknechten,
bouwvakkers etc. Alle vakken die (ook)
Spanjaarden niet graag doen dus.
En ze krikken hier ook het lage
geboortecijfer op; er zijn nu al 44 miljoen
Spanjaarden en zonder immigranten zouden
het er 39 miljoen zijn geweest. Jonge
gezonde mensen: 80% onder de 50! Ze
vullen de ziekte- en de pensioenkassen. Zij
zijn een belangrijke factor voor het “spaanse
economische wonder”.
Maar nu verzamelde men ook hier recent
20000 handtekeningen tegen de bouw van
en moskee in Catalonië… En in een aantal
wijken in Madrid, Barcelona en Murcia zijn
de scholen nu ook “zwart”, voor 90%.
Europa moest Spanje te hulp komen tegen
de illegale immigratie….
en deed dat
eigenlijk schandelijk zuinigjes. Enkele
helicopters, boten, vliegtuigen , een budget
van 22 miljoen jaarlijks; veel te weinig. En
daarmee moeten 25.000 afrikanen per jaar
worden gestopt?
Spanje was lang zelf emigratieland: noordeuropa zat in de 60-er jaren vol met
spaanse gastarbeiders, naast de Italianen
en later kwamen de turken ook. Daarvoor
zaten Spanjaarden ook massaal in de VS!
Sinds nu hier de colombianen en bolivianen
kwamen zijn hele wijken propvol met
illegalen, vaak 10 personen per appartement. Nu blijkt ook dat de cultuurverschillen veel groter zijn dan gedacht was,
wat wrijving, ja zelfs haat oproept. De onrust
en de botsingen nemen toe en de politiek
moet nu remmen vinden om de kalmte te
herstellen.
Spanje lijkt ook aan zijn taks te komen,
zoals meer EU-landen voor haar, en dus
moet er nu “voorzichtiger geïmmigreerd
worden”.

PORTUGAL: EUROPA’s NIEUWE STER?
Portugal moet nu, na Angela, de grondwets
chaos in de EU oplossen als nieuwe
voorzitter. Jesus de premier gaf al een knap
staaltje interne hervormingen weg, een
grote liefde voor Europa is merkbaar en
Portugal kruipt snel uit het oude dal. En
moderniseert met verve en met hoop. Het
engagement met de EU is voorbeeldig en
zelfs de landbouwhervormingen worden
zonder morren geaccepteerd in dit
boerenland. Een beter kon Europa zich nu
niet als voorzitter wensen… Portugal gaat in
de voetsporen van buurman Spanje en laat
probleemland Italië achter zich… qua
hervormings-gezindheid dan. En in het land
is 70% voor Europa, zonder twijfel: uniek!

NATURALISATIES IN FRANKRIJK

29

Deze man is 2005 begonnen in Portugal en
verbaasd iedereen door zijn enorme grote
en
snelle
hervormingsdrift:
minder
ambtenaren, uitgavenreductie van de Staat,
pensioen-leeftijd
omhoog,
hervorming
arbeidsrecht,
invoering
van
een
weeldebelasting, mini-mumsalaris omhoog..
en BTW omhoog. Wat een rijtje!
En het begrotingstekort werd niet 4,6%
maar zakte naar 3,9%. Sarko was al een
van zijn bewonderaars.
Met Europa heeft hij ook plannen: relaties
aanhalen tussen de EU en Rusland,
Brazilië, India en China door middel van
bilaterale topbijeenkomsten. Hij gaat ook
fors meedoen aan de relatieverbetering met
Afrika, met Sarko dus. Bravo.
Mar zal hem dat lukken? Want een ding
lukte echt nog niet: de groei in Portugal is de
laagste van de EU. Ai.

MINDERHEDEN IN DE LIFT
In Frankrijk zegt men…. “Beurs (Maghrebiens) en blacks” zijn de nieuwe golf in
politiek, media en ook business. In Duitsland
zijn ze nog wat “minder zichtbaar” lijkt het, In
de UK zijn er velen in de mediafrontlinies en
in Frankrijk komen de minderheden snel te
voorschijn. Ook Sarko droeg er zijn steentje
aan bij, in de kringen der regering.
Wees “gerust” er is nog steeds een
onderrepresentatie aanwezig, maar de
verandering naar een andere situatie gaat
snel. Het oude Europa moderniseert toch
wel wat hoor. Maar spreken van “integratie”
is hier nog bepaald geen gemeenplaats.
TERREUR IN HET UK
De moslims in het UK waren opgelucht toen
bleek dat de aanslagplegers niet uit
Engeland/Schotland kwamen. Want sinds
de Irakoorlog zijn de spanningen in de
moslimgemeenschap al groot genoeg, en
ook 7 juli 2006 was zeer schadelijk voor de
verhoudingen. Sinds juli 2005 zijn er , zegt
de politie wel 30 complotten tijdig opgerold.
Omdat de politie ca 1600 activisten continu
volgt ; dat waren er 250 in 2001! En het
aantal “sympatisanten” wordt op wel
100.000 geschat. En Al-Qaida wil nu
gewoon de engelse politie overvoeren met
werk dat aan bewaking etc, vast zit.
Dus wacht de UK waarschijnlijk nog veel
werk en angstaanjagende gebeurtenissen
en zullen de bommen-methodieken uit
Bagdad c.s. nog vaak aan de orde komen.
Ze zijn getraind in Aghanistan of nog eerder
in Tjsetsjenië en komen vaak uit Pakistan of
de Magrheb. En de leiders in Al-Qaida zijn
vooral Egyptenaren. Onontkoombaar is dat
deze strijd met zeer gevaarlijke kanten nog
pas is begonnen; de inzet is: destabilisering
door angst en moord. Brown weet wat hij te
doen heeft.

OOST-EUROPA
RUSLAND IS BANG VOOR GEEL
De kolchozen uit de communistische tijd zijn
verdwenen maar ze worden nu weer
opgepakt; voedsel is nodig en de prijzen zijn
beter. Maar waar haal je hardwerkende
landbouwarbeiders vandaan? Nou als je
net te ver van de chinese buren woont dan
zijn chinese gastarbeiders een uitstekende
oplossing. Ze werken als paarden, weet
men, en dus komen er chinese seizoensarbeiders. Dat bevalt zo goed dat er steeds
meer vergunningen worden gevraagd. Maar
daar gaat nu de rem op want, russen zijn
ook nogal bang van dat gele volk. Dus moet
het wat meer mondjesmaat…
Het is verrassend om te zien dat, net als in
de VS en West-Europa, de remmen worden
aangetrokken als het om “immigranten”
gaat. Immers ook Rusland holt in bevolking
achteruit op termijn en zal dus…. U snapt
het al. Maar vooralsnog is de xenofobie
sterker dan de voorzorgsidee voor de
toekomst….
Zoals overal eigenlijk; we kunnen maar
moeilijk omgaan met onze zelfgemaakte
onevenwichtigheden. Dat is dus “des
mensen” ook in Rusland.

PORTUGAL WEER IN DE LIFT?
Portugal neemt de EU-teugels over van
Merkel en de man heet José Socrates. Hij is
links, maar dan van het Blairtype lijkt het. Hij
weet dat rond 23 juli een nieuw verdrag
klaar moet zijn, waar dan de ministers van
Buitenlandse Zaken zich eerst over buigen.

ZUID-AZIË
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praat met haar om te bezien of hij de eis om
militair gezag te scheiden van presidentschap kan inwilligen met haar hulp.

DE RODE MOSKEE
De Rode Moskee ligt in duigen en honderd
doden waren de tol daarvoor. Ook de
gijzelaars, vrouwen en kinderen, werden
weer slachtoffer. De ware omvang van het
drama zal nog nader blijken. Pakistan in
brand, nu echt zichtbaar, na maanden van
betogingen tegen de afzetting van de
opperrechter. Musharaf, bondgenoot van
ons tegen de terroristen, wankelt nu politiek
echt.
De manier van vechten van de fanatici is
duidelijk: gijzelaars nemen, je ertussen
verschuilen en daarmee het bloedbad
vergroten. En dat doet de destabilisatie dan
weer goed.
Opnieuw blijkt, zoals ook in het noordelijke
palestijnenkamp in Libanon, hoe effectief
deze tactiek is. Militair geweld tegenover
fanate ideeën is weer opnieuw een
machteloos
middel
gebleken.
Niets
verwondert ons meer in deze na Irak en
Afghanistan (zowel onder de russen als ook
nu). Onderhandelingen waren weer eens
zinloos; of wilde de overheid eigenlijk niet
zelf geen vreedzamere oplossing?
Het “dubbelspel” van Musharaf, tussen
bestrijden en meebuigen met de radicalen,
lijkt af en voorbij. De harde onderliggende
werkelijkheid komt boven.
Het buurland van Afghanistan en India…en
China
is
in
zeer
zwaar
weer
terechtgekomen. De olievlek van het
fundamentalisme breidt zich verder uit.
Intussen is de opperechter (geschorst door
de president) weer in functie en een
symbool van verzet tegen hem geworden.
Het verdrag dat hij met de Taliban in
Waziristan
sloot
(grensgebied
met
Afghanistan) is opgezegd en de VS wordt
steeds meer ontevreden met zijn optreden.
En de verkiezingen komen er aan…. De
kans dat Musharaf, de eenzame geallieerde
in Pakistan zijn positie redt is klein, en wat
er dan in Pakistan (en vervolgens in
Afghanistan) gebeurt laat zich raden. AlQaida Unlimited… Zij die niet weten wat
“wij” in Afghanistan doen, moeten dit eens
overdenken.
Intussen dook mevrouw Butto, bekend uit
vroegere tijden, weer politiek op. Musharaf

OOST-AZIË
SLIM SINGAPOER
Singapoer is een “stadsstaat”, een
fenomeen dat vroeger in Europa grote
welvaart bracht. En door zijn ligging is het
de grootste haven ter wereld. Bevolkt met
4,4 miljoen maleisiërs, chinezen, indiërs en
westerlingen. En sinds 1995 los van
Maleisië. Volgens het World Economic
Forum is het nu het 6e land op de
wereldcompetitielijst met groeicijfers van 8%
en een werkeloosheid van 4%. Het is geen
westerse democratie en het is lid van de
Socialistische Internationale.. Maar het is
een opmerkelijk landje: een mix van
staatsbemoeienis en liberalisme. In Japan is
de staat economisch ook machtig; en in
China is de staat de baas. Enkel India, is na
zijn communistische periode naar een
democratisch model gegaan.
In Singapoer zijn immigranten zeer welkom,
de ondernemingen zijn staatsgestuurd en de
publieke diensten zijn zeer goed georganiseerd. Ook de politie is goed te noemen.
En ze snappen daar dat de huidige
economie berust op kennis en innovatie.
Want hun overleven hangt, gezien hun
geografische plek, daarvan geheel af. Naast
haar electronische industrie wordt vooral
gezet op : “grijze massa”. Ze trekken de
beste
ingenieurs,
hooggeleerden
en
wetenschappers ter wereld aan. En ze
krijgen de beste medewerkers en de beste
salarissen. Hoogleraar: 15.000 €/mnd; een
internationale ster haalt wel 30 tot 40000!
De octrooien, vooral in informatica, software
en farmacie worden zorgvuldig geformuleerd en dan verkocht aan China, Korea en
India. En de toppers komen met drommen!
Ook hier blijkt dat innovatie bloeit in kleine
ondernemingen. Bijvoorbeeld Caltech, hier
gevestigd, kent 5000 studenten, MIT heeft
er ca 10000.
Dit is het recept van Singapoer, en het
toont, dat elke omvang van een land op
bijna elke plek ter wereld, met de goede
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consumptie zakt: lage salarissen, hoge
belastingen en sterke vergrijzing. Autoverkopen zakken en japanners zijn steeds
zuiniger. Japan begint aan zijn pensioen…
Abe verloor zijn steun in het politieke veld,
wil toch verder regeren en gaat zijn regering
omgooien. Problemen? De groei blijft achter
en …. Het pensioensysteem vertoont ernstig
falen. Het spookbeeld van een vergrijzende
welvaartstaat..

mentaliteit, welvaart kan produceren. Zie de
Baltische Staten, Scandinavië, Ierland etc.
En ook dit bevestigt onze geschiedenis:
Nederland was ooit wereldleider op handelstransportgebied. Niet vergeten dus.
MACAO: RIVAAL VAN LAS VEGAS
Deze vroegere portugese kolonie is HET
Vegas van China.
26 casino’s, 3100
speeltafels, 8200 jackpots en dat nog geen
10 jaar nadat het “terugkeerde” naar de
chinese moeder. De 500.000 inwoners
verwelkomen jaarlijks 22 miljoen bezoekers
en dat levert 7 miljard dollar op.
Las Vegas kannonen zijn er ook al
neergestreken want de payback-time voor
investeringen is grandioos. De vier groten
op spelgebied aldaar, twee chinezen en
twee amerikanen zijn zeer tevreden.
Macao is ook DE witwasserij geworden van
“fout geld” en de chinese autoriteiten namen
al enkele malen chinese bedriegers te
grazen. De maatregelen tot bestrijding
worden nu versterkt, ze moeten wel.
De investeringen van nu 25 miljard worden
binnenkort gecompleteerd door MGM Gran
Paradise en Cotai Mega Resort. De laatste
is een casino onder de zeespiegel… van
40.000 meter oppervlakte. En de “ZEVEN”
ons gelukscijfer is daar vervangen door de
“ACHT” het chinese. En dat is meer dan een
simpel geintje.
China vertoont alle symptomen van een
westerse monstereconomie, maar dan wel
weer op z’n chinees. Ook in het 10 jaar
geleden nog geheel ingeslapen Macao.

CHINA REDT ABN-AMRO?
Tja nu het (over)bieden doorgaat en Barclays bod overruled werd door de “drie”
moest er van buiten geholpen worden… En
die hulp vond Barclays bij de China’s
Devellopment Bank. Die nam een 8%
aandeel in Barclays en daardoor wordt de
oorlogskas aldaar veel sterker. Zo wordt de
nieuwe Barclays nr 5 van de wereld met
hulp van nr. 3 op de wereld…. (alles
gemeten in BNP). De chinezen deden hun
grootste deal ever in de Londense Financial
City… China onze redder? Of, nu al onze
arbiter? En straks economisch onze
gebieder?
NOORD-AMERIKA
INDIA RECRUTEERT IN DE VS
Tja de mondialisatie brengt de gekste
dingen met zich mee. We zien enerzijds
ondernemingen wegtrekken naar allerlei
“goedkope” landen, waar vaak echter ook
veel uitstekende kennis is in te huren. Zie
India.
Maar nu gebeurt ook al het omgekeerde:
indiase ondernemingen recruteren amerikanen voor hun ondernemingen. Ze worden
weggeplukt in de VS gaan voor hun
introductie een half jaar naar de indische
moeder en keren dan terug naar de VS om
daar voor deze onderneming te werken.
Want steeds meer indische ondernemingen, zeker in de ICT-sector, hebben
grote klanten in de VS en moeten dus daar
contacten verzorgen, en marketen. Het
Amerikaanse personeelsaandeel loopt snel
op. En gek genoeg is het al bijna duurder
om en indiër naar de VS te halen dan een
Amerikaan te recruteren in de VS en daar te
laten werken.

JAPAN GOEDKOOPTE-EILAND
Tokyo was ooit de duurste plek van de
wereld, maar nu is Japan, na jaren van
deflatie een goedkooptecentrum geworden.
Een metrokaartje kost bijvoorbeeld 30%
minder dan in Engeland, en de kwaliteit is
excellent te noemen. Vele artikelen blijken
hier goedkoper dan in Europa, nu zelfs ook
wonen. De luxe-tafarelen van 1980 e.v. zijn
echt passé en de yen is ook weggezakt. De
export bloeit dus als nooit tevoren.
De uurlonen zijn uiterst laag, het
minimumloon is hier 8 euro! Dus komen er
bedrijven terug uit het buitenland. Maar de
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Over immigratie gesproken en ook over
integratie…. Maar er is ook die andere
grafiek: Het aantal blanken en nietblanken… De blanken waren in 1970 nog
85% van de bevolking, zijn nu op 65% en
gaan naar 50% (in 2050). En de Hispano’s
gaan langs deze tijdpaaltjes met 5%, 12%
en dan 24%, de aziaten van 0 naar 4 en dan
naar 8% en de negerbevolking van 10, 11
naar 12%...
Opnieuw zit daar nou de pijn, kennelijk. Het
kampioenimmigratieland, wordt angstiger
van zijn succes. Als dat in een land als de
VS gebeurt, moet je toch even nadenken…
Europa zakt zachtjes in elkaar…. Ook de
EU in haar geheel, ondanks de toestroom
van (oost-europese) landen…
“Tanken” kan enkel nog in Turkije…. En
Afrika. Maar daar staan hekken vóór;
fysieke en virtuele. De mens, een rationeel
wezen; gelooft u dat nog?

Men zegt in de VS al: de indiërs veranderen
de organisatorische opzet van de ICTindustrie zoals de Japanners dat eerder
deden in de auto-industrie.
De wereld verandert in razend tempo, van
alle kanten tegelijk.
IS BOEING DE BAAS IN HET PENTAGON?
Er zijn mensen die zich verbazen over de
enorme macht die Boeing, en ook andere
leveranciers, hebben in het Pentagon. Het
FCS het plan voor Future Combat Systems,
de toekomstige manier van oorlogsvoering
is leading voor het beleid van het Pentagon.
En daarin zijn de grote wapenleveranciers
de kern , zij lijken deze innovatie te trekken.
De kennis binnen het Pentagon lijkt te
beperkt om de ideeën en de voorstellen van
Boeing c.s. echt te kunnen beoordelen. En
deze onbalans leidt tot gevaarlijke
miskleunen….
Spullen/systemen
die
gewoon niet doen wat is beloofd of die niet
feasible blijken te zijn. Dus gewoon niet
voldoen aan de eisen en die niet functioneren in de realiteit van het gevecht.
Het industrieel-militaire complex van de 60er jaren is vol terug, maar nu lijkt de macht
vol bij de industrie te liggen… De dringende
wens van de VS om militair in de wereld de
baas te kunnen blijven kan enkel nog
worden gerealiseerd door de leveranciers
veel vrijheid te geven en tientallen miljarden.
En de politiek verliest dus ook de greep op
de eigen veiligheidspolitiek. Want men is
intussen volledig opgeknoopt aan Boeing en
zijn FCS.

IMMIGRATIETROUBLES IN QUEBEC
In 10 jaar kwamen er 400.000 immigranten
vooral naar Montreal. En 40% van hen
komen uit de Maghreb sinds de 80-er jaren.
Immers zij zijn francofoon, er is sprake van
bewuste keuzes van de overheid.
De gouverneur en ex-haitiaanse dame, is
aan deze accenten niet vreemd. Toch zijn er
intussen meer en meer problemen… En de
eisen van de immigranten zijn er ook, met
grote nadruk, waardoor er steeds opnieuw
aan wordt tegemoet gekomen. Enkele
voorbeelden:
Een jonge Sikh mocht na rechterlijke
beslissing zijn tulband dragen op school.
De YMCA blindeerde ramen om te
voorkomen dat jongens sportende meisjes
konden zien.
Een bewaarschool werd gestraft omdat ze
geen aangepast voedsel aan de moslimkids
wilden geven.
Sommigen vinden de eigen autoriteiten
“bange jojo’s”. Aan dit alles is te zien, dat
ook in Canada, HET immigratieland bij
uitstek, een cultuurclash met religieuze
trekken opduikt. De eis van een gemeenteraad van een kleine stad, dat iedere
burger zich houdt aan een “gedragscode”,

IMMIGRATIE: TAAI ONDERWERP
Opnieuw zit Bush vast met zijn nieuwe
immigratievoorstellen. Het wil maar niet
lukken. En dan te weten dat de immigratie
tussen 1875 en 1925 erg hoog was (ca
15%!) , daarna enorm terugviel tot 6% in
1975 en daarna weer naar 12%
omhoogschoot, op weg naar weer 15%.
De lijn van de bevolkingsomvang van de VS
is een steady stijgende, vanaf 1900 (75
miljoen), via 1967 (200 miljoen) naar (2007 )
300 miljoen en vooruitkijkend naar 2040 …
400 miljoen inwoners.
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-Iran levert nu wapens aan alle fracties in
Irak om de destabilisatie te maximaliseren.
-Iran bouwt een geheime tunnel van een
nucleaire plant naar het nabijgelegen
gebergte. Om iets te verbergen en/of te
beschutten.
IRAK/AFGHANISTAN/PAKISTAN
-De Iraakse regering maakt volgens Bush
“een bevredigende vooruitgang”. Dat staat
in een rapportage geëist door de
afgevaardigden.
-Van de 18 uitgevoerde “benchmarks”
(onderzoeken) over Irak is 50% positief.
Beoordelen van de andere 50% is nu te
vroeg. Said Bush to the deputies. Hij wordt
nu zelf slachtoffer van zijn te ambitieuze
doelstellingen: een politieke blunder.
-Pakistan bouwt en nieuwe kerncentrale
waarin uranium voor bommen kan worden
gemaakt.
-In Afghanistan is een kamp dat wel 300
zelfmoordenaars opleidde vanaf 16 jaar (!)
voor acties in Europa, Canada en de VS.

waar nu landelijk veel over te doen is, tekent
de situatie.
Quebec ontdekt dat immigratie niet enkel
pluspunten kent en de publieke discussie,
gevoed door angst en onrust , is losgebarsten.
De politiek is wakker geschud en spreekt
over “redynamiseren van het land” en “ over
het verwaarlozen van een “doordachtige
immigratiepolitiek”.
Dus Canada, speciaal Quebec, staat nu ook
in de rij van immigratieprobleem-gebieden.
…………………………………………………
…………………………………………………
UIT DE “PENTAGONFILES”
VS-GEOPOLITIEK
DIVERSEN
-De VS bestuderen franse lessen uit de
algerijnse oorlog 1954-’62.
-De VS helpen in West-Afrika om piraterij en
banditisme te bestrijden; daar komt nl al
evenveel olie vandaan als uit de Perzische
Golf.
-De premier van Estland is door Bush
geprezen om zijn steun in Irak.
-De Abu Sharaf terroristengroep is actief in
de Philippijnen met terreuracties en met het
opleiden van topterroristen voor elders.
-In Bogota (Columbia) werden 8 personen
gearresteerd omdat ze politietrainers uit de
VS wilden vermoorden (drugshandel).
IRAN/ISRAËL
-Moqtar-al-Sadr (Sjiietenleider Irak) is weer
terug in Iran, zegt men.
-Israël lanceerde een nieuwe spionnagesatelliet om Iran c.s. in de gaten te houden
(samen met de VS natuurlijk).
-Iran wijzigt voortdurende de namen van
front-companies die in de VS aankopen
doen; om te verhullen dat ze een vorige
keer (onder andere naam) werden
afgewezen op grond van de boycot.
-Inspecteurs van het Atoom Agentschap
gaan in juli opnieuw met Iran praten over
niet beantwoordde vragen; op uitnodiging
van Iran.
-Al Zawhiri (Al-Qaida) vraagt alle moslims
om wapens en geld voor Hamas.

WARPLACES
IRAK
-In juni zijn 40% méér (burger)lijken
gevonden dan in januari van dit jaar. Als dit
geen burgeroorlog is?
-VS-troepen doden nu 450 iraakse burgers,
wat een beetje is vergeleken bij de aantallen
doden bij onderlinge conflicten.
-De Sjieten vechten nu in diverse wijken van
Bagdad onder elkaar ook al.
-Vier soenni-sjeiks zijn opgeblazen omdat
ze met de VS samenwerkten.
-Amerikaanse officieren ijverden om exSaddamgeneraal hogerop bevorderen om
zo meer rust in de Diayla-provincie te
verkrijgen.
- De psychische schade op kinderen door
de oorlog zal zeer groot zijn en zeer lange
tijd merkbaar blijven..
-Al vier jaar is er nu bijna geen stroom in
Bagdad, de amerikanen krijgen dat niet voor
elkaar.
-Het dodencijfer van de VS is geen goede
maat om succes of failure voor de oorlog te
meten, zegt een hoge VS-officier!
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GUANTANAMO (GITMO)
-Een topdiscussie over GITMO is uitgesteld
omdat niemand weet wat te doen met de
375 gevangenen na sluiting van GITMO.
-Het legale bouwwerk van Bush speciaal
voor de War on Terror, houdt het niet tegen
de diverse uitspraken van VS-rechters.
Diverse keren vonden rechters geen
gronden om gevangenen nog langer als
“terrorist” te bestempelen…
-De leiding besloot meer ontspanningsactiviteiten aan te bieden om het aantal
zelfmoorden terug te dringen. Bij goed
gedrag mag men zelfs een keer per week
naar de film.

-Koperen bommen zijn uiterst moordend
voor Humvee’s; veel soldaten willen nog
liever te voet op patrouille.
-Petraeus rapporteert pas in september,
want de resultaten blijven ver achter op
plan.
En hij voorziet nog wel 10 jaar nodig te
hebben
om
sommige
Irakdelen
te
stabiliseren..
-Volgens hoge officieren zijn er in Bagdad
nog 20.000 soldaten tekort.
-De staf van de VS-mbassade is onder ieder
peil; de beveiliging is zo strak dat werken
onmogelijk is.
-De crisis in de iraakse regering is enorm:
de vice-premier dreigt steeds opnieuw met
ontslag omdat Maliki niks doet en nu zijn de
soenni-leden ook nog in staking gegaan.
-Aan de grens met Syrië vond men in een
vrachtauto 200 zelfmoordgordels verstopt.
AFGHANISTAN
-De zelfmoordacties in Kandahar maken
inwoners doodsbang.
-Gezondheidwerkers stoppen hun werk
omdat ze reizen te gevaarlijk achten en
omdat er geen medicijnen zijn.
-In 2006 was er in Afghanistan een
maximum opiumoogst; dit land produceert
92% van de wereldproduktie!
-Er zijn erg veel wapenconvooien vanuit Iran
tbv de Taliban gesignaleerd.
-Er werden enkele VS subcontracterbazen
opgeblazen (beveiligingsfirma’s).
-De VS probeert in het westen tegenwicht
te bieden tegen buurland Iran dat de
bevolking aldaar probeert in te schakelen.
-Karzaï noemt zelfmoordaanval waarbij 12
doden vielen laf.
Doel was de groep
Nederlandse militairen op de markt; ze
werden slechts gewond, gelukkig.
PAKISTAN
In Pakistan is nu, na de val van de Rode
Moskee, de pleuris ook uitgebroken. Het
aantal
bomaanslagen
door
zelfmoordenaars vliegt omhoog. Daarom zet ik
Pakistan ook hier in het “WARS-LIJSTJE”.
-Een grote klapper( zelfmoordaanval), eiste
wel 70 doden.
-Na heropening van de Rode Moskee,
maakte een zelfmoordenaar weer tientallen
doden. Iraktechniek.

LATIJNS AMERIKA
VERWARRING IN VENEZULA Chavez is de
grote branieschopper en de grote criticaster
van Bush en de VS. Intussen is de
business-ontwikkeling tussen beide landen
echt explosief te noemen. Maar de
nationalisatiegolf die Chavez inluidde maakt
vele investeerders erg onzeker. Dus zakte
de buitenlandse investeringen terug naar
2,6 miljard, komende van 3,2 miljard eerder.
En veel Venezuelanen zetten hun geld maar
vast in Florida op de banken, je weet het
maar nooit. Intussen is de groei boven 12%,
groeit de consumptie met 18% per jaar (al
behoort nog 58% van de bevolking tot de
arme drommels). Maar de lijn wijst toch
duiedelijk omhoog voor velen… en Chavez
besteed dan ook 14 miljard per jaar aan zijn
“bolivariaanse revolutie”.
Intussen schiet de handel met de VS naar
42 miljard (export UIT Venezuela)
Daaronder 1 miljoen barrel per dag aan olie.
Venezuela importeert voor 9 miljard uit de
VS; 41% meer dan in 2005.
Chavez stimuleert ook de chinezen om te
investeren m.n. in PC-ontwikkeling en –
bouw; GM en Ford verkopen vele pick-ups
en Coca-Cola kan het spul niet voldoende
aanslepen. Het beeld dat Chavez afgeeft is
dus uiterst verwarrend en dat betekent voor
velen : op korte termijn maximaal meedoen
maar goed uitkijken dat je niet in de tang
van Chavez komt op de langere termijn.
Wispelturigheid is in business een gevaarlijk iets.
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Ze waren op 20 juli en de uitslag was: AKP
47%; CHP (Socialisten) 21% en MHP
(nationalisten)
14%.
Een
eclatante
overwinning voor de zittende regering dus;
Erdogan kan dus verder. En zijn
overwinning joeg ook de lokale beurs op: tot
ongekend nivo.
De verwachtingen waren ook dat de AKP,
de regerende partij met grote hervormingsplannen, de grootste zou worden. Zij is ook
pro-europees al is de achtergrond van haar
voormannen duidelijk islamitisch. En dat
wekt veel wantrouwen buiten en binnen het
land.
De militairen en de voorstanders/hoeders
van de leer van Atatürk lieten fors van zich
horen. Maar deze uitslag is ook een
waarschuwing aan dat leger: hun positie is
verzwakt!
Nu moeten de winnaars laten zien wat ze
met hun bevestigde macht gaan doen…
iedereen houdt zijn hart vast. Immers nu
moet er een nieuwe president komen (welke
“kleur” zal hij echt hebben?) en nu moet ook
blijken wat men vindt van de wanprestaties
van de VS om de Koerden van Irak (mn de
PKK) in toom te houden.
Kortom ook de verhouding met de VS en de
NATO zijn hier aan de orde! Een vitale
periode voor Turkije en ook de EU en de
NATO is aangebroken..

OCEANIË
Slechts rust lijkt daar te heersen: het geeft
aan dat de rol van deze regio in het woelige
wereldgebeuren beperkt is. Enkel Australië
mixt flink mee.
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
COMPLEX TURKIJE
Wat willen “die turken” nou toch eigenlijk;
waar gaan ze nou voor? Je ziet hun rechtse,
intolerante islam, hun nationalisten, hun
linksen en hun leger en de demonstraties
tegen het beledigen van islam en/of profeet,
en de demonstraties voor scheiding van
kerk en staat à la Kemal Atatürk. Een
verwarrende boel eigenlijk.
En dat is ook zo voor de eigen turkse
bevolking, die in deze politieke wir-war heen
en weer gaan.
Europa moet vooral letten op de
progressieven (de kemalisten), de progressieve intellectuelen en ook de gematigde
moslims die veel in Europa zien. De tegenstanders zijn de reactionaire extremisten
/nationalisten en radicale religieuzen.
Turkije is een land onderweg naar een moderne samenleving met een democratische
progressieve voorhoede en uiteraard een
conservatief stuk lood, dat de vooruitgang
vreest en oude waarden omklemt.
Al met al een proces dat Europa toch goed
moet kennen omdat het historisch ook “haar
proces” was, vaker en dat op vele plaatsen.
Dat moeten we ons goed herinneren en ook
dat je de buren moet proberen te begrijpen.
Doe je dat niet, wijs je angstig en
conservatief alles af, focusseer je enkel op
het gevaarlijke, dan wordt het gewoonlijk
steeds gevaarlijker. Vooral ook voor Europa,
de grote vergrijzende buurman.
Strategie= lange termijn en die mag niet
worden gefrustreerd door een kortzichtige
korte termijn waarin de grote problemen
worden verhuld, waarin het goede van nu
prevaleert en na “ons”, de zondvloed
gewoon toch komt.
Laten we hopen dat een opkrabbelend
Europa dat toch kan verhoeden.

DE MISSIE VAN DE FINUL
De Finul, VN-macht in Libanon, kwam er om
het libanese leger te helpen om het zuiden
schoon te houden na de oorlog Hezbollah-Israël. Onder strenge regels natuurlijk. Finul
mag geen libanese auto’s en huizen
onderzoeken bijvoorbeeld en is ook geheel
afhankelijk van de intelligence van de
libanezen.
De checkpoints helpen eigenlijk nauwelijks ,
enkel de prijs van de heroine in Israël ging
er door omhoog. De wapens gaan echter
ongemoeid door diverse check-points heen
in niet te controleren auto’s…
Hun taak lijkt dus nogal zinloos en al vaker
worden ze ook nog beschuldigd van het
bevoordelen van de israeliers. De Finultaak
is er al 30 jaar (sinds 1978), een eeuwigheid
lijkt het. Dus men heeft zich al lang goed en

TURKSE VERKIEZINGEN: SPANNEND
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palestijnen, de westerse uitsluiting van
Hamas en de houding van de uitgesproken
haters van Israël zijn beletselen van
formaat. En dat geldt ook voor veel israëli’s.
Toch is het “aanbod” goed omdat het laat
zien dat de Liga geen club is van enkel
agressieve arabieren die slechts Israël’s
ondergang willen. En dat zijn velen die ik
ken vaak al weer vergeten…
Intussen zei Tony Blair tegen de “6” en de
wereld na zijn eerste ronde in het MO dat hij
mogelijkheden zag…. En het lijkt erop dat hij
vooralsnog de enige kanshebber is op
“verandering”, beter: een (nieuw) begin van
verandering.
Het wonder laat nog wel even op zich
wachten..

degelijk geïnstalleerd daar. Sinds de laatste
oorlogsuitbraak zijn er meer Finultroepen,
nu zo’n 20.000 al.
De onbemande vliegtuigjes maar ook F15’s
van de Israeli’s vliegen boven hun hoofden.
Ook verboden door een VN-resolutie, maar
daar trekt Israël zich niets van aan en vliegt
dagelijks
boven
Libanon.
Na
veel
aandringen is Israël gestopt met de
schijnaanvallen
(oefeningen!)
boven
Libanon.
Hun nieuwste uitrusting met moderne tanks,
nieuwste radar die het lanceerpunt van
raketten kan detecteren en geschut sterk
genoeg
om
de
lanceerplaatsen
te
bombarderen, is aanwezig. Maar echt
interveniëren in strijdtonelen is verboden…
Zo gaat dat tussen de Litani-rivier en de
grens Israël-Libanon, En het zou wel eens
voor eeuwig kunnen zijn.
Maar link blijft het echt, getuige de 8 dode
Finulmilitairen, van het spaanse onderdeel,
recent bij een road-side bomaanval. En
velen herinneren zich ook nog de dood van
een tiental franse Finul-lers jaren geleden.
Deze VN-machten ter plekke staan bijna
steeds voor onuitvoerbare missies, die
zweven tussen oorlog en vrede en, tussen
serieusheid en onzin cq symboliek. Maar
voor de soldaten is en blijft het gewoon
levensgevaarlijk.

HAMAS: SCHIJNOVERWINNING?
Een maand na de Hamascoup is het wel
weer rustiger op de Gaza-strip, dat wel. Als
je tenminste de dagelijkse Israëlische
invallen vergeet, de nog voorkomende
afstraffingen van Fatag-mensen en ook de
complete ineenstorting van de economie. Al
75% van de bedrijven sloot de poorten,
30.000 werkelozen méér (die voor 230.000
personen het inkomen verzorgen); allemaal
directe gevolgen van “de putsch”. Maar de
voedselconvooien komen gelukkig nog
binnen. Hamas speelt nu de rustige club: de
groene vlag is naar beneden gehaald en
omgeruild voor de Palestijnse vlag. Ze
verklaarden ook dat ze helemaal geen
islamitische staat willen stichten en zich niet
willen afscheiden. Iedereen weet dat de
dialoog onvermijdelijk is en dat de
verzoening verplicht is. Saoudi-Arabië en
Egypte werken eraan achter de schermen
en niemand zal Hamas verjagen uit de strip.
De Palestijnen zullen weer eens opnieuw
moeten beginnen en door dit alles is de
Palestijnse zaak opnieuw vertraagd.
Maar zo zien Iran en Syrië het dus helemaal
niet, denk ik.

HET ARABISCHE VREDESPLAN
De Arabische Liga stuurde twee ministers
naar Tel Aviv, met hun vredesplan als
onderwerp. De ministers waren beide van
landen die met Israël veel eerder vrede
sloten: Jordanië en Egypte.
Het plan is natuurlijk geen mirakel en ligt
uiteraard weer moeilijk bij de israëli’s:
Ontruiming van alle bezette gebieden van
na 1967, een Palestijnse staat met OostJeruzalem als hoofdstad, oplossing van het
Palestijnse vluchtelingenprobleem en dat
alles in ruil voor voor erkenning van Israël
door alle arabieren uit de Liga.
Ze werden ontvangen, de Arabische
ministers, maar Israël reageerde vooralsnog
koeltjes.
Tja kan zo’n plan nu slagen? Nee, zegt de
diplomatie: de interne verdeeldheid der

IRAN DOET WEER POESLIEF?
Iran belooft nu weer de inspecteurs toe te
laten op plekken waar het die eerst
weigerde: binnen 60 dagen. Ook komen er
visa voor de 40 reguliere inspecteurs. Maar
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zijn al geïntegreerde apparaten die zowel
TV als PC zijn, en die je koopt voor wat
meer dan 1000 €. Het zijn eigenlijk apparaten met als hart een harde schijf voor informatieopslag. De nieuwste zijn een pakje
sigaretten qua grootte en de klassieker zijn
van wat grotere afmetingen. Ze kunnen via
videoconnecties aan de TV-apparatuur/
home centers worden aangesloten en dus
kunt u in uw TV –hoek alles raad-plegen wat
uw PC voor u heeft. Ze worden geladen via
USB-aansluiting of een Wifi- verbin-ding.
Voor 200 tot 450 € hebt u er al een. En u
ontsluit voor dat bedrag uw hele infoverzameling op uw PC voor uw TV/home center.
Op de nog lange weg naar volledige integratie is deze juke-box weer een stapje; er
zullen er nog vele volgen.

een aantal essentiële vragen zijn, na
maanden, nog steeds niet beantwoord,
toegang tot documenten en tot experts zijn
nog steeds in een onbesliste discussie
blijven steken. Iran rekt, zoals al vaker, de
tijd, want het gelooft in de steeds verdere
verzwakking van Israël. Ook wil zien wat
Blair’s missie oplevert en, uiteraard de
discussie in de VS. Zelfs de groeiende
interne ontevredenheid doet Amadinedjad
even wat dimmen.
DE BOUWERS VAN HET MIDDEN-OOSTEN
Mohamed Alabbar bouwt de woestijn vol, en
hoe. Nu ontwierp hij weer een vernieuwingsproject voor Dubai, met een prijskaartje van 20 miljard $. Met als centrum
een toren van 750 meter hoog (170 etages)
en een gigantisch winkelcentrum, hotels,
1500 winkels etc. Sprookjesverkoper? Nee
echt niet. Zijn bouwprojekten zijn al legendarisch en als je iets van hem koopt is het
een dag later al veel meer waard. Zijn
bedrijf maakt enorme winsten en is genoteerd op de beurs in Dubai. Toegegeven: hij
heeft de beste vrienden met grote macht en
grote kapitalen, zonder hun steun zou het
niets kunnen worden. Hij, die in een hutje is
geboren, met veel moeite in de VS kon
studeren met een beurs en die nu gevierd
ondernemer is op 47-jarige leeftijd. Een
amerikaans sprookje? Nee, een arabisch
sprookje deze keer.
En daarin zit ook een boodschap: het rijke
deel van het MO is bezig om met veel
uiterlijkheid zijn gigantische economische
macht te showen en alles in het westen de
loef af te steken. Arabische grandeur in
opkomst. Daaraan verdient Alabbar zijn
centen. Hij doet ons gewoon na, eigenlijk.

DRAAGBARE ZONNECELLEN
Minipaneeltjes om je electronica op te laden:
je telefoon, je MP-3 speler, Digitale camera,
GPS etc. Passen in je dashboard-kastje en
laden al bij gewoon daglicht. Tot max. 5
watt. Een PC opladen eist een grotere van
ca 20 watt. Prijzen tussen 150 en 200 euro
intussen. Uiteraard komt de technologie uit
de “wapenindustrie”. Bent u dus erg mobiel
dan is dit uw oplossing.
GEZOCHT: EEN NIEUWE AARDE
De aarde lijkt het meest op planeet GLIESE
581C, die begin 2007 werd ontdekt. Of moet
je het andersom zeggen? Om leven te
kunnen herbergen moet er vloeibaar water
zijn denken we, en dat betekent dat alleen
planeten die tussen 120 miljoen en 210
miljoen kilometers van de hun verwarmende
ster zweven, een kans op leven maken
(niet te warm en niet te koud dus).
En dan dat gezoek. Met de steeds krachtiger middelen, is dit ontaard in een echte
race. Er werden intussen in totaal 241
planeten ontdekt. De in december gelanceerde satelliet gaat ongetwijfeld nog
duizenden nieuwe planeten ontdekken (!)
waarvan schattenderwijze gezegd kan
worden: enkele honderden “aardachtigen”.
Ach, er zijn denkt men 100 miljard sterren
en enkele miljarden galaxies daar boven.

TRENDS/TECHNOLOGIE
DE NIEUWSTE JUKEBOX
De meeste mensen hebben hun TV-hoek en
elders hun PC-hoek. En dat is steeds
vreemder als je beseft hoeveel informatie
voor familiaal gebruik al op PC’s staat
(foto’s, e-mails, filmpjes, tekeningen, kaart,
…). Maar hoe kun je nou de informatieschat
op je PC ontsluiten in je TV-hoek? Wel er
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Wie kent niet de legendarische Dysonstofzuiger, die nooit verstopt? Maar u weet
mogelijk niet dat er 5000 prototypes voorafgingen aan de eindversie, die dan ook
stevig geprijsd is (400-600 $). Want Mr.
Dyson zweert bij empirie en zoekt onvermoeibaar naar perfectie. En dat leverde
hem al 1100 octrooien op, en hij leverde
bijdragen aan nog eens 300.
Zijn nieuwste produkt gaat u binnenkort ook
ontmoeten als u na toiletgebruik in een
openbare gelegenheid uw gewassen
handen wil drogen. U laat uw beide handen
dan zakken in een soort gootje en prompt
scheurt er lucht langs met 650 km/uur.
Maximaal 12 seconden later zijn ze droog.
De motor erin draait uiterst snel maar de
lucht wordt NIET verwarmd. Dus 80%
minder energiegebruik en nog veel sneller
droog ook.
Dyson laat zien dat kwaliteit, veel moeite en
veel creativiteit kost en, ook dat kwaliteit
graag wordt betaald. Dus u bent binnenkort
zelfs thuis rijp voor een Dysonhanddroger in
de badkamer… dat spaart u ook veel handdoeken wassen en dus ook weer energie.
Van Dyson kunnen veel productontwerpers
nog veel leren, denk ik vaker, als ik weer
zo’n kreng van een produkt tegen kom dat
nauwelijks werkt, energie vreet en waarvan
je ook nog dof wordt. Tja het kostte ook
maar 45€ bedenk ik dan. Dus, geef mij toch
maar de Dysonbenadering.

Dus zeggen de nerds, een nieuwe aarde
vinden is enkel een kwestie van tijd en
geduld.. en een bewoonde, dat is niet nog
niet zeker,…
Natuurlijk hangt het tempo ook af van de
technologie en van het budget dat wij over
hebben om onze dure ontsnapping aan
onszelf in de toekomst te bekostigen. Mijn
tijd zal het nog wel duren, al weet je het
nooit!
WEG MET DIE BOODSCHAPPEN-VODJES
Tja u kent dat wel; die lijstjes en die gele
plakbriefjes op de koelkast etc. Daar komt
een einde aan met een elektronisch bord
waarop je de artikelen aantikt en meteen
een boodschappenlijstje krijgt met een
totaa-bedrag eronder. En via GSM-techniek kunt u het als het genoeg, is naar uw
supermarkt sturen die het dan afleveren
kan. Ook uw water, electra verbruik worden
bijgehouden en ook uw temperaturen in
huis. En wilt u de kids een boodschap
overbrengen als ze uit school arriveren: hij
piept op ze als ze binnenkomen en dan zien
ze uw woorden op het bordje staan.
Waar het te koop is? Nog nergens maar het
komt eraan, spaar maar vast.
GEBOUWTJE IN SIBERIË
In een onuitspreekbare de oliestad in
Siberië komt een toren te staan van 56
etages en 280 meter hoog. Niks bijzonders
denkt u al. Maar op de grond, om die toren
heen, liggen straks bouwsels met grote
geslepen spiegels die het licht het gebouw
binnen kaatsen. Opdat het in de toren overal
mooi licht en lieflijk wordt. Deze ontwerpers
ontwierpen ook die mooie brug in Frankrijk
bij Millau.
Nu is Poetincountry dus aan de beurt met
scoren met supergebouwen; allemaal betaald uit de duur verkochte olie en gas.
New York wordt straks nog een prutsstadje,
zeker als je de plannen in Dubai hoort en
ziet. De race is “on”. Olie/gasboeren tegen
de rest van de wereld. Want die moet dat
betalen!

TECHNOLOGIE TEGEN MINDERJARIGEN
In Japan wordt wel 60% van de cigaretten
uit automaten verkocht en ook voor andere
”kritische producten”is er een hoge automatenverkoop. Dus wat daarmee te doen
als verkoop aan minderjarigen niet mag?
Wel nu is er een fabrikant die een chippie
levert dat uit een camerabeeld van het
“jongere gezicht” feilloos de leeftijd concludeert en bij “te jong” weigert! En de automaat doet dat even goed als de gemiddelde
mens, verzekert de leverancier.
Zit je onterecht in de verdachte hoek, dan
kun je door tonen van paspoort/rijbewijs
alsnog door de barricade heen breken…

DYSON DE DURE UITVINDER
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het isoleren van je huis en minder met de
auto doen, een betere oplossing. Nu heeft
iemand bedacht wat je met dit “afkoopgeld”
nog meer zou kunnen doen, en het was
deze keer de indische firma Mokshda Green
Cremation. Zij gaan brandmateriaal maken
voor …. lijkverbranding, dat 4 keer minder
hout vereist om een dode te ver-branden.
Want jaarlijks worden 8,5 miljoen indiers
verbrand, hun geloof vraagt dat, en dat
produceert 8 miljoen ton CO2! Op deze
wijze zou 80% van deze emissie kunnen
worden voorkomen. Nu zoeken ze dus geld
voor het vervolmaken van hun projekt… en
wel bij ons, de grootste vervuilers (per hoofd
der bevolking dan).
Tja, dit is een bijdrage uit een onverdachte
hoek, maar ik moest er even aan wennen.
Je zou natuurlijk ook de godsdienstige
regels kunnen aanpassen… Hoe zit dat
eigenlijk bij “onze” crematoria? Daar loopt
“het” op gas begreep ik?

Er zijn politici die dit erg omslachtig vinden
en die pleiten voor sigarettenkaarten/-pasjes
etc. Ze vinden dat veel beter omdat veel
jongeren er oud uitzien? Want dat komt
door het roken!
UW MODERNERE HUIS
-Uw dochter heeft haar sleutel niet en kan
niet binnen bij u thuis, wat ook u bent er
niet. Dan belt ze u en u opent per mobieltje
uw voordeur! Mogelijk te link voor U? Wel
dan kunt u ook nog eerst per telefoon de
deurmicro afluisteren voor u opent. Nu is het
wachten op de nieuwe truc van inbre-kers
die u uw eigen deur laten openen.
-U wil wel eens echt uitrusten in huis? Koop
de microkosmos een coconachtig apparaat
waar u inkruipt en de meest zuivere lucht
ever” ademt, dus de juiste lucht binnenkrijgt,
het ideale geluid hoort en ook het beste licht
beleeft. Deze cocon is een soort mega-ei
met een deurtje waar u inkruipt nadat u
thuiskwam van uw werk. En dan 100%
ontspanning dus.
Beter nog; praat met uw baas en laat hem
zo’n cocon naast uw buro plaatsen; dan
kunt u s’avonds op het werk uitrusten. Dat
spaart reistijd- en –kosten, CO-2 uitstoot en
u wordt nog ouder! Het leven is verukkeluk.

LESSEN UIT ANTARCTICA
In het ijs van Antartica zit een “luchtmuseum”; tot op 3100 meter kon men
ijsstengels uitboren waarin luchtbellen zitten
van zelfs 420.000 jaar oud. Het Russische
station Vostoko deed dat en het Epica
programma van de EU doet dit ook. En zo
kon men een verband bestuderen tussen
temperatuur op aarde en CO2-concentraties. Teruggaande voor zelfs 720.000
jaar….
Men weet nu ook dat er in die 800.000 jaar
wel negen klimaatcycli waren en ook dat het
ritme van deze cyclus 420.000 jaar ge-leden
plots werd verstoord. Men denkt dat het
ritme van warmte-pieken is gerelateerd aan
een variatie in zonnebestraling en op-nieuw
kan gaan blijken dat het optreden van de
glaciale perioden samenhangt met de
verandering in de stand van de rotatie-as
van de aarde.
Zo kan men ook reconstrueren dat 130.000
jaar geleden de temperatuur op Antarctica
4,5 graad hoger was dan nu het geval is en
20.000 jaar geleden was deze weer 10
graden lager… Ook wordt er nu gekeken
naar de waternivo’s in die perioden , die te
zien zijn in sedimentafzettingen in de zee-

UW DUALE RADIO
My Dual Radio 700 heet hij en hij kan u
aansluiten op 7000 stations in de wereld via
het internet En er kunnen natuurlijk ook
bestanden op bewaard worden: foto’s, MP3
muziekjes, etc. Ook kunt u uw usb-stick aan
de radio opladen. Dus voor 150 € kunt u
wereldwijd radiostations beluisteren. U hoeft
zich nooit meer te vervelen.

………………………………………
………………………………………
TOPICS/CAPITA SELECTA
CO-2 HYSTERIE (4)
DODEN PRODUCEREN OOK CO2
Er bestaat al een idee om het vervuilende
westen voor zijn wandaden geld te laten
storten aan de derde wereld. Al is mogelijk
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foto’s die je naar je beste vrienden stuurt. Je
weet niet wat je leest!
En in Frankrijk gaat de wetgever optreden
tegen bejaardenmishandeling in tehuizen.
Welaan, ook al ben je dan liever geen
onheilsprofeet, dan vraag je je toch even af
of “wij, de mensheid”, ons niet echt in een
heel gevaarlijke bocht bevinden waar we
dreigen uit te vliegen. Een soort crisis gekenmerkt door het kiezen voor geweld in
alle probleemsituaties, geweld dat we zelf
toepassen om onze problemen “snel en
keihard” even te settelen. En daarbij
deinzen we er helemaal niet voor terug om
kinderen, bejaarden, zwervers, gehandicapten en homo’s of ook andersdenkenden
(in politiek en religie) gewoon af te rossen,
te verjagen, te verkrachten en te vermoorden. Nu in Irak en Bagdad, Darfour en
elders in Afrika, Afghanistan, Libanon (Haririmoord), Rusland (journalistenmoord) etc.
en nog voor kort in Joegoslavië, Tjetsjenië
en ook in Irak onder Saddam (gasaanvallen
op Koerden, etc.).
Het is helaas niet tegen te spreken: Geweld
is tot HET middel geworden om conflicten
“op te lossen”, geschillen te beslechten ,
angsten te stillen en dat liefst zonder acht te
slaan op wetten, regels en rechters, die
hebben we er zeker niet meer bij nodig. Dat
geweld wordt dan ook zonder veel schroom
tegen zwakkeren ingezet: kinderen, bejaarden, zwervers, invaliden en graag ook tegen “afwijkenden in kleur, geaardheid of
overtuiging”.
We arriveren in de wereld van het “eigen
rechter spelen” en “ bloeddorstig onze
conflicten oplossen”. Wat velen , ten onrechte, altijd als kenmerken van “onderontwikkelde landen” zagen, blijkt nu gewoon
dagelijkse praktijk in onze eigen beschaafde wereld van alledag. In onze school, onze
straat/buurt, onze familie, ons land/streek,
ons bejaardenhuis, ons ziekenhuis, kortom
“bij ons zelf”. Wij spreken ook al veel langer
over “korte lontjes”, onbeschoft gedrag in
publiek, agressief autorijden, elkaar uitkafferen op de camping als een kind zijn
voetbal verkeerd schiet… we zien het al
jaren en het lijkt toe te nemen. Dus, het
wordt tot een gewoon ding, een gewoon

ën. Deze inzichten maken betere voorspellingen mogelijk over de relatie temperatuurstijgingen en nivo’s van onze zeeën. Wat
voor onze nabije toekomst erg belangrijk is.
Men kon op de huidige plek niet diep genoeg boren om verder dan 900.000 jaar
terug te kijken. Maar op de chinese plek in
Antartica is het waarschijnlijk mogelijk zelfs
veel verder terug te gaan dan 1 miljoen
jaren.
Wie zei er ook weer dat de mens de
hoofdoorzaak was van de stijging van het
CO-2 gehalte? En welke mensen proberen
nu vliegtuigen en auto’s aan te pakken en
suggereren daarmee de aarde te redden?
Het lijkt ook aan de hand van dit bericht uit
Le Figaro (6 juli 2007) dat quasi-wetenschappers de politiek en de publieke opinie
“gek” kregen door in te spelen op angst en
schuldgevoelens. Het laatste woord is nog
lang niet gesproken hierover en de “valse
wetenschappers” kunnen hun borst vast nat
maken. Bij voorkeur in Antarctica dan maar.
Wordt vervolgd.
****
WE MAKEN KORTE METTEN
Ik hoor net dat in Polen iemand de Teletubbies (=kinderprogramma) besmet acht
met “homo-achtige trekjes”. Een teletubbie
met een handtasje is kennelijk de verdachte…. Het zoveelste homofobe cq xenofobe geluid uit het Polen, het nieuwe europese land.
Dan hoor je dat een stel mafferikken in Groningen voor de “kick” homo’s op feestjes
met aids hebben besmet. Ze gaven hen
eerst drugs en injecteerden hun slachtoffers
dan met besmet bloed. Ook roept Cohen, de
Amsterdamse burgervader die terecht alles
bij elkaar wil houden, dat hij bevoegd-heden
wenst om in te grijpen in gezinnen, achter
de voordeuren. En Blair eist fouil-leerrecht
voor onderwijzers en ander
schoolpersoneel, om het aantal wapens en
steekpartijen op scholen te verminderen. En
“slabbing” is een nieuw tijdverdrijf onder
jongeren: je timmert iemand in elkaar en
maakt onderwijl, na iedere dreun, daarvan
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We zijn bezig aan een revolutie, waarin het
oude wordt “opgehangen” zonder veel
proces” , alles anders moet en mag, alles
kapot gemaakt wordt… om de “weg vrij te
krijgen om opnieuw te beginnen”. Want, wat
we er van hebben gemaakt, is niet meer
goed, is vastgelopen en moet dus WEG en
opnieuw. Het is de vooruitgang die we
zoeken en die enkel kan worden beleefd
door het “oude” stuk te maken en daarna
“alles” weer opnieuw te bouwen.
Op dus naar een nieuwe mens in een nieuwe wereld…..
Zo gezien moet ik constateren dat het
eigenlijk nooit anders was, en dat wij op het
scharnierpunt van twee tijden zijn aangekomen, op een breekpunt van beschavingen. En dat is helemaal des mensen,
altijd al.
Dus broeders en zusters, herken u zelven in
de spiegel die uw wereld voor u omhoog
houdt. U bent het zelf, uw vernislaagje is er
gewoon af gevallen.

“geaccepteerd” gedrag in het dagelijkse
leven.
De reeksen van maatregelen, onderzoeken,
hiertegen nemen hand over hand toe. De
overheid die ons moet beschermen,- tot
voor kort wisten we niet meer zo goed
waartegen-, maakt in grote haast en paniek
de ene na de andere maatregel bekend.
Meer agenten, meer regels, meer bevoegdheden tot direct overheidsingrijpen, minder
vrijheden dus ook. Noodzakelijkerwijs.
Als je een beetje van de geschiedenis weet
dan doet het je sterk denken aan “vroeger”,
aan “onbeschaafde en gevaarlijke tijden”,
toen je na zonsondergang niet meer op
straat kon gaan, je werd bestolen en dan
gewoon vermoord en je moest dus
gewapend rond lopen om het vege lijf te
verdedigen. Tegen de medemens.
Dus waar we heengaan (of al zijn), daar
waren we al veel eerder en niet zo lang
geleden en mogelijk was het toen ook nog
veel ernstiger. We keren dus ergens naar
TERUG. Naar iets wat we daarna niet meer
wilden, wat we wilden veranderen en
elimineren: en we noemden dat beschaven.
En nu willen “we” eigenlijk gewoon weer AF
van die complexe en “langzame” beschaving, we willen recht weer in eigen hand
nemen, wat oud en zwak is gebruiken als
boksbal of bevredigingsmiddel om onze
frustaties te bekoelen en onze driften te
bevredigen.
Tja en als ik dat zo neer schrijf weet ik het
weer: we worden weer gewoon “dieren met
wat verstand”…. We hebben de evolutie
naar meer beschaving gewoon in de achteruit gezet. Terug naar onze dierlijke roots,
de wereld waarin de sterkste de baas is en
overleeft ten koste van de zwakkeren.
Waarin oud, zwak en niet-nuttig moet/mag
worden geëlimineerd.
Waar “afwijkends” lastig is, verwarring veroorzaakt en dus ook moet worden “weggesneden”.
We willen een eind TERUG op de afgelegde weg, opnieuw beginnen vanuit een
positie van MINDER beschaving, om daarna weer een nieuwe, beter passende beschaving te ontwikkelen?

Of dit nu troost? Nou, niet echt eigenlijk.
Maar het betekent toch ook, dat we weer
opnieuw op weg gaan en dat KAN uiteindelijk ook iets beters opleveren. Maar pas
na het stevig “brokken maken”, na het
afbreken en uitkotsen van het “oude”.
En dan zeggen we tegen elkaar over
honderd jaar:…. vroeger was het toch
allemaal veel beter….
Leon, Mei 2007
****
HET BELOOFDE LAND
De discussie over Israël en het Palestijnse
vraagstuk zal nooit ophouden; al vele
boeken verschenen hierover. Vooral ook
over de onstaansperiode en de vele
(on)ware gebeurtenissen daarbij. Nu is er
weer een israëlische geleerde, die het boek:
The ethnic cleansing schreef, over het
ontstaan van zijn land. En hij geeft ze er van
langs zijn landgenoten, en … krijgt er ook
van langs.
Voor de oorlog van 1967 had Israël recht op
de oude grenzen dus die van vóór de
zesdaagse oorlog. Voor de betrokkenen
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Wat gebeurde er nu ECHT in 1948? Wie
WEET het nu (nog) echt? Tegenover dit
boek staan vele andere..

van 1948 is dat echter onjuist. Zij zeggen
dat er nooit vrede zal komen als Israël niet
“de misdaad” van 60 jaar geleden erkennen
zal. Misdaad? Jawel, zeggen, ze de erkenning van Israël dat deze staat het wis en
zeker PLANDE om de arabieren in “hun”
gebied te verjagen… etnisch zuiveren dus à
la serviërs c.s..
De eerste Israëlisch-arabische oorlog was
dus niet meer of minder dan een ethnische
zuiveringsoorlog in hun ogen. De VN velde
een Salomonsoordeel en verdeelde Palestina in een joods en een arabisch deel. Dat
wilden de arabieren niet accepteren en zij
trokken ten strijde. Tijdens de bloedige strijd
vluchtte de Arabische bevolking.
En in dat laatste zit het venijn: ze zouden
zijn gevlucht voor het gevaar en geweld…
en dat staat loodrecht tegenover de
opvatting dat Ben Goerion gewoon een plan
uitvoerde om ze met geweld te verjagen…
In 1988 verscheen hierover een nogal
belastend boek dat veel ophef veroorzaakte. Het verhaalde ook toen al dat er op
10 maart 1948 een meeting was in het “rode
huis”, 11 mensen uit de Haganna (het latere
Israëlische leger) bespraken daar het Plan
Dalet. Een plan voor ethnische zuive-ring,
kort en goed. Maar er werd weinig
vastgelegd over deze meeting, waardoor in
de nu geopende archieven weinig te vinden
is. Het plan gaf de Israëlische commandanten toestemming om vijandige dorpen te
vernietigen en de bevolking te verjagen.
Dat staat overigens haaks op de wel teruggevonden officiële leger-order, die de arabieren bescherming garandeert.
Zelfs een vroeger Israëlische minister van
Buitenlandse Zaken , Shlomo-Ben-Ami
bevestigd in zijn boek uit 2005 dat het
Israëlische leger zonder mededogen optrad
tegen de arabieren en vele gewelddadigheden pleegde. Deze minister was lid van
de club die in Camp David in 2000 het
beroemde vredesplan opstelde.
Voor de arabieren is dit, zegt men, de kern
van hun huidige verzet , maar het is onvoorstelbaar dat een Israëlische meerderheid dit
ooit zou erkennen. Laat staan zou instemmen met terugkeer van alle toen “gevluchtten” of “ verjaagden”, naar keuze dus.

Wel historische reconstructie is IN een
politieke geladen periode altijd levensgevaarlijk, zeker ook indien de hele periode
van vóór 1948 , waaronder de zionistische
periode en ook de historie van het joodse en
van het (verwante) Arabische volk, uit beeld
blijft. En wordt nog gevaarlijker als een lezer
niet duidelijk is dat beide vijanden van
vandaag, afstammen van dezelfde Abraham
uit dezelfde streek; beiden zijn semieten
dus.
Dus ook dat ze vanaf onheugelijke tijden
samen woonden in “het beloofde land”. Wie
dat niet beseft ziet 1948 enkel als “landjepik” door vreemden ( overigens door de VN
besloten!) en dus hier beginnen dan de
misverstanden al.
Immers de joden uit de diaspora werden er
eerst uitgegooid door de romeinen (vóór
Christus dus!) die dit land lang bezetten en
mede daarom vonden we de joodse
immigranten overal terug in Europa...
En toen WIJ (pardon: Nazi-Duitsland) besloten ze allen op te ruimen, begrepen zij
dat het beter was “naar huis” te gaan… En
daar begint nou eigenlijk pas het bovengenoemde boek.
*) Mede naar een artikel uit The Economist van nov.
2006: The Palestinians; Nations and Narratives.
Bespreking van het boek: The Ethnic Cleansing of
Palestine, van Ilan Pappe. Uitgegeven bij Oneworld
in de VS in dec. 2006.

****
DEMOCRATIE EN WETENSCHAP
De democratie wordt tegenwoordig ook al
“geëxporteerd”; zie George Bush c.s. Ze
wordt kort en goed als DE oplossing voor
alle politieke kwalen en hoge welvaart aanbevolen. Maar hoe zit dat nou eigenlijk?
Wel de gangbare, evolutionaire theorie over
het ontstaan van democratieën zegt:
-Politieke systemen beconcurreren elkaar
en de economisch en militair meest
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den zijn vervuld? En dat “wij” er dus goed
aan doen NIET “hup de democratie “te
verkopen, maar landen eerst te helpen om
die condities te vervullen?
Tja die wetenschappers slaan bepaald geen
wartaal uit, maar wat ze aanbevelen past
vaak niet in de politiek-ideologische haast
van het moment. En daarom maakt de VS
het allemaal eerst, na Saddam, heel veel
erger dan het was. Om nu pas te snappen
(?) dat het heel anders werkt?
Democratiebevordering met geweld is
overigens ooit wel degelijk mogelijk
gebleken: zie Duitsland en Japan. En
recenter ook in Bosnië en Kosovo. Daarom
is mogelijk iets als de EU zo’n goed middel
voor democratiebevordering: u mag erbij als
u zich naar democratie ontwikkelt… Zie dus
ook Turkije.
Toch zit er nu een beetje de klad in, vooral
in Oost-Europa: zie vooral Polen. Maar een
terugval lijkt, door lidmaatschap van de EUfamilie, niet zomaar te gaan gebeuren…

succesvolle, handhaven (en vermeerderen)
zich
-Het aantal democratische staten neemt dus
toe onder aanvoering van kernstaten via het
mechanisme: “verleiding—naboot-sing”
en/of “ geweld—onderwerping”.
Maar hoe ziet dit er nu historisch gezien uit?
-Waarom ging de VS zo laat over tot verkopen/verbreiden van het eigen model?
-Waarom mislukte het democratisch imperialisme van Napoleon.
-Waarom kwam er een restauratie in de 1e
helft 19e eeuw (onder leiding van het Verenigd Koninkrijk)? Retour dus “van” de
democratie?
-Waarom slaagde de liberale hervorming in
de Lage Landen in 1848 en ging het fout in
Duitsland en Frankrijk?
-Waarom stortte de democratiseringsgolf
rond 1917-1918 zo snel?
-Waarom leidde de dekolonisatie na 1945
niet tot democratieën, behalve in India?

Dus, lezewrs, niet even “onze democratie”
verpakken in een papiertje met strik er
omheen en “aanbieden” waar dan ook, is de
kunst. Maar landen in ontwikkeling onze
eigen lastige wegen uitleggen en ze helpen
die ook af te leggen waarbij we dan “kunnen
/-mogen helpen”. En dus niet meteen brullen
waar dan ook: jullie zijn geen goeie
democraten!.
Dat hadden die kolonialisten ook echt niet
door toen ze “koloniseerden” en zeker niet
toen ze (zoals velen) in hun koloniale
oorlogen verstrikt raakten…zie Afrika, ….
Zie Azië… etc. Zie ook Nederland en
Indonesië.
Nu snappen we zelf eigenlijk pas, hoe
WIJZELF aan die democratie kwamen.
Eindelijk.
Iedereen die met (terecht) afgrijzen wijst op
de bloedige chaos in bijvoorbeeld Afrika,
moet zich wat beter herinneren hoe “het
westen” met veel bloed en leed kwam aan
zijn “prachtige democratie”. Dat maakt
oordelen milder en beter gefundeerd. En is
zeker ook eerlijker.

Dat zijn vele historische feiten die de
bovengenoemde theorie nogal aanvechtbaar maken. Dus kun je democratisering als
doelstelling van je buitenlandse politiek
beter maar vergeten. Ook volkenrechtelijk is
er geen basis: ingrijpen elders heeft
namelijk geen juridische basis.
Op korte termijn leidt democratie in landen
met zwakke nationale loyaliteiten, zwakke
(staats)instellingen en onzekere elites tot
veel instabiliteit en oorlog.
Snelle verkiezingen verleiden elites tot een
wedloop in agressief nationalisme.
Voorbeelden? Frankrijk na de revolutie; de
Balkan in de jaren ’90; veel ontwikkelingslanden (in Afrika, Latijns Amerika, Azië).
Good old Samuel Huntington schreef in
1968 al over het belang van de onderstaande volgorde:
- eerst gemeenschapszin kweken
- dan een sterke rechtsstaat instellen
- en dan (pas) verkiezingen.
Zou dat passen bij een fenomeen als
China? En ook het bewijs zijn van de afgang van Rusland ná Gorbatsjov?
Dus is dan de goede conclusie dat democratie à la VS c.s. pas kan als er voorwaar-

Leon,

44

*) na lezing van o.m. NRC over Thomas
Carothers (Carnegie Endowment for
International Peace)
…………………………………………………
………………………………………………..
DE NIEUWE 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 ?
[

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

IRAN
IRAK

+
AFGHANIST./PAKIST.
+
arabische wereld
(soennieten+ sjiïeten)
+
Islamitische regio in Oost-Afrika

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