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leven in een grote stad in Nederland in
de 70-er jaren. Wat memoires, zo gezeid.
De GLOBETROTTERS EN FILOSO-FEN
vinden
onder
ALGEMEEN,
wat
wereldbrede ontwikkelingen betreffende
geld, bevolkingsontwikkeling, internet,
eten, toerisme, sex, auto’s en ook ….de
felle eigendomsstrijd om de “polen”.
Onder OLIE het relaas over de schaarse
olie, gas en uranium, de herboren
kernenergierace,
en
nog
andere
schaarste-problemen.
RELIGIES laat zien dat het in God’s Rijk
ook stevig politiek eraan toegaat en
showt ons het hernieuwde zoeken naar
waarden en normen en naar… een
opperwezen.
Na wat treurnis over AFRIKA, wat
gemengd nieuws over WEST-Europa
opnieuw aandacht voor de positiestrijd
van Rusland’s Poetin. OOST-AZIË wordt
beheerst door China, dat onontkoombaar
onze aandacht opeist en ons steeds
meer angst inboezemt. ZUID-AZIË gaat
vooral over onrustig Pakistan en
buurland Afghanistan.
NOORD-AMERIKA toont de vele en
geschakeerde problemen waar de VS
mee worstelt en geeft weer het Pentagonnieuws over de oorlogen en de
geopolitieke toestanden.
LATIJNS-AMERIKA toont de opkomst
van nieuwe grootmachten en enkele
nieuwe rijken en OCEANIË is weer een
paradijs van stilte…
MAGRHEB, Nabije en Midden Oosten is
weer eens “the place were it all
happens”. Turkije - nu onder Gül, de
perikelen in Libanon, Marokko, Iran
vooral, maar ook de glorietrips van Dubaï
en Quatar. Dit alles doortrokken van de
manoeuvres van Al-Qaida en de nieuwe
wereldmachten.
TRENDS/TECHNOLOGIE showt weer wat
ingenieuze
nieuwtjes,
consumptieve
aansporingen en ander verbazingwekkends. Tenslotte TOPICS dat de CO-2
hysterie in de gaten houdt en nu ook de
meer politieke kanten van wind-molens
eens behandelt. Daarnaast vindt u wat

achtergronden over de laatste financiële
crisis en nog wat onvermoede kwaliteiten
van uw huisdier(en).
Dit is het paletje van EDITIE 33-07, in
elkaar geprutst tussen bezoeken door en
in de pauzes van nogal wat gereis. En
dus mogelijk ook wat beneveld door te
veel rood en pastis, maar zoals steeds
erg goed bedoeld om u wat te amuseren
en te informeren. Lees ze en laat van U
horen,
LEON
PS: “WE” zijn qua lezers nu de 155
voorbij; kent u nog meer (potentiële)
belangstellenden? Meld het mij even!

++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++
*DIXIT---VERBATIM
“ Wat een onzin om te zeggen dat we
minder moeten nadenken! Als je de
kans hebt om een heel leven te
mogen nadenken, dan werk je 24 uur
van de 24 uur. Denken is veel afzien
en veel zweten”. (Dit zei een boze filosoof
Finkielkraut, nadat Lagarde, minister iets zei over :
minder denken, maar meer actie. Ze begrijpen elkaar
echt niet dus).

****
“ Kortgeleden zei Sarko me dat er
binnenkort het nodige gaat veranderen in de regering. Sommigen
onder ons gaan in volle vlucht exploderen”. (Zei Hervé Morin, minister van
Defensiel).

Breaking News van Le Provençal!

***

“Ons fransen verveelt de realiteit
en de dromen putten ons uit. En
daardoor worden we geplaagd met
ongemakken”. (De Villepin, die nu ook zelf
wat ongemakkelijk zit)..

***
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In een winkel: Toilet buiten bedrijf. Gebruik
de etage beneden.

“ Die breuk, waarover iedereen het
heeft, dat is Sarkozy zelf!”, (Zegt ene
Gauchet, een filosoof over de beruchte “breuk met het
verleden in de franse politiek. Goed gezien.)

In een wasserij: Automatische wasmachines. Verwijder alle kleren als het licht
uitgaat.

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

Bij een reparatiebedrijf: Wij reparen alles.
(svp hard kloppen, de bel werkt niet!)

*INGEZONDEN

Bij een congres: Voor iedereen die kinderen
heeft en die het niet weet, er is een kinderopvang op de 1e etage.

EERST WAT INGEZONDEN MOPJES
Een jongetje neemt thuis de telefoon op en
de beller vraagt: Kan je vader even aan te
telefoon komen?
Het jongetje zegt: Die is bezig De man weer:
En je moeder dan misschien? Jongetje: Die
is ook flink bezig.
Zegt de beller: Zijn er misschien anderen
aanwezig die me kunnen helpen?
Het jongetje zegt: Hier loopt de brandweer
en ook de politie nog rond.
De beller zegt verbaasd: Wat doen die dan
bij jullie? En het jongetje verklaart alles in en
klap met: Die zoeken allemaal naar mij,
want mij zijn ze kwijt!

Bordje in een akker: De boer staat u toe
gratis te wandelen, maar de stier niet.
****
BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 32-07:
Nieuwe lezers H. en M. , die we in de Provence tegenkwamen en waarmee het goed
toeven was, werd uiteraard ook een
proefnummer van Le Provençal aangeboden. H. is journalist en uitgever en wat ik
van hem las is erg verrassend. En ze
schreven me dit:

*****

Beste Leon,
Ik moet je eerlijk zeggen, dat ik nog lang niet
door jouw digitale krant heen ben. Maar leuk
vind ik het wel. Dus gewoon doorgaan lijkt
me. Graag!

Een journalist van CNN hoorde van een
hele oude jood die elke dag bad voor de
klaagmuur. Al een leven lang. Zij interviewde hem, nadat ze hem 45 minuten voor
de muur zag staan bidden.
Ze vroeg: Hoe lang komt u hier al bidden
mijnheer?
Antwoord: Zeker al 60 jaar.
Wel, dat is ongelofelijk. Waar bidt U eigenlijk
voor?
Natuurlijk voor vrede tussen joden, moslims
en christenen. Ik bid dat alle haat zal
ophouden en dat onze kinderen in vrede en
vriendschap kunnen leven.
Hoe denkt u daar nu over na 60 jaren?
En de ouwe zei:
Ik heb het gevoel dat ik nu al een leven lang
sta te praten tegen een stomme muur.

Beste H. en M. , dat doe ik dus met
genoegen. Pas op met het laten uittrekken
van verstandskiezen, mogelijk trekken ze te
veel uit… Ik dank je voor de aangeboden
boekjes (Henk schrijft professioneel!), wat
een verrassende diversiteit en welk een
passie! Ik wens je veel succes toe met je
uitgaven en je projecten. En wees
voorzichtig met dat op Zandvoort scheuren
(Henk raced namelijk ook!) oudere botten
breken zo snel. Tot gauw,
Leon.
***

****.
GEKKE BORDJES:
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Van lezers van het eerste uur, J. en C., uit
het oude vaderland, ontving ik een bemoedigende bekentenis:

lichtgevende punt over- en dan werd het
scherm donker. Ik geef toe: geen beeld om
een mooi gedicht op te baseren.

Hallo Leon,
Dank weer voor een nieuwe Provencaalse
Gazet, ik ga er, net terug van vakantie, weer
eens voor zitten. Zonodig zal ik je mijn
kommentaar niet besparen.

Dank je, beste H.,
Allereerst voor je troostende woorden over
mijn vroege pensionering. Ik schaam me nu
al een stuk minder met mijn uiterst vroege
vertrek naar pensioenland. Al moet ik er
toch nog even bijvoegen, dat ik nu al weer
bijna 4 jaar pro Deo (!), door het maken van
Le Provençal, werk aan de verdere
verheffing der (vooral gepensioneerde)
mensheid.
En goede werken compenseren , zoals ons
ooit werd geleerd, vele jeugdzonden. Drees
zij me dus enigszins genadig.

Beste J. en C.,
Zo mag ik het horen. Fris terug van vakantie
en dan vol energie in de Provençal duiken.
Ik scherp mijn potlood alvast voor repliek,
dus spaar me maar niet!
(PS: dat vreemd gaan in Italië wordt wat
verontrustend, hoor! Dat pikken we niet.)

Graag trek ik deze laatste gedachten ook
door naar je fraaie commentaar op mijn
“poème” (uit 32-07). Je voelde al lang dat ik
jouw gedachte over “het hiernamaals” deel,
maar zolang ik nog rondspring hou ik hoop
op “beter”. Uiteraard schrijf ik daarom ook
Le Provençal, ( want als het is zoals bij die
oude TV van jou), dan maak ik tenminste
nog een buitenkansje, als iemand die mijn
krantje ooit vindt, lang nadat mijn as
verwaaide. Want ik smaak NU al het
genoegen, dat die toekomstige “lezer”, zich
in stomme verbazing afvraagt waarom
iemand ooit zoiets geks deed… Maar hij zou
enkel moeten snappen dat het feit dat hij
zich wat over mij afvraagt, nou net alles is
waarom het eigenlijk draait!
Ik denk steeds meer op deze wijze, nadat ik
recent kennismaakte met het gedachtegoed
van ene Baruch/Benedictus Spinoza. En ik
durf het zelfs aan jou aan te bevelen, om
iets over/van hem te lezen. Dan is die
uitstervende TV van je, niet zo’n onbarmhartig beeld meer en kun je dus toch
dagelijks vrolijk rondgaan over deze
aardkloot….. Doen, beste H.!

****
Van lezer H. kwam een reactie vol begrip
over onze vroege pensionering.
“Beste Leon,
Omdat ik net pas aan de laatste Provençal
ben toegekomen, kan ik je ook nu pas
feliciteren met het bereiken van wat zo mooi
heet “de pensioengerechtigde leeftijd”. Nog
vele goede jaren met eega en het zij jullie
vergund, hoewel ik tegelijk moet constateren dat je dus al verrekt lang van het
goede leven genoten hebt zonder daartoe
“gerechtigd” te zijn. Nu heb ik zelf ook boter
op mijn hoofd, dus zal ik er geen punt van
maken”.
En H. heeft het ook over mijn gedichtje over
“Mijn Masoleum “ (Editie 32-07); ik citeer:
‘… het leven dat gewoon doorgaat. Nog veel
te vroeg voor je mausoleum. Ik begrijp uit jeniet onverdienstelijke, naar mijn bescheiden
mening- poëtische overwe-gingen, dat je het
gevoel hebt dat je iets opbouwt, iets groots,
weliswaar met uitzicht op het uitspansel,
maar toch het beeld oproepend van iets
blijvends. Dat lijkt me een mooi beeld, maar
helaas: ik kan het niet met je delen. Ik heb
veeleer het gevoel dat je aan zo’n oud
televisietoestel moet denken. Als je die
uitzette, werd het beeld steeds kleiner en
bleef er tenslotte slechts een felle

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

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
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Henk zal nog vaker in deze kolommen
opduiken, hoop ik.

L’ EXCEPTION FRANCAISE

Gepassioneerde 3
Dat is Michel, wijnboer van hier, n groot
vertolker van zuid-spaanse muziek , voral
het oeuvre van Escobar. Wij bezochten met
amerikaanse vrienden, die van origine uit
zuid-spanje stammen, zijn locale optreden
voor 120 dorpelingen. Het werd weer prachtig en de tranen rolden vrij-uit, zeker toen
Michel “L’emigrante” te horen bracht. Op
verzoek van onze ex-spaanse Maria uit de
VS; het was een pietsie van haar leven.
Michel zingt binnenkort weer voor 500
personen, na optreden in Duitsland,
Toulouse, Montpellier, Parijs en Grasse. En
hij glimt als hij het me vertelt. Na zijn
produktie van Rietveldstoelen, ooit u ook
hier verteld, is hij nu op weg naar
artiestenroem. Een natuurtalent onder de
franse wijnboeren. Allez Michel!

L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.
-DOE IETS MET UW LEVEN
Al veel eerder noemde ik in deze kolommen
een schrijvende neef, die zijn roots ontspitte
en daarbij ook nog heel veel belendende
grond verzette. Te lezen in zijn prachtig uitgegeven boek over de Bokkerijders. Lezen
in zijn laatste boek is nog steeds een
boeiende bezigheid voor mij en anderen. Hij
bracht me op het idee voor deze rubriek
over “gepassioneerden” onder de aanhef:-Doe iets met uw leven--. En nu gaan we
verder met andere mensen met een passie,
die mijn pad kruisten.
Gepassioneerde (1)
-Onze tractoriste Maarten met zijn roulotte is
na België nu al weer op retour naar
zuidelijker streken vanuit Noord-Schotland.
Op weg naar het zuiden, vanwege de
komende winter.
Zijn reisavonturen zijn erg goed geschreven
en getuigen van iemand met passie vor de
wereld en de haar bewonende “gekken”.
Met oog voor het bijzondere. En dat mag ik
zeer. Dus lezers kijk op de website en laat u
zelfs mails toezenden als u eens wat anders
zoekt. Geachte wereldreiziger, ga zo door
en, we verwachten je in Mormoiron in de
herfst! Bravo!

-L’exception franco-hollandaise
Hekserij in Nederland en Frankrijk
De fransen zijn doodsbang van enge sekten
en zo, en regelmatig worden er politie-acties
uitgevoerd tegen gekke clubjes die zich
vaak op het platteland terugtrekken. Die
afkeer en angst komen voort uit de franse
geschiedenis, mogelijk vooral de (pr’)revolutionaire tijden.
Heel anders is het in Nederland, waar de
goeroe van Venlo rustig doorrommelt en, zo
lezen we in een Frans weekblad, zelfs een
heuse heksenschool bestaat. Er was enkel
opstand toen de directeur van de
heksenschool ook haar scholingskosten van
de belasting wilde aftrekken; echt hollands
onderwerp.
Margaret
Rongen
uit
Assen
geeft
heksencursus en die duurt een jaar. Ze
leerde het vak van pa, en leidde al 250
heksen op. Ze zet uiteen dat een heks nooit
iemand mag beschadigen en dat de angst
voor haar vak door de razzia’s van de
roomse Kerk (vroeger dan) komt. De franse
interviewster is nogal verbaasd over de
openheid van de heksendirectrice en je
merkt dat ze het allemaal maar een raar
gedoetje vindt. En ook dat ze het bepaald

Gepassioneerde (2)
- Ene Henk, is journalist en uitgever en ik
kwam hem “par hazard” tegen in de
Provence. Henk is een mix van autosport,
dierenliefhebber, schrijver en uitgever en
beweegt/bewoog zich op de meest diverse
terreinen. Iemand die van de wereld, maar
dan wel van de passie op deze wereld,
houdt. En dat ook in zijn dagelijkse
professionele keuzes durft te doen. Een
avonturier met passie, gepast sarcasme en
veel ervaring die bij mij een snaar raakte.
Dus lees ik vandaag al “Henk” en Henk leest
natuurlijk ook “Leon”. Wat de mensheid een
flink stuk verder zal brengen.
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TBS-zorg uit Nederland
Mevr. Dati, minister van Justitie was op
bezoek in nederandse TBS-klinieken en was
enthousiast. Want wij hebben gecombineerde ziekenhuizen-gevangenissen en
Frankrijk dus NIET. Alles zit hier in de
prison, ook patiënten. U ziet weer eens
waarin een klein land groot kan zijn, voor
een grote broer in de EU.
En ook dat Frankrijk zijn gêne om bij
anderen te leren eindelijk afwerpt: Sarkoeffectje.

niet ongevaarlijk acht. Cultuurverschilletjes
voortkomend uit de historie van volkeren.
Wij hebben naast het zwembad een dikke
paal van hout, waarop drie ijzeren ballen zijn
gestapeld en waarvoor een soort van ijzeren
stralenbundel in goud is vastgemaakt. Als
iemand vraagt wat het is,en hij/zij is Frans,
dan vertel ik dat het dient voor een zonneritueel. Want sta je er achter, dan zie je
s’morgens de zon oprijzen. Niet zelden
wordt dit verhaaltje met enige schrik
aangehoord en moet ik het snel
ontkrachten. Mogelijk zijn we al bekend als
de heksengekken van het dorp, want we
wonen toch ook in een soort pagode…
Brief van Sarko
-Het kon niet uitblijven, ik kreeg een brief
van de UMP, de partij van Sarko. Ze wilden
graag dat ik stortte in de partijkas en dat ik
hem een boodschap zou sturen met de
volgende inhoud:

…………………………………………………
…………………………………………………
FRANS HANDELSTEKORT
Eerste semester 2007 weer een nieuw
(triest) record: het handelstekort bereikte
15,3 miljard €. Dus 2007 zou het record van
2006 dat 26,8 miljard was, wel eens kunnen
gaan breken. Slecht nieuws voor Sarko c.s.
En in Duitsland is het andersom: een
overschot van 97,7 miljard €….
Frankrijk viel terug naar 4% van de
wereldhandel dat was 5 jaar geleden nog
4,5%. Duitsland steeg van 8,2 naar 8,9%..
De verklaring is als vanouds: chinezen en
een dure euro… , maar de experts weten
dat er iets heel anders achter zit. Veel erger
dus.
En het extra-puntje groei dat premier Fillon
zo graag zou zien, verwaait intussen in de
wind.

“Monsieur le Président,
Je suis à vos côtés et vous accompagne de
tout coeur pendant ces jours et ces mois
décisifs pour notre pays.
Je
souhaite
ardemment
que
le
gouvernement respecte les engagements
sur lesquels vous avez construit votre
victoire.
Vous pouvez compter sur mon fidèle soutien
et mes plus vifs encouragements.
Merci de porter si haut les couleurs de la
France.

VREDE OP CORSICA
Een dreigende aanklacht tegen drie
nationalistische corsicanen, vakbondsbazen
die een verboot kaapten, zal mogelijk
uitblijven. Dus voor de kapers geen 30 jaar
gevangenisstraf? Ook de SNCM die een
civiele klacht indiende lijkt te willen
retireren…
Waarom dit alles? Wel met als tegenprestatie de rust op het eiland, waar het
bouwen van huizen in hoog tempo doorgaat.
Handel en politiek waren altijd dicht bij
elkaar in Corsica, zelfs onder Sarko…

Leon Speetjens (en ik bedoel dus mijn
handtekening).
Als Hollander valt me natuurlijk op dat Sarko
geld van me wil, maar ook ben ik best wat
geraakt door de boodschap aan iemand die
ik best bewonder. Maar dan “op gepaste
afstand”. Van JPB zou ik zo’n brief niet
gauw krijgen denk ik. En ik zou hem ook niet
beantwoorden met een cheque. Nu ik een
brief aan Sarko mocht schrijven, voel ik met
best een pietsie franser. Doucement Leon.

DE GENDARMES VAN JACQUES
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-Met zijn populaire smaak maakt Sarko het
gemakkelijk voor de fransen om zich met
hem te identificeren…
-Zijn uitspraken zijn gebaseerd op twee
principes: overvloed van uitleg en grote
duidelijkheid in oordeel.
-Hij heeft een overgedimensioneerd ego
maar ook een groot democratisch gevoel.
-Hij is zijn eigen karikatuur.
-De man is een mysterie.
-Hij is minder moedig dan Blair.
-Wat een enorm libido.
-Een gemiddelde fransman: houdt van
pizza, houdt zijn gewicht in de gaten, jogt en
fietst veel, heeft ook een ‘famille
recomposée”, gescheiden ouders, mobieltje
in de hand, is gek op chocolade, getouwd
met een 50-jarige dame,spreekt slecht
engels, is gek op de Tour en Star Academy,
kijkt vaker TV, is gefascineerd door de
“stars”, is fan van Johnny Halliday en gek op
voetballen.

Er bewaakten wel 37 gendarmes het fraaie
kasteel van Chirac in de Corrèze. Dat moet
nu veranderen en ook oud-president Valerie
Giscard
D’Estaing
raakt
zijn
twee
gendarmes nu kwijt. Bezuinigingen bij
Defensie zijn de oorzaak en natuurlijk het
aftreden van Chirac. Kan dit zomaar?
Nee, zegt Defensie, de gendarmes worden
vervangen door een videobewakingssysteem… En zelfs de Assemblée Nationale “verliest” een deel van haar
manschappen. Het geld is op, vinden MAM
en Sarko. Of moet Sarko, danwel MAM, zelf
nog extra-gendarmes hebben?
DE GUERILLERO’S VAN DE WIJN
Al eerder kon u het hier lezen: De CARV
(Comité Regional d’Action Viticole) is echt
actief geworden in de Languedoc. Ze
beschadigden wat overheidsgebouwen, staken een spaanse vrachtwagen met concurrende wijn in de fik, en ze hakten ook
wijnvaten stuk bij een handelaar die ook al
“vreemde” wijn bewaarde. Er wordt in
Bordeaux wat lacherig gedaan hierover,
maar anderen zijn zorgelijker. En in een
nederlandse krant stond zelfs: Deze
economisch onder gaande wijnboeren maken middelmatige wijn, mede omdat ze te
vroeg oogsten. Dat doen ze omdat ze in
september liever konijnen jagen dan gaan
oogsten…
Dit is een opmerkelijke
verklaring die me echt intrigeert.
Maar de meer serieuze oorzaken zijn de
zware overheidslasten, het aanbod van de
concurrentie uit andere landen en de
veranderde wijnkeuze van de consumenten.
We zullen echt nog wel wat gelazer mee
gaan maken van deze lastige mensen, die
in wanhoop naar heel foute middelen
grijpen. En in het verleden leverde dat bijna
een burgeroorlog op nadat het leger protesterende wijnboeren doodschot. En dat
weten ze nog heel goed in de Languedoc!

Tja, niet het beeld van de peinzende intello,
maar dat van een energieke, simpele
doener die macht niet schuwt en ook niet
bang is. Dit heeft Frankrijk nu echt nodig,
om een moderniseringsslag te maken.
Daarom ben ik (al jaren!) Sarkofan.
…………………………………………………
…………………………………………………
FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK
-Politiek/maatschappij
De PS moet een opvolger voor de bijna
gesjeesde Hollande zoeken… De enquetes
geven het volgende rijtje:
DSK (Strauss-Kahn) 30%; Sego 28 %,
Delanoë 22% en Fabius 8%. Binnen de PS
zit het wat anders: Daar zit Sego op 37% en
DSK op 31%.
Wel. DSK gaat mogelijk naar het IMF als
baas, dus richting Washington. Want hij wil
best even afwachten tot de PS eruit is… En
Jack Lang helpt intussen Sarko met zijn
staatshervormingen in DE commissie voor
dit doel. Sego heeft ze allemaal weggejaagd behalve Delanoë en Fabius. Het
wordt nu eenzaam in de PS.

OPINIES OVER SARKO
Sarko is zo afwijkend van alle voorgangers
dat er ladingen teksten over “hoe hij echt is”
zijn te vinden in de pers. Dus ontkom ik er
ook niet aan u wat voor te zetten:
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En Frankrijk moet ook nog leading worden
in de strijd tegen de Cybermisdaad. Ook
moet de samenwerking Gendarmerie en
Police verder worden verbeterd. Tja, als je
voor Sarko werkt heb je geen vrij weekend!
Met Afrika moet een nieuwe verhouding
worden gezocht en het neo-koloniale
tijdperk moet worden afgesloten. Een
inspanning op termijn dus. Hij begon dus in
Senegal en Gabon, waarmee goede
verhoudingen zijn en meed (nog) anderen.
Daaronder Zuid-Afrika en ook Ghana,
waarvan de president ook de AU voorzit.
Maar het Libië-avontuur zette daar wat
kwaad bloed, vooralsnog. Zijn politieke
adviseur Afrika, de donkere Bruno Joubert
helpt overal alsook de bloedmooie Rama
Yade, staatssecretaris met een afrikaanse
komaf. Sarko beseft dat zijn afrikaanse weg
lag zal zijn, maar in no-time maakte hij
iedereen duidelijk dat hij breekt met het
verkeerde verleden in de Frans-afrikaanse
verhoudingen.
Ook sprak Sarko zich uit over de buitenlandse politieke doelen: toenadering tot de
VS, afstand nemen van Iran en ook zorgelijk
kijken naar de russen, vallen daarbij op. En
naar Europa maakte hij opnieuw de wat
dreigende opmerking naar Trichet en zijn
Bank over de zo hoge koers van de euro…
Sarko gaat naar de VN en daarna ook naar
de Senaat en de Afgevaardigden van de
VS. In september/oktober. Hij hield even
vacan-tie in de VS en regelde ook dat voor
14 juli 2008 (!) diverse militaire afgevaardigden der diverse landen om de Mare
Nostrum meelopen in het defilée. En zijn
droom is er dan ook een contigent uit Israël
en Palestina…. Sarko is nooit met weinig
tevreden.

Intussen gaat de beschadigingsactie van
“overgelopen” PS-ers in de Sarko-regering
fors door; een nogal beschamende
toestand. De wapendeal met Libië, die met
de vrijlating van de roemenen verband lijkt
te hebben, leidde tot de PS-eis dat er een
parlementaire enqûete komt. Sarko zei al er
geen bezwaar tegen te hebben, maar hij is
pislink over de gossip die de zoon van
Khadafi rondstrooide. In de publieke opinie
wordt gemengd gereageerd, Sarko’s eerste
deukje lijkt het. Nu de rentrée nog, met
name met de sterk belaagde vakbonden in
de aanval.
In de PS probeert elke machtige zijn hachje
te redden, zich te verstoppen óf zich net te
profileren. Hollande toont zich opnieuw
geheel onnozel en voert een beschamende
oppositie: in de “tegen-alles-Stijl”. Ene
Mauel Valls komt de eer toe nu de linkse
Sarko te worden genoemd; zijn statements
tonen dat hij een stijladept van zijn rechts
evenbeeld is.
Op de zomeruni van de PS was het een
gekrakeel van jewelste: met name tussen de
twee ex-en Hollande en Segolène. Steeds
meer rijst er afkeer tegen hun egotripperij en
krijgen beiden stevige kritiek. Elke
inhoudelijkheid in politieke discussies
ontbreekt, het gaat enkel over “wie het kan
en durft”. Maar ver het wat is het stil, terwijl
de PS in de oppositie is….
Overigens heeft Sarko met DSK’s
kandidatuur bij het IMF zijn “aandeel” vooralsnog opgebruikt. Thierry Breton, Pascal
Lamy en Claude Trichet die vrij
kwamen/komen uit hun oude banen, maken
namens Europa weinig kans internationaal.
En ook IN Europa is het voor Frankrijk even
dimmen. Sarko offerde dus veel op om DSK
weg te krijgen. Intussen lijkt Strauss-Kahn
het te gaan halen. Wat zal hij blij zijn zo ver
van zijn politieke ruziemakers te kunnen zijn
voor de komende jaren.
-Sarko’s politieke doelen
De minister van Binnenlandse Zaken MAM
kreeg als missie de delinquentie in twee jaar
met 5% te verlagen. En ook het gemiddelde
oplossingspercentage naar 40% op te tillen.

Intussen draaide het parlement (vóór het
reces) overuren en monstersessies: 125 uur
debat in 19 dagen is een record en
overschrijdt ruimschoots de 35 uur per
week.. Het Sarko-tempo is er nu voor
iedereen.
-Fusie EDF-GDF
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Gerard Mestrallet weigert wat Sarko graag
wil, uit te voeren. Hij is de baas van SUEZ
en stribbelt flink tegen.
Sarko wil deze fusie, maar Suez moet dan
wel zijn water- en mileuactiviteiten afstoten
aan Veolia en de staat houdt dan in de
combine een 40% aandeel.
Maar Gerard wil niks van Suez kwijt, ook al
wordt Sarko nu woest. De eerste die
openlijk tegenwerkt. Wat nu chèr Nicolas?
Wordt dus vervolgd.. en hoe! Begin
september werd de fusie bekend gemaakt;
de staat participeert met 34%. Het wordt
wereldwijd nr 4 op energiegebied, geen
grapje dus. Sarko kiest hier strategisch voor
een
sterke
energiepoot
met
een
staatshandgreep er aan. De vakbonden en
de PS zijn natuurlijk tegen… met name de
CGT voelt zich zwaar geschoffeerd. Dat kan
dus uitlopen op een krachtmeting… zou de
CGT dat nu aandurven? Ik betwijfel het, al
moet er wel enig “symbolisch protest” van
komen. Afwachten.
-Toekomst FN
Tja in de FN rommelt het voortdurend. Oude
Jean-Marie zit er nog en de kroon-prinsen
doen nu hun best mooi uit de verf te komen.
Marine, de dochter lijkt de “redelijke” FN-tak
te willen aanvoeren, weg van geschreeuw
en beledigingen dus. Bruno Gollnitsch,
hooggeleerd,
ziet
een
tweehoofdig
leiderschap wel zitten (de slimmerd!), hij die
onder Le Pen als president zo graag
premier zou zijn geworden.
Jean-Marie ga intussen, heel sportief veel
krediet aan Sarko. Dat zie je niet vaak in de
franse politiek en zeker niet in de FN! Dus
de toekomst van de FN, is net zoals die van
de PS en de radicalen, flink door elkaar
geroerd door jumping Sarko.

-Affaires
-CLEARSTREAM
De Villepin wacht op zijn volgende
processtap en mag intussen, op straffe van
200.000 €, geen enkel contact hebben met
Chirac en enkele andere hoge ambtenaren.
Stelt u zich deze pijnlijke situatie voor een
ex-premier eens even voor.
Het onderstreept nog eens de verdenking
van Chirac’s medeweten en brede politieke
manoeuvres om Sarko c.s. te vloeren.
In september gaat het verder en de zomer
zal nog weinig zon hebben voor De Villepin.
Intussen heeft de Villepin besloten “gewoon”
nar de rechtszitting te gaan en geen
juridische kunsten uit te voeren om
berechting te vermijden. Wordt vervolgd (nu
al meer dan 1 jaar!)
Er loopt ook opnieuw een justitieel intern
onderzoek tegen de veelgeplaagde onderzoeksrechter van Ruymbeecke, met betrekking tot ontmoetingen onder 4 ogen met
betrokkenen in deze affaire. Deze rechter
blijft echter heel kalm: hij heeft al alles
gehad.
CMG (Marseille)
De libanese broers Saadé hebben al jaren
ruzie over de privatisering van deze
scheepswerf waarvan zij eigenaren zijn.
Hun eerder accoord lijkt weer opengebroken, dus kwam er een klacht en viel
de politie in het CGM-kantoor binnen en
nam veel papier in beslag. En de
onderzoekrechter in Libanon werd intussen
afgezet… Het geheel maakt opnieuw een
chaotische indruk en toont ook de zeer
politieke kanten van deze familieherrie.
…………………………………………………
…………………………………………………

-Financiën
Begrotingstekort.
De groei stagneerde, dus het tekort staat
opnieuw onder druk. Nu Duitsland quitte
speelt over 2007, is dat in EU-verband voor
Sarko geen goeie. Opnieuw versterkt
Frankrijk in Europa zijn imago van mateloze
spender zonder discipline. Dat is dus dikke
pech!

NOS BONHEURS FRANCAIS.
Bonheurs zijn het zout in de levenspap; je
moet ze er alleen uit leren proeven. Dus dit
eindeloze rijtje sinds jaren, is je reinste
therapie. Daar gaat ie dus weer:
-de warme avondzon. Hij verliest s’avonds
zijn witte agressie, wordt zelf loom en
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“rouspéter”
= zaniken
“sacré nom d’une pipe” = potverdikkie
“saleté”
= kreng
“salopard”
= smeerlap
“salope”
= wijf,slet
“saoularde”
= dronkaard
“sapajou”
= mormel, lelijkerd
“sapristi”
= donders
“soffre-douleur”
= zondebok, mikpunt

masseert je met zijn stralen. Nu bij ons
dagelijks te beleven.
- de “koele” ochtenden. Let wel het is dan al
18/19 graden, maar je voelt nog de frisheid
van de nacht. Het is de waarschuwing voor
de opkomende verzengende stralen. De
natuur bereidt zich voor op het zich gaan
beschermen.
-de duik in zwemwater van 25 graden. Je
komt uit de zonnestralen die wel 50 graden
op je huid doen belanden en gaat in het
koude nat. Kleine shock en dan…., enkel
heerlijkheid om je heen. Een waar wonder
van genoegen.
-het recht op een lome dag. Omdat echte
actie gewoon niet staat bij een hete
zomerdag, mag je alles verzinnen, dat
lekker is, langzaam gaat en dat niet méér
vraagt dan beschouwende hersenactiviteit.
-het zien liggen van onze uitgetelde katten.
Hun oren in de spitsstand, altijd waakzaam,
maar o zo lui. Slechts de ritsels van
voerzakjes of blikjes brengt hun razendsnel
tot bewustzijn.
-een rit met de nieuwe tramway in Marseille.
Het zoeft aan, je stapt gelijkvloers in, het
schiet weg zonder geluid en je hoort de stad
sterk gefilterd en zittend in gekoelde lucht.
Een TGV-tje in het klein.
-de bouillabaisse van de Vieux Port. Zelfs al
is hij niet “royal”, ontbreekt de rascasse
(rotsvis), het blijft een delicatesse. De rode
rouille op het geroosterde brood alleen al is
een papillenfeestje. Voor de prijs van een
mooie entrée in Nederland: Frankrijk laat
ons nog genieten zonder faillissement te
eisen.

En zo belanden we al weer in de S. Dat het
Frans een rijke vocabulaire kent en de taal
der diplomaten was, is u bekend. Maar dat
die diplomaten dit soort woorden “achter
gesloten deuren” gebruikten is toch wel een
nieuw gezichtspunt.
PAROLES DE PRÉSIDENTS.
Presidenten in Frankrijk spreken veel en zijn
filosofen. Maar niet Sarko, hij is een en al
actie en lost problemen op. Maar ook hij
komt nog in zijn filosofische fase, als de
tegenwind gaat opsteken. Vooralsnog even
afwachten dus en lezen wat voorgangers
zeiden.
“ Je kunt als een dolle dwaas op tafel springen en roepen: Europa, Europa, Europa.
Maar dat betekent niets en leidt tot niets”
(De Gaulle, 1965).
***
“ Voor mij is Europa een huwelijk, maar dan
wel met zijn zessen of tienen” (Pompidou
1990)
***
“ Ik geloof niet in een in Brussel gefabriceerd Europa, door technocraten zonder
legitimiteit” (Chirac, 1994)

Deze bonheurs waren erg actueel, zomers.
En ze vertellen iets over de grote haven in
het zuiden, van waaruit je de zee ziet die
met Afrika verbindt. De intrigerende
buurman..

***
“Ik heb nooit gedacht dat Europa een weg
was bezaaid met rozen. Het is een
moeilijke, steile weg vol hinderlagen. (Chirac
2003).

NOS GROS MOTS.
We gaan moedig verder met graafwerk in de
donkerte van de franse ziel.
“ragot”
“requin”
“rouler un patin”

***
“Een Staat die zijn naam waardig is, heeft
geen vrienden”. (de Gaulle ,1962).

= kletspraat
= gier, zakkenvuller
= een tongzoen geven
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laatste moet je hier niet te serieus nemen.
Het rood is erg mooi, grenache+syrah
+mourvèdre is de standaard zo’n beetje, en
dat wordt dan soms ook nog 6 tot 8 maanden op het eiken gedrapeerd. Mmmm.
Vele geuren, smaken en tannine passeren
onze neus en slijmvliezen en we maken
geluiden alsof we echte wijninkopers zijn; de
dames wat minder natuurlijk. De “uitspuugdiscipline” is uiteraard erg verschillend: tant-pis, we zijn toch per taxi…?. We
nemen een dozijn caves, we gooien nog wat
gordijnenringen om flessen (althans dat
spelletje proberen we, zonder enig succes!)
en dalen af naar het tafelnivo. Enkele muziekkapellen zakken mee af, met hun luide
muziek van het hoempa-type. De Confrèrie
loopt, licht zwetend, voorop.
En daar zien we de balie met de kansspelen waar de fransen zo dol op zijn. We
kopen lottokaartjes en ik doe ook mee aan
een soort kraslotenspelletje: 10 kaartjes
voor 3 € waarbij je per kaartje met “gagné”
erop, een mooie fles kunt inpikken, naar
keuze. Eerste kaartje: “perdu”, (ik roep
natuurlijk luid “gagné”) , dan de volgende
kaartjes idem , maar bij kaartje 8 is het raak.
En dat levert me een mooie fles Chateau de
Montmirail op. Niet sjlecht dus! Een
excellente start.
Nu op naar ons zeven gangen menu, ja u
leest het goed; zeven gangen! Het is als
altijd wat krap tussen de rijen, wat tot dolle
taferelen leidt, zeker als wat lijviger damesvolk klem komt te zitten. Wat doe je als je in
de klem komt tegen zo’n grote “maman”?
Wel je lacht wat, wringt een beetje, roep “dat
het wel zal lukken”, geeft dan ook maar een
duo-bisou en ten einde raad , geef je de
dame maar een stevige ruk om de doorgang te forceren. Iedereen lacht zich intussen plat. Toch slagen we erin onze plekken
in te nemen en ik land aan de kant van de
italiaanse naam. Uiteraard zijn het fransen
van italiaanse komaf, wonend in Grenoble.
Stevig bejaard, twee stellen, die het goed
leven al eerder leerden kennen.
Het is intussen 13.00 uur en eindelijk komt
het apero (kir), even later de wijn en dan de
eerste gang. Zowat alle wijn van Vacqueras
kan vandaag “à volonté” worden verkregen.

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

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
QUATORZE JUILLET VACQUERAS
We stappen, na rijp beraad over “alcohol en
auto”, op 14 juli s’morgens , dus maar in een
taxi om ons te gaan vermaken in
Vacqueras, het mooie en prestigieuze
wijndorp in het gebied van de Côtes du
Rhône Villages, maar nu ook beschikkend
over een eigen AOC. We vertrekken met
twee (bijna) lege taxi’s, (want wij zijn vrij
magertjes), naar een dorpje in de buurt om
drie engelsen en drie denen in te laden. En,
voor een door mij (wij zijn ook hier de
hollanders!) onderhandelde droomprijs,
vertrekken we naar het mooie dorp in rep en
roer. Onderweg krijg ik van de taxiondernemer uitleg over de overheidsregie
ten aanzien van het taxiwezen hier, en ik
proefde daaruit, dat ik mij fors aan deze
regels had onttrokken vandaag… of beter
gezegd, vooral onze “kilometerverkoper”
zelf.
En, voila, het dorp is in zicht; mooi versierd
en vol galmende muziek. We zien de
anderen , ook engelsen, al op ons staan
wachten en gaan na veel “gebisou” op weg.
Eerst naar de inschrijvingsbalie alwaar we
vernemen waar onze plekken zijn, aan de
tientallen lange tafels voor wel 800
personen. Het ziet er zeer fraai uit: mooi
gedekt onder de reuze-platanen met veel
gevlag en muziekgeluid. Friend Bob (ooit in
HRM bij een chemiereus) gaat zijn naam
opschrijven op het papieren tafelkleed, op al
onze 8 gereserveerde plekken. We zien
links van ons een verdacht nederlandse
naam en rechts van ons iets wat italiaans
lijkt. Ach we zien het straks allemaal wel, nu
eerst even een glas kopen en op proeftocht
door de straatjes bij alle caves van deze
AOC. We gaan rond als een echte europese proefclub, intussen met 11 personen,
uit 4 landen (een blijkt er namelijk iers te
zijn), omhoog naar de eerste kelder met
versnaperingen. We proeven vooral veel
rood, ook wat rosé en nog wat wit, maar dat
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verbijsterd… En dat herhaalt zich nog vele
malen, elke keer als opa naar de distributie
loopt om een lege tegen “vol” te ruilen.
En het uiterst lastige moment komt, als hij
me inwijdt in zijn uiterst bijzondere wijnacquisitie. Ik zweet peentjes als hij me dan
ook nog een opinie wil ontlokken op zijn
argumentatie dat : “Het toch ook maar even
40 euro per couvert kost hier, dat hij geen
miljardair is en dat er flessen zat zijn in
Vacqueras”. Tegen zo’n fraai geconstrueerd verweer kan ik weinig beginnen….
Maar bij aanval twee, als hij me ook nog zelf
een fles toeschuift (met zijn kurk er al op!),
ga ik toch maar in de afweer. Ik from-mel de
kurk eruit en schenk snel iedereen bij, terwijl
ik uitleg dat we nog gaan reizen …. En dan
is zo’n volle fles toch wel wat zwaar slepen
niet? Nou zegt hij, dat kan heel makkelijk op
een wat slimmere manier, want hij heeft zijn
voiture niet te ver weg staan en sleept
enkele keren een half vol tasje naar de
auto… En een van die keren doet hij ook
maar een kleine siëste in zijn “carosse”.
Deze knappe les in acquisitie van roerende
goederen, zal me nog lang heugen. Zeker
ook omdat opa nog even zijn gramschap
verwoorde over het “ra-caille” dat auto’s
openbreekt en je “poste” (radio) pikt!
Gewoon ophangen dat gajes!
Zo leer ik in Vacqueras nog wat over
dubbele moraal, over het wonder van
“proletarisch shoppende opa’s” en over het
zuid-franse feestvieren. We halen maar net
onze taxi’s en bij het terugrijden legt de taxiboer mij nog uit dat de Staat veel te veel
lasten heft, ja zelfs steelt vindt hij, en dat
daar nu een einde aan moet komen. Hij gaat
er aan kapot, zakelijk dan.
Na dit alles besef je weer in welke complexe wereld wij allen leven.
Vacqueras 14 juli, is een schitterend feest
en doet genieten met alle zintuigen, en
onderwijl leer je ook nog wat. Santé, et à la
prochaine, mes amis.

Dus fles leeg? Dan op naar het
distributiepunt alwaar een nieuwe fles voor
je wordt ontkurkt en dan snel weer aan tafel. Solide recept, dat wel tot enige excessen kan leiden, zie hieronder…
Het menu is echt een plaatje op papier,
maar hoe krijg je dat praktisch goed gefixed
voor 800 mee-eters? De traiteur blijkt een
geweldenaar, want het smaakt, zeven keer,
echt “te gek”; de franse reputatie wordt hier
volop gered. Chapeau!
Intussen zingt een zanger spaanse en italiaanse liederen, weinig frans, want Vacqueras toont vandaag zijn internationale
allure en tja, je gaat hier toch geen André
Hazes zingen? De fransen, (van “beneden”
Lyon), zijn allereerst zuiderlingen en kijken
richting evenaar.. Zoals ook ik altijd deed,
moet ik U eerlijk bekennen.
De pret neemt sterk toe en er wordt enorm
meegezongen, men staat op tafels en stoelen zwaait met de rode en gele servetten
(spaanse kleuren!) en het wordt steeds
doller. Ook wij laten ons niet ongemoeid al
is het repertoire, behalve Granada, en wat
Italiaans gezang, ons redelijk onbekend. We
moeten ook op commando joelen: eerst de
meissies en dan de jongens… en dan
spreekt de zuidelijke macho-ziel weer even
stevig hoorbaar. Zo gaan we door, zeven
gangen lang, en tot bijna 17.00 uur… intussen zo’n dozijn glazen divers rood
“proevend”…
À propos proeven…. De oude grijze opa
naast me uit Grenoble, vertelt dat hij thuis
een cave heeft en wel wat van wijn weet
dus.. En ik luister eerbiedig, natuurlijk. Dan
laat hij me, in een plastic zak die zomaar
van onder de tafel komt, een flinke bos
kurken zien, nieuwe en taps toelopend. En
hij demonstreert alles meteen: hij zet zo’n
kurk op een “verse” open fles, slaat er even
op en de kurk schiet erin. Duidelijk dus.
Maar, denk ik, wat mot ie nou hier met die
kurken? Wil hij voorkomen dat de provencaalse vliegen in de fessen gaan lebberen?
Een raadsel…Tot ik bemerk dat hij en nieuw
aangekomen volle, net ontkurkte fles, weer
bliksemsnel zelf kurkt en ze dan onder de
tafel laat verdwijnen in …. die grote
bagagetas. Echt waar… Ik ben totaal

Leon juli 2007.
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Hieronder volgt ons relaas over hoe we de
carte te pakken kregen.

WAT LOSSE ZOMERBERICHTEN

****

FÊTE VOTIVE (St.Laurent)
In een verhouding van 30-70% vierden
autochonen en toeristen ons jaarlijkse
dorpsfeest. Met een driedaagse kermis,
concours de pétanque, dansavonden met
orkest en op de laatste avond een subliem
vuurwerkje. Allemaal een beetje afgekeken
van de grote zustergemeente Bedoin, maar
wel veel beschaafder! De verhouding
Bedoin-Mormoironi doet mij denken aan die
van Jabeek-Schinveld, toen wij in de tachtiger jaren in het Jabeek met 600 inwoners
woonden. Na zo’n mooi dorpsfeest weet je
het weer zeker: het komt wel weer goed met
de mensheid!

LA CARTE SÉJOUR EUROPEÉNNE
(provisoire….).
Vele buitenlanders weten hier te vertellen
date en carte de séjour niet meer nodig is,
als je gepensioneerd bent en qua nationaliteit uit de EU komt. Wel moet je je dan
enkele maanden na vestiging hier melden,
maar dan is het ook klaar. Toch bestaat de
Carte de Sejour Européenne nog wel degelijk, ook voor gepensioneerden. Ze lijkt
dus overbodig ook al is ze gewoon gratis.
Voor de echte leken: dit alles heeft niets van
doen met je paspoort; zij het dat je met een
Frans paspoort natuurlijk ZEKER nooit een
Carte de S. nodig zulthebben!
Toch blijken er wel degelijk enkele overwegingen te zijn om zo’n Carte aan te vragen,
ook al ben je retraité. Bijvoorbeeld als je in
Italië of zo wordt aangehouden na een (wat
flinker) foutje en ze je naar Nederland
terugsturen omdat je enkel je Nederlandse
paspoort kunt tonen als legitimatie… En ook
als je nog wat zou willen klussen is het
nodig er een te hebben en mogelijk is het
ook beter voor de “fiscaliteit”.
Dus na advies en ampel beraad toog ik naar
onze Mairie om een Carte de S. aan te
vragen. Nadat ik mijn aanvraag gestand
hield, ondanks de bezweringen dat ik ze
echt niet nodig had, kreeg ik natuurlijk toch
een lijstje met daarop de vele documenten
die ik moest inleveren om de aanvraag te
kunnen doen. Daarop prijkte ook het aangeven van het inkomen, en, dat werd er ook
bij verteld, die documenten moesten in het
frans worden vertaald (en uiteraard officieel
door een beëdigd vertaler!). Vreemd genoeg
gold dat niet voor het Nederlandse
trouwboekje en nog wat andere Nederlandse zaken…
Dat kwam dus even hard aan, want mijn
AOW-verklaring in het nederlands en ook de
andere papieren van nog veel meer
inkomensbronnen, moesten dus in het
mooie frans worden omgezet. Nou dat zou
een klein vermogentje aan vertaalkosten

9e Festival de film de Mormoiron
Het thema was deze keer: Libertés et
Consommation en er was ook weer “une
nuit de polars”(De nacht van de detectivefilms). En natuurlijk ontbrak ook de openlucht-afsluiting niet op ons eigen strand.
Mormoiron blijft ons altijd weer verbazen.
Helaas, werden wij geveld door heel andere
verplichtingen, waardoor we niets van het
festival konden meemaken. Een droef feit.
Zodoende kon ik Antwerpse Andy, groot
filmpromotor, niet spreken over het etiketje
dat ik op zijn franse brievenbus plakte.
Waarop staat: Allez Antwerpen!
En hij vraagt zich maar af waar het toch
vandaan komt. Wel gewoon uit de
marketingwinkel van Antwerpen, beste
Andy!
****
CARTE DE SÉJOUR
We kregen de voorlopige Carte Europeënne
te pakken, na kilo’s papier te hebben
verstrekt en ook vele discussies te hebben
gevoerd met ijverige “fonctionaires”. We zijn
nu op weg naar DE heerlijkheid met de
DEFINITIEVE Carte ergens in novem-ber,
zei men ons! Dus dan zijn we resident
francais MET een echte kaart! Feest dus.
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fout. Ik probeerde nog, zonder veel overtuiging, uit te leggen dat stempels in Nederland niet meer bestaan (foei Leon!) en
dat computers geen handtekeningen kunnen zetten (weer foei!).
Mme C. keek streng en zweeg enkel; tijd om
af te druipen dus. Opnieuw bellen naar
“vrolijk Roermond”, waar de medewerker mij
meteen gelukkig maakte.” Natuurlijk krijgt u
als dat moet een franse verklaring MET
stempel en MIJN handtekening, haha!”
Alweer gered, en weer gratis. Leve Roermond.
Mijn state of mind toen ik na de volgende
postzending uit Roermond, de nieuwste en
compleetste verklaring AOW ooit, naar de
Mairie droeg, kunt u wel raden. En ik begroette Mme C. zeer hartelijk.. en toonde
haar mijn laatste ambtelijke verovering. Ik
zei erbij dat “ze” ergens in Nederland nog
een stempel hadden gevonden, gelukkig….
Ik zag uit mijn ooghoek de buste van de
mormoironse Marianne en verbeeldde me
dat ze even glimlachte. Mme C. leek geheel
tevreden en verklaarde dat nu “alles” naar
de prefectuur kon, voor de volgende ambtelijke ronde. Bravo en hoera dus. Ik ging fluitend naar Le Brilhas, de overheidsmachine
was voor mij echt draaiende nu.
De rust keerde weer op Le Brilhas en op de
Mairie, tot ik ook mijn verklaring uit
Nederland ontving van mijn officiële vertrek.
Ik wilde niet meer dan een copietje bij de
Mairie afgeven, dat leek me administratief
wel netjes toch? Mis Leon, mijn papiertje
veroorzaakt nogal wat verwarring, niemand
wist wat het was, wat er mee moest of kon
gebeuren en na mijn suggestie “dat het toch
ook geen kwaad kon”, werd toch een copie
aanvaard, met zichtbaar blijvende aarzeling.
Ik begreep het: geef nooit pa-pieren af die je
niet zijn gevraagd!
De dag kwam dat ik in onze brievenbus een
katebelletje van de Mairie vond: recipisse de
Carte de Séjour… Ik moest ze persoonlijk
komen afhalen en ter plekke ondertekenen.
Nou dat wilde ik wel!
Mme C. stond er weer, ze zag me en pakte
een groot roodachtig, beduimeld koekblik
van de balie. En eruit kwam mijn Carte met
mijn pasfoto erop en ik moest even teke-

betekenen… Mijn uitleg daarover maakte bij
Mme C. weinig indruk: het most gewoon!
Dus ik naar huis, naar mijn PC en ik surfde
naar de website van de franse overheid,
onderdeel Carte de Sejour natuurlijk. En
daar vond ik ook het gemeentelijke lijstje.
Maar ook iets over het dat inkomen: “enkel
moest worden aangetoond, dat ik méér
binnen kreeg dan het franse minimale
ouderdomspensioen”. En dat is zelfs lager
dan mijn ollandse AOW-tje! Bingo, weg dus
het grootste deel van die vertalingen.
Blij toog ik weer naar de Mairie, naar Mme
C., een donkere corsicaanse. Ik was gewapend met een printje van de regeringswebsite en toonde dat, na een opgewekt “bonjour medames”. De consternatie was redelijk groot en de discussie werd steeds breder door uitbreiding van het aantal (ambtelijke) deelnemers… Maar de websitetekst
stond als een paal overeind! Dus besloot
Mme C., die mijn lichte glimlach niet ontging, de prefecture te bellen. Dat is HET
filiaal van Parijs in het franse platteland…
De Prefecture kon de vraag vrij snel beantwoorden: 1-0 voor Nederland was het
toen. Dat werd me met een lichte ondertoon
van spijt, mede gedeeld. Ik groette alle
aanwezigen en ging naar huis, even nog
mijn AOW-verklaring toevoegen en… hup
met de geit.
Dus weer fluitend op naar Mme C. met mijn
AOW-documentje van onze vertrouwde SVB
uit Roermond. Ze stond fier overeind toen ik
haar mijn A4-tje gaf… en sprak: Mais,
monsieur ca ce n’est pas du tout en
francais…. En daarmee had ze gloeiend
gelijk….
Afdruipen moest ik, naar Le Brilhas, alwaar
ik snel verbinding kreeg met een vrolijke
medewerker van SVB-Roermond. Geen
probleem mijnheer, wij hebben deze
verklaring in het Frans op voorraad, even
computeren , en ik stuur ze u toe “en
francais”. Ik was blij verbluft.
De franse versie was enkele dagen later al
in Mormoiron en ik repte mij naar Mme C. à
la Mairie. Ze keek zoet/zuur en dat veranderde in zuur toen zei ze: “Monsieur ils
manquent l’etampe officiel et la signature”.
Wel punaise (net voor Putin de m…) , weer
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nen. En toen zag ik dat het een “voorlopige”
was… Voorlopige? Ja, zei Mme C., de echte
komt later, dat neemt nog enige tijd hoor! En
ik begreep het weer allemaal: dit was in alle
opzichten de werkwijze en stijl van la douce
France. Gelukkig was niet alles veranderd,
ondanks de razende Sarko.
En nu zit ik dus weer thuis met een voorlopige carte, lichtelijk ongerust. Want wie
weet welke manoeuvres ik nog moet uitvoeren om DE definitieve te bemachtigen...
En ik bedenk dat de Code Napoleon, DE
basis was in heel (veroverd) Europa voor de
admin-straties der Rijksoverheid…. Het kan
verkeren sprak ooit een wijze vader-lander.
Ik begrijp het overigens nu wel beter waarom je ook ZONDER Carte de Séjour Europeénne zou toe kunnen. Dat is toch wat
goedkoper…

We hebben onze ogen uitgehuild, en dat is
goed want verdriet moet je intens doorleven;
dat verrijkt.
Labby (de andere hond, LS) weet niet hoe
hij het heeft; de baas is weg.
Coco was de onbetwiste leider en altijd lief,
voor iedereen.
Het zal nooit meer zijn zo als het was.

Leon, Aug. 2008

****
Een gedichtje uit het boekje van Henk W.
(Van volle blaf tot schorre woef”; uitge-ver
Pressepapier Utrecht ). Geschreven “door”
een geliefde hond, die vlak erna stierf.
Mogelijk ook een troost voor andere getroffenen.

Beste C., B. en C.,
Zeer geraakt door dit bericht, schrijf ik jullie
dit: Coco, bedankt en rust zacht. Ik dacht
hierbij aan wat Spinoza mij recent leerde:
God is de natuur en de Natuur is god. En de
mens is op geen enkele wijze de verhe-vene
in die natuur, maar er ook gewoon een
deeltje van. Zij getroost door de andere
viervoeters onder de hoge bomen.

PS: De echte Carte is intussen verstrekt, zonder nog
meer papier te moeten verstrekken. Bravo Europa!
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

COIN DES POETES

****

Goede vrienden met een viertal prachtige
huisdieren werden getroffen door de dood
van hun oude hond Coco. Hun mailtje dat
ons de gebeurtenis beschreef, was als een
droef gedicht voor ons:

AXEL, 14 JAAR OUD.
Nu ik je nog kan bedanken,
Wil ik je toch iets geven
Voor de vele sprongen
In mijn jonge leven,
En voor de wandelingen
Op mijn oude dag
Voor het gefrunnik aan mijn kop
Omdat je mij graag mag.

BIJ DE DOOD VAN COCO
Eergisteren hebben we haar laten inslapen.
Het ging niet meer; ze kon niet meer op
haar benen staan en begon vreselijk te
lijden: het willen en niet meer kunnen.
Het begon een jaar geleden met een
hersenbloeding.
Daar kwam ze wonderwel doorheen.
Ze heeft nog een jaar plezier gehad, en een
paar dagen geleden ging het ineens snel
begaf.
Ik heb haar nog gedragen als een kind; we
hebben haar geen moment alleen gelaten.
Dat wou ze ook niet.
We hebben haar in onze tuin begraven.

Je mag me nooit, nóóit meer vergeven.
Ik heb gesnuffeld en gedacht,
Wat ik je nu zou moeten geven.
Maar ik heb beslist te lang gewacht.
Mijn hondenkop kan niet bedenken
Wat je wilt hebben of lekker vindt.
Ik weet niet meer wat ik moet schenken.
‘k Heb weer de hersens van een kind.
Ik laat het dus aan jou maar over,
Ik hoop dat ik beleven mag,
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Dit kon toch niet waar zijn?
We zeiden je te blijven,
Eerst te praten met je voogdes,
Want op je twaalfde,
Ben je toch nog een kind?

Dat je hiervoor iets goeds kan kopen.
Nu baas, het ga je goed hoor, dááág!
De penvoerder voor dit gedicht van een
hond, was de zoon des huizes, waar Axel,
een Hovawart, woonde. Het baasje
probeert zich in op aandoenlijke wijze in
“zijn” schrijvende hond te verplaatsen.
Bedankt Henk!

Maar “jouw wereld” waarschuwde ons,
Voor jou en je problemen,
Voor je slechtheid,
Voor je onmogelijke gedrag,
Eigenlijk voor alles van jou,
Jij was verdoemd in hun ogen.

****
Herinneringen kwamen in me op toen ik een
tekening hervond waarop Joshua stond. Hij
en zijn moeder kenden we heel goed, zeer
lang geleden in een grote stad. Het werd
een ballade over winnen, verlie-zen en
vooral ook verscheurd worden. En, aan het
einde, ook “berusten”.

Maar dat was ons te veel.,
Niet acceptabel voor een medemens,
Dit kon niet waar zijn,
Dit was een karikatuur,
Die je entourage schetste,
Die jij diep had verward en verwond.
En je bleef dus bij ons,
Tegen alle adviezen in,
En wij begonnen samen,
Een route zonder precedent,
Een reis door een land,
Dat wij nooit eerder bezochten.

DE MOEDIGE VREEMDELING
Daar stond je dan,
In de stromende regen,
Met twee vuilniszakken,
En je polsen in verband,
Opgejaagde blik in je ogen,
Doornat en in paniek.

Het land der verslaafden,
Van dwang en bedrog,
Van pijn lijden en pijn doen,
Omdat jullie leven pijn was,
Wij zagen jouw wereld,
En we zagen een hel.

Je aanblik alarmeerde,
Je straalde rampen uit,
Chaos, verwarring en leed,
Te veel om niet te vragen,
Wie je was en,
Waarheen je ging en wat je wou.

Je zwoegde want je wilde,
Een ander , mooier leven,
Waarvan je niets begreep,
Maar dat je reddend leek,
Het laatste wat kon helpen,
Je allerlaatste kans.

Je ging naar nergens, zei je,
En vertrok ook uit niets,
Uit je kamer gegooid,
Want geen huur betaald,
Want je had niets meer,
En zij die vluchten,
Hebben geen banksaldo’s.

En we trokken samen,
Door jungles en mooi groen,
Omzoomd met afkeer en liefde,
Geweld en medelijden,
Wanhoop en soms een lichtstraal,
En de weg ging naar boven.

Dus namen we je mee,
Naar onze warmte, ons nest,
En vulden je maag,
En aanhoorden je verhaal,
Dat niemand kan geloven,
Van een onmogelijk bestaan.

Vaak waren we je kwijt,
Je keerde terug naar je hel,
Die ook wel warmte gaf,

Het raakte ons diep,
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Naar de diepten der spelonken,
Waar leven zonder liefde regeert.

Maar tenslotte slechts verbrandt,
En steeds kwam je weer,
Terug naar je vagevuur, weg uit de hel.

Het voorgeborchte van de dood,
Die dan tot een verlosser wordt.
Adieu Marion en Joshua.

Het duurde vele seizoenen,
Voor je ons leven begreep,
Met zijn nadelen maar ook zijn
bescherming,
Die je niet langer kon missen,
En toen sloot je de helledeur,
Met een aarzeling en een… plof.

Leon, juni 2007.
***

Zo werd je er “een van ons”,
En vond jij ook jouw liefde,
Die je voor het leven leek,
En wilde ook alles hebben “van ons”,
Dus ook een eigen kind,
En zo kregen we Joshua erbij.

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

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

Een bijna burgerlijk plaatje,
Was jij met je gezinnetje,
Met een enkel rood randje,
En het leven dat je wenste,
Bood zich aan je aan,
En je deed alles wat het van je vroeg.

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
DE KOORTS VAN HET KREDIET
Er is weer eens flinke angst en paniek nu
de kredietverlening in de VS onderuitgaat.
Dus smakte de beurs omlaag. Is het nu en
luchtzakkie of de vrije val? Dat weet je pas
bij het neerkomen dus zoemt het nu in
geldland. In de geldwereld is het lef familie
van de dwaasheid: de eerste brengt fortuin
de andere het failissement.
Kan een clash in een (groot) land de hele
wereld meezuigen? Ja, dat kan, want in het
financiele reuzenvliegtuig dat “wereldfinanciën” heet, zit voorin echt geen piloot. Dus
stuurt de hele club zo’n beetje zelf, en dat
leidt, gezien de mentale kant van de zaak, al
snel tot dodelijke paniek.
De slechte OG-cijfers in de VS zijn de
aanleiding, nu is daar plots krediet verdacht
geworden. Maar de wereld is intussen wel
sterk veranderd met de enorme liquiditeiten
van de “BRICS” (Brazilië, Rusland, India en
China) en de wereld is nu dus ook niet meer
enkel
afhankelijk
van
Amerikaanse
financiële capriolen.

Maar de oude demonen wachtten,
Diep in je eerdere ziel,
Op hun nieuwe kansen,
Op jouw eerste levenscrisis,
Die wij allen ooit krijgen,
Maar die jou meedogenloos verwoeste.
En je werd ontvoerd,
Door het boze, het satanische,
Terug naar de vacante plek,
Die je ooit achter liet,
En de verboden hallucinaties,
Namen je weer in bezit.
Nu kwamen er twee in nood,
Een kleine mens en jij,
Jou kon niemand meer helpen,
En zo verloor je ook je kleinood,
Want voor Satan dat ook nam,
Moesten wij de zwakkere redden.
Het mocht allemaal niet meer baten,
De oude drang nam bezit,
Van alle moois dat je zelf schiep,
En leidde je retour,
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WIE WORDT BAAS VAN HET IMF?
Sarko schoof, zeer handig, de meest
populaire politicus van de PS naar voren als
europees kandidaat voor het IMF (FMI in het
Frans). En die reist nu de wereld rond , het
loopt niet echt slecht, maar de russen
stelden ook “hun” kandidaat voor de tsjech
Tosovsky,
oude
directeur
van
de
Tsjechische Nationale Bank, terwijl Tsjechië
Strauss-Kahn steunt… En stiekempjes is
ook Groot-Brittanië niet echt vóór Domique
uit Frankrijk… Dus het kan nog even
spannend worden in de komende weken. En
Sarko zorgde voor de nodige “sympathie “
bij vriend Bush, die nu wat lastig zit.
Intussen liggen de franse kaarten toch wel
het beste

Iedereen die kalm bleef ziet een gezonde
wereldeconomie en 5% groei en dus geen
echte reden tot paniek.
Nu is het dus de kunst de hersens koeler te
houden dan de onderkant van de mensen in
deze sector… En het gaat erom of de
nieuwe groten met hun megakassen hun
plek op de juiste wijze begrijpen.
De testperiode lijkt nu dus aangebroken.
Ook de plonserij van de dollar is geen
paniek waard zeggen experts. Zes jaar
geleden waren het pond sterling en de
canadese dollar de pineut, en de dollar
blonk. En de euro, nu 1,38 $, stond in 2000
op 83 cent… Dus “we had it all before”…
Mensen moeten nog steeds wennen aan de
nieuwe, grote beweeglijkheid in de mondiale
economie waarin regels en wetten lijken te
zijn veranderd. De wereld verandert en dus
zelfs ook de financiële wereld. Of zouden ze
daar alleen maar op centen letten? Dat is
dan niet zo best, boys!
Intussen storten alle Centrale Banken
liquide middelen (honderden miljarden!) in
het angstig geworden kredietwezen om de
koersval en de groeistuipen te stoppen.
Eerste reactie was een rem op de neergang.
Maar men kwam nog niet echt terug. Er
moet nog wat meer gebeuren, zeker nu ook
europese banken al last kregen van de VScrisis. En elke bank die geld heeft zitten in
een
“moeilijke”
hypotheekverlening
(subprime-leningen) heeft zich intussen al
publiekelijk gemeld. De test gaat verder dus.
Attali (Frans auteur/historicus) schreef iets
heel anders: de huidige krisis is die van de
arme amerikanen, die nu ook nog hun
koophuis verliezen en al barsten van de
schulden… Terwijl de bankiers de kassa
spekten en nu enkel een paar dreunen
krijgen. Wie het over “transparantie” heeft in
de financiële wereld, moet niet alleen wijzen
op het financiële systeem van nu maar ook
inzien dat hier weer volledig onduidelijk blijft
wie hier “wint en wie hier verliest”. Want de
financiële wereld lijkt nu meer en meer af te
gaan hangen van de solvabiliteit van de
armsten!
Zie ook TOPICS voor meer achtergrond
over deze crisis. ( -HOEZO CRISIS?-)

DE VOLLE/LEGE WERELD VAN 2025
Wie zijn dan de 10 dichtstbevolkte landen?
Dat verandert nauwelijks vergeleken met nu,
al zal Nigeria op plaats 7 komen (205
miljoen inwoners dan, nu 144 miljoen); net
vóór Bangladesh (149 nu, dan 190) en
Mexico komt op plek 10 (nu 106 dan 125).
Japan zakt weg (127 nu, dan 117…), en ook
Rusland, Duitsland en centraal en Oost –
Europa zijn zakkers… U leest Le Provençal
en dus is dit voor u enkel bevestiging.
HACKERSFESTIVAL: HET WOODSTOCK
VAN HET NET
Het was in Berlijn, de grote hackersbijeenkomst van
het Chaos Communication Camp, waaraan zo’n 2000 “geeks”
uit meer dan 60 landen, deelnamen. Ze
bestaat al weer 25 jaren.
Voor een decor van computertechnologie en
gekke artistieke dingen, speelde zich deze
gemeleerde ontmoeting weer af. Er zijn dan
ook GOEDE en SLECHTE krakers, weet U.
De goede kraken uit sport en melden hun
kraakje gewoon achteraf, de slechten jatten
wat er te jatten valt. Ze onderscheiden zich
naar kleur “Hat”: de white hats zijn dus de
nette.
De witten worden in de Internetwereld zeer
hoog aangeslagen en zorgen voor erg hoge
veiligheid op het net. De slechten kraakten
al zeker 18.000 websites waarvan veel
geheim bleef. Een rus pikte ooit 10 miljoen
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-Biscuits 7 à 10%
-Kip 14%.
En dan onze baguette: 4% duurder. De
samenstelling van de prijs is: 22% is meel;
48% is arbeid; 5% is energie; 6% is
belasting; 5% investeringen; 6% kosten,
huur en 8% is winst. Wist u dat?
De melkboeren in Frankrijk en elders, zien
hun prijzen stijgen en ze komen omhoog uit
een diep subsidiedal. Nu is HET probleem
echter, hoe de produktie op te krikken met
die restricties op de nitraatbijproduktie? Het
kan verkeren, dus zelfs in de melksector.
GenetIsche manipulatie staat politiek ook al
jaren onder druk, waardoor produktieverbetering in de landbouwsector, ook flink
stagneert.
De chinezen en de indiërs hebben nu meer
honger, omdat ook zij steeds rijker
worden…. Of is het omgekeerd?
Let dus op uw budget en nu vooral ook op
uw pensioenfonds(en) , geachte lezers!
Want het moet nu even van de
inkomenszijde komen…

van de City Bank, en de methode bleef
streng geheim. De mailboxen van grote
sterren werden ook ooit publiek gemaakt tot
groot vermaak van de roddelpers.
Een grote kraak zetten vereist wel heel veel
computercapaciteit, dus weten hackers via
trucs duizenden PC’s van onschuldigen, die
niks merken, in te schakelen voor bepaalde
bombardementen
en
ander
stiekem
gerommel. Via een enkel code worden al die
geslaafde PC-‘s voor het misdadige doel
ingeschakeld. Dit heet “grid computing”! Ook
wordt uw PC soms zonder uw medeweten
ingeschakeld om 1 miljard (!!!) SPAMS te
verzenden, tot groot verdriet van vele
andere Internetgebruikers. Is strafbaar
natuurlijk.
Tussen de oude MIGS en nog meer oude
technisch tuig is het dagenlang spanend in
Berlijn: wie slaagt in het meest spectaculaire
stuntje aller tijden te flikken?
“Uit de wet van behoud van ellende” kan
ook het hackersverschijnsel verklaard
worden. Het goede en het kwade wordt door
mensen altijd tegelijk voortgebracht , daarbij
worden dezelfde middelen ingezet. De
vooruitgang brengt altijd zijn eigen tol mee;
bedenk dat dus als de virussen weer uw PC
opvraten!
Er is maar een oplossing: zorg dat u een
“hackend neefje” krijgt! En financier ook zijn
reisje naar het CCC volgend jaar.

TOERISTENAFVAL
Er gaan 1 miljard personen jaarlijks op
vacantie en dan wordt er hier en daar stevig
vervuild. De CO2-uitstoot is natuurlijk te
raden: vliegen en autorijden vooral. De
Mount Everest werd al de hoogste
vuilnisbelt ter wereld; foto’s van de afvalberg
daar doen je echt schrikken. Op de Mont
Blanc is het geel van de urine, en vele
stranden moeten met bulldozers dagelijks
schoon geschraapt worden. Wat moet je nu
hiervan denken? Het toerisme afremmen?
Het gedrag veranderen?
Ecologische
herbergen
met
strenge
ecologische regiems oprichten? Een “vrijwillige opruimdienst” van rijke toeristen om
het geweten te verlichten? Het zal anders
moeten…. Weer een punt waaraan de
mensheid moet werken. Er zal dus steeds
genoeg werk blijven, zelfs als mensen niet
werken maar allen recreëren. Geen zorgen
dus!

ETEN WORDT DUUR
Koren, maïs, vlees en melkprijzen schieten
omhoog. Niet voor even nee, het lijkt een
structurele kwestie. In 2050 moeten we 9
miljard monden voeden, maar de jarenlange
rendementsstijging stagneert. En er wordt
steeds meer landbouwgrond voor producten
gebruikt om biobrandstoffen te produceren
en nieuwe landbouwgrond is ook al
schaarser.
Dus gaat nu de yoghurt- en de vleesprijs
omhoog omdat het veevoeder snel duur
wordt…. Dat gaat in de portemonnaie
knijpen dus.
Een lijstje van geschatte verhogingen:
-Eieren 5 à 10%
-Bier 5 à 7%
-Ham 6,5 %

SEXUELE MORAAL
Dat gaat er altijd in als koek, wat cijfertjes
over “HET” doen. Eerst maar de tolerantie
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Noordpoolijs; de bodem die zeggen ze is
russisch gebleken. Daar plantten ze dus een
baken, “zoals de VS deed op de maan”. In
de kleine Russische duikboten zaten ook
twee parlementariërs om aan te geven dat
het politiek “menens” is bij de russen. Want
zij eisen nu een stevig stuk bodem op dat
gevuld lijkt met energetische producten en
mogelijk meer. Het stuk zit volgens studie
gewoon “vast” aan rusland dus… Nu de
tempratuur stijgt en en ijsdikte afneemt
herleeft de interesse voor het noordelijke
poolgebied sterk; vandaar de Russische
actie NU.
Wel, ook de Canadezen, de Denen en ook
de Noren willen ook wel hun aandelen
verdedigen natuurlijk. Nu staan de polen
onder een VN-regel uit het zeerecht die stelt
dat 200 mijl uit je kust, je economische zone
ligt. Die regel heeft de VS overigens nooit
geaccepteerd. De Raad van An-tarctica,
bestaande uit de 5 omwonenden + Finland,
IJsland en Zweden
is er ook nog.
Vertegenwoordigers van de autochtone
bevolking zijn ook daarin afgevaardigd. Daar
worden ze nu echt alerter!
Wel en op de zuidpool dan? Daar is het
nogal wat kouder dan aan de noord-kant.
Voor deze pool tekenden twaalf landen in
1959 een verdrag over de zuidpool ( ZuidAfrika, Argentinië, België, Chili, de VS,
Frankrijk, Japan, Noorwegen, NieuwZeeland, Groot-Brittanië en de … russen.
Intussen ratificeerden in totaal 40 landen dit
verdrag. En in 1999 werd in Madrid dit
gebied bestempeld tot een reservaat voor
de “vrede en de wetenschap”.
Op 17 augustus vertrok een VS-expeditie
naar de noordpool, om de 4 weken lang de
bodem onder het ijs te onderzoeken. De
Canadese premier gaat op pooltoernee en
zal dan ook een militaire basis openen van
800 soldaten en de bouw van een grote
haven opstarten op het eiland Biffin.
Op de nieuwe apenheul die Noordpool heet
begint het internationale geram met de
vuisten op de borstkassen. Want in de
bodem zit een kwart van de wereldreserves
aan olie en gas.

bij het vreemdgaan, dus eigenlijk: de
vergeving.
Wel 47% van de mannen
zouden hun eega een faux-pas vergeven ,
maar slechts 28% van de franse vrouwen!
Bij de amerikanen is het … praktisch gelijk
met de fransen. Bij de duitsers is het 34%
resp. 23% en bij de Spanjaarden 32 resp.
23. De Italianen zijn het duidelijkst 23 en 23
(gelijk dus!). Maar de engelsen , die van dat
eiland, scoren 31 en 13%. Andere koek dus.
Je kunt dus als man het beste met een
Amerikaanse vrouw zijn getrouwd en,
dames, jullie met een spaanse man. Als het
om gelazer na een faux-pas gaat, wel te
verstaan.
En nu dus: Hoe Vaak per maand doen ze
HET?
Fransen : 9 resp. 9 keer (vrouwen); Duitsers
8,5 resp. 7,3 keer; Italianen 8,8 en 5,8 keer
(dus veel prostitutie?); amerikanen 6,3 en
5,4 en dan de brits 5,7 en 5,9 .
Wel voor mij zitten de duitsers te hoog, en
de britten te laag. How about you?
Dus heren huw een francaise en dames
huw een fransman…al zijn een duitser en
een italiaan ook niet echt lui.
En nu : wie had een sexrelatie via het internet? Voila:
Amerikanen 25 resp 5 (vrouwen); Fransen
26 resp. 17 (hoe gaat zoiets dan?); Duitsers
23 en 23 ; Spanjaarden 28 en 16 italianen
22 en 11 en het UK: 15 en 15.
De amerikanen vrijen het meest via het net
dus (25%). De Italianen en de brits het
minste, ca 5%.
En nu: Ja/nee abortus bij een ongelukje?
Koplopers franse echtparen: wel 48% denkt
dan aan abortus; bij de amerikanen denkt
23% aan aborteren en bij de brits 24%. De
duitsers zitten het laagst: 16% en Italianen
zijn op 24% geland.
Het is merkwaardig dat het land met het
beste geboortecijfer in de EU (Frankrijk!) het
eerst zou aborteren en de duitsers, de
geboorten-hekkensluiters zitten op 16%.
Statistiekjes hebben nooit iets logisch of
snappen we ze niet zo goed?
GEVECHT OM DE POLEN
De
russen
stuurden
twee
kleine
duikmachines naar de bodem onder het
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2 hysterie woedt. Want wie wil nou dat het
licht uitgaat? Of omdat we energetisch
gechanteerd gaan worden: zie de russen
met hun gasbellen. De energiepolitiek is
voor alles ook een kwestie van politiek!

Welaan het gedonder in het noorden gaat
nu dus echt beginnen en die in het zuiden
zal nog maar even uitblijven.
Rusland publiceerde intussen ook al een
nieuwe kaart van zijn land, die het nieuw
ontdekte onderzeese deel toevoegde,
waarmee het “het grootste land ter wereld
werd”. En nu moet iemand iets doen…
Mogelijk moet Bush nu toch gauw het
eerder verworpen noordpoolverdrag maar
eerst gauw tekenen.
De slagorde voor de noordelijke energiekrijg
gaat in haar politieke opstelling.

DE RUN OP HET URANIUM
Areva kocht de canadese onderneming
Omegalpha die exploratie doet in NoordCanada op diverse plekken. Areva wil haar
activiteit nu snel uitbreiden want ze halen nu
al 50% uit de canadese bodem van hun
uraniumbehoefte. Hun reserves zijn voor
40% canadees van kleur. Na het geduvel in
Niger, nu weer wat geblust, is de jacht op
grotere reserves verhard, want als kernenergie haar hoge vlucht echt begint is
uranium het volgende “zwarte goud”.
De president van Niger heeft weer fraaie
contracten beloofd aan Areva nu de rel over
een “foute relatie van een Areva-baas en
rebellen” is gesust. Helaas hebben nu ook
de chinezen contracten in Niger veroverd..
Areva was daar monopolist tot voor kort.
Want de “yellow cake” is in 2007 van 42
naar 61 euro’s gestegen. De race is on ,
dus.
Ik moet erover denken om de rubrieknaam
“OLIE” te gaan veranderen in “URANIUM”.
Om wat actueler te zijn.

LOW-COST AUTO’S
Renault was met zijn Logan, de auto van
8000 euro al eerder de succesvolle in het
lowcost segment. En ontdekte dat ook in
Frankrijk en elders in het westen best een
markt is voor de eenvoudige auto met kleine
prijs. Het succes in de “armere landen” is
echt groot.
Nu gaan ze samenwerken met BAJA, no 2
van de indische motoren om een model te
ontwikkelen voor een auto à 2200 €. Ja u
leest het goed. Tata gaat het ook proberen
en wel voor 2500 euro. Voor de indische
markt, primair. Maar waarom zou u straks
geen Tata willen om uw kratjes
mineraalwater te gaan kopen?
De auto is (ook) op weg naar het
gebruiksmiddel om te transporteren zonder
veel glamour.

OMHOOG MET DAT ZONNECELRENDEMENT
Het oude rendementsrecord van zonnecellen stond op 40% en is nu op 42% getild
door de Universiteit van Delaware. Bravo.
Let wel in de nu verkrijgbare producten is
het rendement nog maar 15% en een
enkele scoort 22%. Uiteraard is dat ook een
kwestie van prestatie contra prijs… hoog
rendement is nogal duur. Dupont verwacht
er veel van, en stopt de komende drie jaar
nog 100 miljoen in de research van
rendements-verbetering. Mede omdat het
VS-leger erg is geïnteresseerd om de bepakkingsgewichten van de GI ‘s omlaag te
brengen. Want die huidige batterijen zijn
nog steeds loodzwaar.
Welaan, de zon gaat ons nog veel meer
plezier doen en daarbij moet de weten-

OLIE (energie), WATER
-Olie, energie
AREVA: TOCH CENTRALES (voor China)
Na Finland, Frankrijk nu China. Peking gaat
zeer waarschijnlijk twee centrales van het
EPR-type bestellen en dan mogelijk nog 20
vanaf nu tot 2010. En ze zien zowel Areva
als Westinghouse als DE mensen met de
know-how. En ook in de VS is er
belangstelling voor de EPR, nu de opinies
veranderen. Areva begon nu een samenwerking met EDF en Constellation om kerncentrales van het EPR-type te gaan
ontwikkelen voor de VS. Frankrijk krijgt
gelijk met zijn lijn die velen eerder afschreven. Waarom? Wel omdat de olieboys
het ons zo moeilijk maken en omdat de CO-
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Nexans houdt de koperprijs natuurlijk ook
scherp in het oog en is ook zelf kabelfabrikant. Met haar 22000 werknemers in 30
landen, omzet van 4,4 miljard € en 7,5%
rendement, telt dit stille bedrijf mee op de
aardkloot. En, u begrijpt, het kapotmaken
van een onderzeese kabel valt echt niet
mee. Al-Qaida komt (vooralsnog) niet tot op
de zeebodem.

schap en de militaire wereld nu (weer)
helpen.
Such is life.
DE EPR IN DE PROBLEMEN
De Finse EPR (nieuwste franse kerncentrale) zit weer eens in de dallas. Het jaar
2009 wordt niet gehaald het zal eerder 2011
worden. Ai Areva! Voor de tweede keer
moet dit bedrijf nu reserveren voor
tegenvallers in dit project. Niks erg roepen
ze, het is de eerste maar het kost nu al 0,7
miljoen aan voorzieningen extra. China dat
et twee bestelde kijkt toe, maar het duo dat
gaat produceren is EDF-Areva.
Anne
Lauvergon, de patron, is not amused: een
deelname van Bouygues is nu weer
waarschijnlijker geworden. Tja die kernenergie is lastig spul …

KOPERDIEFSTAL ALOM
In Californië worden de koperen kabels van
de irrigatiesystemen op grote schaal gejat.
Immers de koperprijs ging van 1 naar 3,5
dollar vanaf 2001. De groentekwekers zijn
wanhopig. Vervangen kost een vermogen
en intussen is er geen omzet in tomaten,
sla, en meloenen. In Zuid-Afrika steelt men
al complete transformatoren, in Italië kabels
voor treinvoedingen; de kopergekte is er
onmiskenbaar. Dus lezers, let op uw
draden. U ziet weer eens een verrassend
verband tussen misdaad en schaarste!

KABEL LEGGEN
De “Skagerrak”is een boot van 105 meter
lang en 32 meter breed met een enorm
grote rol elektriciteitskabel aan dek. En die
kabel moet in de zee, om netten met elkaar
te verbinden, om mensen van stroom te
voorzien. Nexans (Fr.), doet dit en is uit vele
fusies ontstaan; het opereert vanuit een
diepe fjord in Noorwegen over de hele
wereld. Nog 1,2 miljard (=20%) van de
mensen hebben
geen elektriciteit weet
men; en na het kommetje rijst komt voor
velen het peertje van 25 watt! Drie groten
opereren in dit veld: Italianen, zweden en de
fransen
en ze hebben nu een orderbestand van ca 2000 km. Dat zal naar
verwachting tot 6000 oplopen in komende
jaren. En je moet ook oppassen waar je
zo’n dikke kabel laat afzinken; de ankers
van de grote tankers en de visnetten zijn de
vijanden. Een hele lange kabel komt er
tussen Nederland en Noorwegen: wel 580
km lang, en van 450.000 volt. De helft van
de stroomconsumptie van een stad als Oslo.
Deze z.g. Norned zal afdalen met behulp
van een electronische robot die rondspeurt
naar obstakels en de navigatie “boven”
informeert.
Het volgende project is Long Island (bij New
York), “maar” 18 km kabellengte.

FREIBURG GROENE STAD
In Freiburg (Du) stikt het van de zonnecellen…, ook is het openbaar vervoer
zeer goedkoop, de binnenstad zonder auto’s
en fietsen wordt gestimuleerd. Want de
groenen zijn er aan de macht. Zelfs zijn er
biotaxi’s… De stad wil leidend zijn in
ecologische aanpak zegt de burgervader.
Zijn bevolking van 210.000 zijn niet
ontevreden beweert hij ook. Maar de
regering van Baden-Wurtemberg was niet te
spreken over zijn windmolenplannen: Te
teveel
horizonschade
zei
ze.
De
burgervader is nu zelfs blij dat de CDU
(meerderheid) zich eindelijk zorgen maakt
over de natuur (sarcasme natuurlijk!).
Deze stad was ook al eerder leidend in de
oppositie tegen nieuwe kerncentrales. Nu
gaat het dus opnieuw (politiek) warm
worden in het Zwarte Woud….
RELIGIES
WILDERS EN DE VRIJHEID
Wilders is een vrij man en hij zegt wat hij wil.
Heeft hij geleerd in de VVD, waar hij ooit
politiek begon.
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gaan stellen. Met erin een ware spijtbetuiging over het “bekeren in het verleden”
(zie kruistochten en inquisitie, etc.).
In 2010 moet die code er zijn en vorkomen
dat “christelijke kerken” nog agressief zielen
zouden winnen. Nu liggen vooral de amerikaanse evangelischen onder “intern vuur”,
vanwege hun forse wervingsdrang in Afrika
en ook latijns Amerika. Ook de russisch
Orthodoxen zijn onder schot met hun
“stevige praktijken in het zieltjeswinnen” in
Rusland vooral.
Dus het betreft hier ook een “intern tot de
orde roepen van christelijke broeders en
zusters”. In de code, die in Toulouse
(hoofdplaats van het forse optreden van de
Kerk van Rome tegen de catharen lang
geleden), werd besproken moet ook het
recht van elk mens op een vrije
godsdienstkeuze voorop staan. En dan
moet de methodiek van het zielen werven
worden aangepunt.
De kerken van JC spreken over de
praktijken in eigen huis; deze keer werd er
niet echt gesproken over “de anderen”, m.n.
de moslims en de boeddhisten . Mogelijk
worden ook zij later over de formulering van
zo’n code uitgenodigd om mee te mixen…
Dan zal aan de congresingang wel op
bommengordels moeten gecontroleerd.
Want Mohammed had ook zijn eigen
denkbeelden over werving. Net zoals
Wilders de zijn heeft over het lezen van
Heilige Boeken.
De kerk gaat in de steigers, en nu ook eens
echt vanuit “eigen binnenkant” met respect
voor eigen historische fouten. Maar ook met
de idee de gelederen sterker te sluiten met
een CODE; die natuurlijk ook tegen anderen
is bedoeld.

Wilders wordt streng bewaakt, is dus nogal
onvrij in zijn bewegingen, omdat hij de
vrijheid van spreken flink ruim nam. Hij
toonde aan dat vrijheid van denken en
spreken erg veel waard zijn en soms ook
een vermogen kunnen kosten.
Wilders doet vele moslims, zij die niet met
bommen gooien en geen agressie
voorstaan, zich zeer onprettig, bedreigd
(lees onvrij) voelen in ons land.
Wilders polariseert en maakt de samenleving tot slachtoffer van haar angsten
en vooroordelen; dus hij maakt dat vele
men-sen zich steeds meer onvrij voelen.
Waarom doet Wilders dat? Wel hij wil meer
macht (lees aanhang) voor zijn zaak, hij is
politicus en dan doe je dat, in een
democratie. En hij zoekt zijn aanhang vooral
bij hen, die al bang zijn geworden en die
geloven dat je dat kunt oplossen door “ZE”
er gewoon uit te gooien. En daar beginnen
de leugens van Wilders, zijn bedrog en zijn
bedreiging voor een vredigere democratie.
Wilders moet snel in therapie en verplicht
worden de bijbel lezen, met name het oude
testament. En ook een geschiedenisboekje
over bijvoorbeeld de kruistochten, is ook
geen luxe. Wilders moet ook eens zelf naar
een moslimland gaan, daar in een dorpje
een groene thee drinken met de lokale
mannen (want vrouwen “mogen” daar niet
zitten’, zoals ook vroeger in Venlo!). En dan
met een beetje Frans in de kop eens praten
met deze mensen en hun eruditie en
gastvrijheid beleven. Die in de Koran staat
als een hoog goed, evenals de zorg voor de
armen en behoeftigen.
En Wilders moet dan eens goed nadenken
over zijn koers: die leidt , in alle vrijheid,
naar de voorfase van dood en verderf.
Wilders mag van mij ook ophouden met zijn
gifstrooierij; en mensen die van hem houden
zouden eens stevig met hem moeten
praten. Want Wilders is van God (en zijn
Bijbel) los.

OPHEF ROND DE MUFTI
De nieuwe mufti van Geneve wordt er van
beschuldigd dat hij ene Hawwa-Antje
Pastoors (kent u haar misschien?) uit
Zwitserland, bekeerde moslima, tot een
huwelijk dwong. Ze ontvluchte het huis van
de mufti na een weekje wittebrood.
De mufti haalde bij zijn komst in maart ook
al de krant omdat hij vier leden van het
moskeebestuur er uit gooide. Hij werd dus

DE BEKERINGSCODE
Wie had nou ooit gedacht dat de
Evangelische Wereldalliantie (WEA) het
initiatief van Rome zouden overnemen om
een gedragscode voor bekeringen op te
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daar want een moslim wil weer christen
worden, nadat zijn vader hem op 6-jarige
leeftijd omkatte naar de islam. Een lagere
rechter zei: “er is geen enkel probleem” en
dus volgde hem nog zo’n 30 anderen. Maar
de hoogste rechter verklaarde dezelfde
aanvraag van 45 anderen tot niet-ontvankelijk… Dat moet je niet te licht opvatten
omdat “bekering” in de Koran de doodstraf
oproept…. Kerk en Staat, weer in de war in
Egypte, en dat is niet de eerste keer. Vraag
het de Kopten daar maar.

niet voor nop benoemd in Geneve door de
Liga van de Wereldislam.
Nu moet Riad alweer en waarnemer naa
rGeneve sturen omdat Hawwa (Antje)
gedonder maakte. Tja ook mufti’s hebben
wel eens huwelijkstrammelant.
En net zoals in andere kerken wordt er dan
snel gehandeld met de doofpot vol geopend
om het journaille geen kans te geven.
ZWEEDSE HOMOFILIE
De zweedse protestante kerk is een grote
uitzondering en ze toonde dat recent door in
domineeskostuum mee te lopen in de
zweedse gay-pride. Onder het motto:
“Liefde is sterker dan alles”. Sinds januari
worden homohuwelijken ingezegend op
verzoek en het zal niet lang duren dan is
een homo-huwelijksceremonie in hun
kerken gewoon.
In de betoging liepen wel dertig dominees
mee, ook van de cathedralen in Stockholm
en Uppsala. . Onze kerk is open voor iedereen, iedereen kan hier een plaats krijgen,
klonk het . Deze kerk wil dus breken met
het grote zwijgen der massa waar het gaat
over homo’s, bisexuelen en transsexuelen.
Tja, als je daartegenover de houding van
Rome plaatst, wordt het voor mij zelfs
pijnlijk. En zeker als je dan het mega-bedrag
leest dat de Amerikaanse RK Kerk betaalde
om de processen wegens sexueel misbruik
van jonge katholieken door priesters af te
kopen.
Het ontlopen van een proces, dat de
slachtoffers echter verdienen, na hun lijden,
is wel heel erg. Het toont aan dat er iets
fundamenteel mis is met de Kerk van Rome
en de sexualiteit. Weten wij overigens iets
van homofobie bij Jezus Christus en zijn
discipelen? Ik dacht van niet. Waarom
moeten dan medemensen met dit verschil in
sexuele beleving het onderspit delven
zonder enige schuld? Het lijkt op het
conservatisme en de hypocrisie van de
islam…
Helemaal naast de liefde, helaas.

DE JEZUIETEN OP “SECOND LIFE”.
De 8 miljoen mensen die “ook” op Second
Life leven krijgen nu ook te maken met
missionarissen uit de Jezuietenhoek… Tja,
de evangelischen in deze wereld zijn daar
namelijk ook al actief en ook nogal op
agressieve wijze. Vader Lamboley is de
projectleider van deze uiterst digitale
katholieke missie-/ zendingsproject. En een
Vaticaans woordvoerder zegt” waarom zou
de Kerk een modern middel als het Internet
schuwen bij haar zendingswerken” ? En zo
is het maar net;: met alle middelen moet
God’s woord worden aangeprezen, zeker
als de concurrentie dat ook doet.
GEGREPEN DOOR SPINOZA
Spinoza was een joodse Nederlander die uit
de joodse Portugese gemeente in Amsterdam werd gegooid omdat hij durfde na
te denken. Hij kreeg een joodse “fatwa”, een
keiharde sociale uitsluiting omdat hij een
zeer onafhankelijke benadering van geloof
en God erop na hield. Ten onrechte werd
hem goddeloosheid verweten en de van
hem verwachte carrière in de rij der rabbi’s
liep helemaal stuk.
Hij leefde tot zijn 44e jaar van het handmatig
slijpen van lenzen voor optische apparaten,
en leefde in grote armoede. Hij werd tijdens
zijn leven al wereldberoemd bij filosofen en
schreef enkele filosofische werken, die
vooral na zijn dood werden uitgegeven. En
nu is er , in onze goddeloze tijden, weer een
grote revival van zijn gedachtegoed.
Ik kocht een boek over zijn denken en
werken in een tot boekenverkoperij omgebouwde kerk in het mooie Maastricht.

GODSDIENSTVRIJHEID
Is de Koran of de Grondwet de maat voor de
egyptische rechters? Dat is nu topniews
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Dat is er geworden van dit rijke mijnbouwcq agrarisch land van weleer. De blanke
boeren worden steeds heftiger gejaagd en
onderdrukt hier. En ook de oppositie: we
zagen op TV allen de in elkaar getremde
oppositieleider. De meeste landenchefs in
Afrika zouden Mugabe graag zien
verdwijnen, met name die in Zuid-Afrika. De
bevolking is gedecimeerd door AIDS maar
de baas leeft ascetisch en is op zijn 80e
kerngezond. De gezondheidszorg is volledig
ingestort; de meeste medici zijn vertrokken.
Te eten is er ook al niet meer in de
ziekenhuizen en in de lijkenhuizen stapelen
niet begraafbare doden zich op. De
nabestaanden zijn er niet of hebben geen
geld voor de begrafenis. Elke drie maanden
moeten gevangenen gedwongen lijken
begraven. De enige die nog luid Mugabe
beschuldigt is de katholieke bisschop: wat
hij zegt is waar en toch zo ongelooflijk.
Wie of wat gaat Mugabe stoppen?

Ik ben nog aan het lezen , maar weet al dat
ik door zijn benadering wordt gegrepen en
dat ik, zonder het eerder te weten, dicht bij
zijn opvattingen stond. Hij was iemand die
met wiskundige discipline kon denken en
mogelijk is dat ook voor mij, die veel
wiskunde slikte in de opleiding en daar het
mooie best van kon zien, een aspect van de
herkenning.
Baruch, later Benedictus, blijk een verwante
te zijn in wat hij dacht van geloof en
geloven. En zeker in de uiterst begrijpende
en zachte wijze die hij daarbij hanteerde. Hij
die niet in een “menselijke Godsfiguur”
geloofde geloofde des te meer in de liefde
voor de natuur en de medemensen. En dat
maakt zijn heiden zijn, zo ongelooflijk
sympathiek.
Neem eens een van zijn geschriften ter
hand en test uw geloof; hij zal u verbazen.
En wilt u een helder stuk tekst over ethiek:
lees zijn Ethica. Hij leefde in Nederland van
1632 tot 1676 en bracht hele groten op zijn
gebied in vervoering, waaronder Voltaire.
Toen hij was gestorven schreef iemand:
“Spuw op dit graf. Hier ligt Spinoza. Was zijn
leer daar ook bedolven, dan wrocht die
stank geen zielepest meer”. (1729, Tuinman). Als dat over je wordt geschreven na
je dood heb je iets geraakt.
Intussen lees ik ook in de franse magazines
over de “revival” van Hegel, Spinoza,
Nietsche en zelfs Markx. De wereld is op
zoek naar nieuwe waarheden en die liggen
vaak al lang ergens begraven. Dus worden
zee weer opgegraven tot ons aller heil

LIBIË ON THE MOVE
Khadaffi is in het nieuws en vooral ook zijn
oudste zoon, groot jet-setter maar ook
uitstekend diplomaat en zeer van de
slimme. Hij lijkt op weg zijn vader ooit op te
volgen en is nu nog “maar” president van de
fameuze Khadaffi-stichting, die ook de
centjes van de vrijkoop van de verplegers
ontvangt en “distribueert” aan de nabestaanden van de slachtoffers. Deze
stichting is overigens achter vele schermen
al jaren lang zeer actief. Het is een bosje
hoge libische ambtenaren onder leiding van
zoon Seif al-Islam. Ze verkochten al voor
vele miljoenen hulpgoederen naar Irak in het
kader van “olie voor voedsel”; zijn ook
charitatief bezig in Gaza waar ze, evenals in
Geneve, ook al een kantoor hebben. De
charitas kent immers nooit grenzen…
Seif is veel in Saint Tropez, en gek op
Oostenrijk(!), ook op de blondines van daar.
Zijn huis in de woestijn is duits-oostenrijks
ingericht met een toefje touaregstijl. Maar
plaats hem nu niet te vlug in de categorie
van domme Arabische geldsmijters!
Hij verafschuwt het terrorisme, zijn vader
krijgt daar nu nog boze woorden van hem
over te horen, hij deed prestigieuze studies

AFRIKA
FAILLIET ZIMBABWE
Mugabe , die al dertig jaar regeert in dit land
(vroegere Rhodesië) heeft de economie
totaal ontwricht en zijn land met de vele
mogelijkheden geruïneerd. De 13 miljoen
inwoners (98% afrikanen) werden in 1980
echt onafhankelijk.
Het is nu een echt totaal dwaas land
geworden met een onmetelijke inflatie,
levensverwachtingen van 43 en 37 jaar (bij
vrouwen), een miljoen wezen, 80%
werkelozen, en 3 miljoen vluchtenden. Het
is eigenlijk erger dan Darfoer zeggen velen.
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ruzies weer dagelijkse kost. We horen er
flarden van. Een volgende ruwe schets las
ik van een journalist die in Mogadisjoe was
en ook veel foto’s meenam. Hier zijn rijtje:
-Somalië is islamitisch sinds einde 19e
eeuw; vol met moskeeën dus.
-De islamitische rechtbanken regeren er met
de charia vlakbij. Men volgt, men moet wel.
-Er zijn massa’s kids met verwondingen uit
de jarenlange oorlogen.
-Er worden vele kindsoldaten getraind; dat
begon ooit door Al-Qaida, en daarom vielen
de VS en Ethiopië er ook binnen.
-Er heerst en zekere Pax Islamica, de
stranden zijn ook weer vol.
-School is gratis tot 5 jaar; het is uiteraard
de Madrassa, waar men de Koran leert en
arabisch.
-Er is één ziekenhuis in de hoofdstad met 67
bedden. Er worden 4/5 operaties per dag
uitgevoerd.
Dat is een shot van dit onrustige land,
liggend in het oosten van Afrika, tegen de
Arabische wereld aan, en een schakel in de
subsahara keten van
landen met veel
islamitisch cq Al-Qaida geweld…

en is zeer westers, zonder zijn wortels te
verwaarlozen. Een vrij libisch elektron waar
zijn vader steeds meer naar luistert en die
de gangmaker is in het weer op de nette
wereldkaart zetten van zijn land en zijn
papa.
En let op, laat u ook niet te snel inpakken
door Sarko-opponenten die even ventileren
dat hij die verplegers vrij kocht met
wapenhandel. Want de wapenhandel met
Libië door europa (mn Frankrijk, Duitsland
en Groot-Briitannië) is al zeer oud en stopte
eigenlijk nooit echt. Ze moest op een laag
pitje omdat Khadafi terroristen steunde en
veel doden in het westen op zijn geweten
had. Overigens waren ook de russen zonder
ophouden actief gebleven in verkopen van
wapentuig. Dus wat er eigenlijk gebeurde is
dat het vrijlaten van de verpleegsters de
laatste barrière slechtte om nu al die
sudderende wapendeals snel AF TE RONDEN. Want nu Libië echt netjes toonbaar
werd kon de verkoop van pief-paf-poef ook
weer doorgaan. De leverantie van de antitankraketten is een wapendeal die nu al
bijna tien jaar loopt…. Dus ook onder
Jospin, Mitterand en zeker onder Chirac al.
En ook samen met Angela en Tony…. Zo zit
dat dus. Binnenkort is Khadaffi weer militair
in het nieuw gestoken en kan dan in het
oosten van de
Magrheb/Afrika tot de
medestan-ders in het arabische kamp
worden gerekend en ook, tot een grote
voorraadschuur van olie. Want daarvan
heeft baasje Khadaffi wel 30 miljard barrels
zegt men. Leuk voorraadje toch? En de
westerse bedrijven verdringen zich nu ook al
om hun kunsten en producten te slijten in de
woestijn en ook om de russen de pas af te
snijden daar. The old game is back, nu papa
K. weer toonbaar is geworden. En zoon Seif
incasseert hiervoor de credits, samen met
Cecilia van Sarko natuurlijk..
Het is als vanouds: dus heel anders dan het
van veraf lijkt.

SOMALIË EN OOLOGSMISDADEN
HRW (Humans Rights Watch) stelt dat alle
partijen in Somalië oorlogsmisdaden begingen. Wie verbaast dat in een land waar
sinds 1991 geen gewone regering meer
huist? Nu weer gaan Ethiopiërs samen met
tegenstanders va de “overgangsregering”,
en
opnieuw
ontvluchtten
vierhonderdduizend inwoners de hoofdstad.
De VN zal zich binnenkort over een
steungroep van 1500 man voor Mogadishoe
buigen omdat de troepen van de AU er niet
veel van bakken. In het noorden loopt al
weken een verzoeningsconferentie maar
Eritrea zal dus binnenkort zijn “eigen”
conferentie opstarten. En intussen blijven
ook journalisten gedood worden, de rij is al
erg lang…
Somalië is op weg, maar waarheen? Velen
hebben geen belang bij een stabieler
Somalië, dat een strategische plek inneemt
in de “gordel van chaos” die dwars door
subsahara-Afrika loopt….

HUIDIGE STATUS QUO IN SOMALIË
In december 2006 kwamen de islamieten
weer aan de macht in dit land en hun regiem
settelde zich opnieuw. Een zekere rust
keerde terug, maar nu zijn de onderlinge
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Een regering vormen in België is een
koorddansact, en Leterme is daarin niet echt
goed. De vlaamse drang naar meer
autonomie stuit op de waalse angst dat
België uiteen valt en zij erin gaan
verdrinken. Hij neemt geen enkel blad voor
de mond en maakt de angst voor de
scheiding echt manifest in dit al
schiszofrene land. Zijn partij lieerde zich ook
al met de NVA (De nieuwe Vlaamse
Alliantie), openlijk separatistisch. Intussen
werd hij door de koning, op eigen verzoek,
als formateur ontslagen, wat te verwachten
was.
Het zal gaan zoals vanouds: de koning zal
België opnieuw moeten redden…. En dat
gaat tijd nemen. Het parlement heeft reces
tot oktober…. Arm België.

WEST-EUROPA
WAT GAAT TRICHET DOEN?
Hij sprak over verhoging van het rentetarief
in september, onzeTrichet. Intussen kwam
er een financiële crisis en werden miljarde in
de kredietsector gepomt en kreeg hij
opnieuw veel tegenstand van de franse
premier Fillon over de “te sterke euro”. Maar
hij bleef aardig en behield zijn credo. Toch
werd er in een laatste interview iets van
twijfel hoorbaar over wat te doen op 6
september… Wat nu te doen?
Verhogen maakt de groeiende kloof tussen
politiek en Eurobank nog groter…. Verlagen
zal zijn imago van superbetrouwbaar gaan
aantasten. En niks doen zal de reputatie van
immobiliteit versterken.
De grote ingreep (de grootste van allemaal!)
van de Eurobank heeft wat verbazing
opgeroepen. Al zijn de 95 miljard aan
leningen in de meeste gevallen al weer
afgelost enkele dagen later.
De bank redde dus vooral enkele grote
europese
banken
(met
heel
veel
subprimerisico’s), dus ook slechterikken,
zeggen velen.
Kan de VS-crisis nu Europa toch
meeslepen? Dat betwijfelen de meeste
experts en ze wijzen op de radicaal
gewijzigde positie van de VS, in de
financiële sector van de wereld-economie.
Maar in Frankrijk waar het moeilijk zit met
de toch al lage groei, zou er nog wel een
krapte in de kredietverlening kunnen
ontstaan.
Tja, zo is de wereld van Trichet, iedereen
kijkt, van koffiedik naar de bankpresident en
wacht met spanning af. En Bernanke van de
FED kijkt mee!

ANGELA DE STERKE EN STILLERE
Stijlen verschillen, kijk bijvoorbeeld naar de
wervelende Sarko en de bezadigde maar o
zo aanwezige Angela. Iemand schreef:
Angela is de anti-Sarko. En daar zit wat in.
Haar economische resultaat is indrukwekkend: sluitende begroting en gierende
export. En een redelijk functionerende Grote
Coalitie… Haar BTW-operatie slaagde
wonderwel en de werkeloosheid viel terug
naar 3,7 miljoen (was 5 miljoen). Dat mag
dus gezien worden. Bij de Bulgaarse
verpleegsters in Lybië bleef ze rustig op
vacantie, maar haar lawaai in Rusland en
China was luid te horen. Een europese stem
van formaat klonk. Ook presideerde ze de
G8 op zeer excellente wijze en was meteen
in Londen na Brown’s aantreden.
Angela meet zich een echt europees
kostuum aan en zit bepaald niet in de
slipstream van ene Sarko. Degelijkheid
contra dynamiek?
Angela, de nieuwe europese reddende
engel?

LETERME MAAKT BANG
Hij moest een nieuw kabinet formeren en
dat deed de leider van de PS uitroepen:
Deze man is gevaarlijk!
De autoritaire vlaming maakt de franse
minderheid echt bang. Hij is kind van een
vlaamse moeder en een wallonse vader en
spreekt beide talen prima, want hij groeide
op in Vlaanderen. En werd de leider van de
Christendemocraten aldaar.

VURIGE VERKIEZINGEN
Griekenland brandde en kon de fik niet
alleen blussen. Klimaatverandering boste
met zwak bestuur en dat gaan we nog veel
meer meemaken: zie New Orleans met
Katrina in de VS!
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Toch gaat dit land de laatstejaren
economisch beter dan ooit: groei 4%,
budget onder controle (een beetje), 6%
werkeloosheid, toerisme bloeit (16,5 miljoen
in 2006) en een betere steun voor de
armen. Dus de premier Kosta Karamalis zat
best goed voor een tweede verkiezing in
december. Maar toen kwam de fik erin….
Aangestoken? Nee, zeggen de socialisten in
de oppositie en ook: zie hoe beroerd de
overheid tegen de vlammen optrad.
Karamanlis roept dat er nog een paar
stevige hervormingen nodig zijn en wil het
karwei afmaken: pensioenen (m.n. de
ambtelijke), universiteitshervormingen zijn
de belangrijkste. Maar nu zet de grote fik
alles op losse schroeven, zeker toen heel
Europa het moest uitspuiten. Er zijn meer
landen die zulke grote onblusbare branden
vrezen: Spanje, Frankrijk met name. Een
Zuid-Europees probleem dus.
De fik is uit, de doden zijn begraven, de
verkiezingen naderen en het vermoeden dat
vele overheden niet opgewassen zijn tegen
de komende klimatologisch veroorzaakte
problemen is versterkt. Weer een symptoom
van een verouderend Europa, dat niet meer
al zijn problemen aanpakt? Europa een
ontwikkelingsland in wording?

in vaderlandse ondernemingen vermiderden
dus verkochten….
Ach,
protectionisme
is
een
oud
defensiemiddel; de VS heeft zonder
ophouden altijd grote sectoren bevoordeeld,
beschermd en staatsmatig gesteund. De
grenzen van het liberalisme worden weer
nuwer getrokken nu de economische
machten van ver weg duidelijk wordt.
Europa wil NIET worden opgekocht, als
ware het een noodlijdende onderneming.
Maar onze zwakte is weer eens knap
duidelijk geworden!
Angela puntte alles nog eens aan bij haar
bezoek aan China: ze wees met haar vinger
naar de vervuilende chinezen en riep ze op
de nette regels in het economische
wereldverkeer te respecteren. Angela
verrijst nu dus ook als de sterke dame van
Europa en beconcureert nu zelfs de ster van
Sarko. Tja Tony is ook weg, Brown is nog
gen krachtpatser (zie ook de engelse
overstromingen!) en dus is er een
machtgaatje. Genoeg voor DE twee?
Europa is vanouds weer onder “aanvoering”
aan het komen van Frankrijk en Duitsland,
al moet Sarko eerst nog even stevig
poetsen in eigen land. Europa reageert
weer.

DUITS PATRIOTISME
Angela durft het best te zeggen: zij wil haar
strategische ondernemingen beschermen
tegen TE kapitalistische aanvallen ui de
wereld. Er komt eind 2007 wetgeving
daartoe op tafel. Met regels als een speciale
positie voor hen die meer dan 25% van een
onderneming willen kopen die meer dan 500
miljoen omzet makt. De schok kwam echt
toen China intrad in het Hedgefund
Blackstone…. Dat maakte bang. Na de VS
is nu ook Duitsland bang voor de chinezen.
Angela wil ook derussen blokkeren: met hun
wens flink in EADS te investeren en ook
Gasprom te verhinderen duitse energieondernemingen op te slokken. Europa zit nu
in een economisch oorlog: we worden
“overgenomen” door kapitaal uit de
opkomende landen! En ook de constatering
dat grote duitse banken hun deelnemingen

OOST-EUROPA
RUZIE RUSLAND-GEORGIË
Er viel en Russische bom naast een dorp in
Georgië. Wie flikte dat? De opstandelingen
uit Zuid-Ossetië en /of Abkkazië of was het
die Poetin zelf weer?
De Georgiërs geloven het laatste, maar
Poetin zegt dat hij er niets van weet. Oude
herrie in een nieuw jasje. Eerst gaskraan
dicht en nu een bom?
De Georgiërs eisten bemoeienis van de
Veiligheidsraad… En ze hebben haast want
ze willen beide afvallige provincies (prorussisch!) herintegreren vóór de verkiezingen van 2008. Arme, moedige
Saakachvilli. Wordt dus weer vervolgd.
DODEN DIE STEMMEN
In Rusland telde men enkele jaren geleden
in de kiesregisters 320.000 dode kiezers; nu
werden het er, bij verder onderzoek al 15
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binnenkort ook wettelijk nog heel lang aan
de bal blijven in dit energierijke land.
Want de 16 miljoen inwoners (= Nederland),
zien een groei van 9% en hebben een BNP
per inwoner van 6200 $. En het vliegt ok
hier de pan uit: morgen gaat het weer beter
weet men. Tussen Rusland en China gaat
het dus lekker met olie, gas, uranium, koper,
zink en aluminium. En de buitenlndse
investeringen overschreden ook al het
miljard: Nissan, General Electric en anderen
hebben het land ontdekt. Maar de baas
moet snel nog wat oude slechte zakelijke
gewoonten in zijn land opruimen. Zijn
vrouwelijke minister van Financien werkt
hard aan een grote modernisering van deze
overheids-administratie en stelde vele
nieuwe amb-tenaren aan om greep op de
financien te krijgen. En een engelse expert
helpt
om
de
grote
groep
staatsondernemingen
(met
250.000
werknemers) te moderniseren en ook te
leiden naar private constructies. Hij is erg
tevreden over de vooruitgang. Het land, exrussische republiek, wil ook een zetel in de
WHO. De skyline van de hoofdstad laat zien
waar dit stabiele, ondemocratische land,
heen wil. En ook in welk tempo. Ook hier
gaan de hoge torens iedereen bewijzen dat
nu de bomen wel tot in de hemel groeien.
Zoals ook ooit in West-Europa.

miljoen! Het gonst nu van de geruchten dat
dit was bedoeld om de verkiezingen te
vervalsen. De autoriteiten eisen nu een
volledige controle vóór 18 september, de
verkiezingen. Tja het land van Poetin blijft
verrassen.
POETINS GEKLOOI
Als je in Rusland de “vrije journalist”
uithangt, ben je zo in de bak. Nee, erger, in
het gekkenhuis. Medewerkers van Kasparov’s politieke oppositie-beweging weten
dat nu: al twee zitten opgesloten wegens
“psychotisch gedrag”. Deze oude stalinistische truc werd weer van stal
gehaald….. een veeg teken.
Zijn stuntlijstje wordt steeds langer en
spannender. Hij stapt uit verdragen rond
bewapening, plaatst vlagjes op de
Noordpool, levert 50 antiraketsystemen aan
…. Syrië (dat een deel zal doorspelen naar
Iran!). Nu gaan ook de strategische
bommenwerpers weer hoog in de lucht
(laat-ste keer was 1991) en de Coöperatie
van Sjang–Haï (een militair verbond met van
Rusland en China), hield ook al
spectaculaire oefeningen.
De Russische bevolking daalde tot 143
miljoen (2006: - 7 miljoen!) , de mortaliteit is
16 op 1000 (VS: 8 op 1000) maar ook kent
men een record handelsoverschot; dat is
huidig Rusland. Het patroon blijft: militaire
kracht,
energie-bronnen
en
politieke
centralisatie blijven Poetins keuzes en
daarmee verwijdert hij zich steeds verder
van de moderne democratie. Rusland zoekt
niet de “Koude Oorlog”, maar het terugkrijgen van zijn machtspositie van vroeger.

ZUID-AZIË
PAKISTAN’S CRISIS
Musharaf zit tussen drie fronten en dat kost
hem veel zweetdruppels.
Allereerst de radicale moslims met hun
17000 religieuze scholen. De grootst ervan
heeft 5000 (!) leerlingen en de studenten
betalen maar 24 € per maand all-in. Omdat
er van “geheime bronnen” 450 miljoen $
aan steun binnenkomt..
En 20% van de nieuwe moslimvechters
komen van deze scholen. En in Pesjawar,
Oost-Pakistan is de charia zo goed als
ingevoerd. En de zelfmoord-aanslagen
nemen ook snel toe. Destabilisatie
pogingen.
Dan is er de toenemende aarzeling in het
leger: men wil, na het bloedbad van de
Rode Moskee, geen gevechten tegen de

VERKIEZINGEN IN KAZAKHSTAN
Dit rijke olieland wilde op 18 augustus wel
een wat meer democratisch gezicht tonen.
Maar dat mislukte, gezien de mening van de
Organisatie voor Samenwerking en Veiligheid in Europa. De 400 observatoren
zagen massale ongerechtigdheden. Nazarbaïev vond het jammer, maar bleef wel
lekker aan de macht (al sinds 1989) en gaat
dus verder met zijn voorgenomen Grondwetswijzgingen. En dus kan hij nu
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idem voor publiek transport. De bevolking is
zo ongeveer de armste van Zuid-Azië.
Hoe lang zal dit land nog achterblijven, nu
heel Zuid-Azië er vandoor lijkt te gaan? Een
tweede Noord-Korea, op termijn?

eigen bevolking. Vergeet niet dat ook in het
leger, totaal 600.000 man, ook radicalen zijn
te vinden. Men beweert slechts 2%
overigens.
De lastige stammengebieden in Pakistan,
die al twee oorlogen met India opleverden.
De talibannisatie aldaar neemt steeds
forsere vormen aan. Al 80.000 soldaten zijn
daar nodig om de zaak wat te remmen,
binnenkort nog 20.000 meer en alles met
regelmatige hulp van de VS vanuit
Afghanistan. Al 700 soldaten werden
gedood en elke dode taiban “vereist” wel 50
burgerslachtoffers, zegt men. Dat zet kwaad
bloed natuurlijk. De stamhoofden verbreken
dus nu hun contracten met Musharaf. Het
gebied waar Bin Laden vertoeft is een
kruitvat geworden. Zo wordt een oorlog
tegen het terrorisme een oorlog tegen de VS
en bondgenoten.
Washington vraagt nu rekenschap over de
effecten van een steun van 10 miljard sinds
half 2001. Net nu ook zijn opponent Benazir
Bhutto en een vroegere premier opnieuw
actief geworden in de politiek.
Musharaf heeft teveel vijanden om “zijn
oorlog” te winnen.
Presidentskandidaat Obama was al uiterst
kritisch over Musharaf en Bush haastte zich
om het af te doen als verkiezingspolitieke
praat. De VS raakt stevig verstrikt in zijn
eigen buitenlandse politie”; Rice moet wat
meer lijn daarin proberen en vooral een
andere lijn. Not so easy…
Intussen lijkt Musharaf een politiek accoord
met Buttho te hebben afgesloten om het
vege lijf te redden. Wordt dus nog vervolgd.

OOST-AZIË
CHINA: STATUS QUO
Het is goed eens even een balansje op te
maken over China, dat ons de Olympische
Spelen zal laten zien en doen beleven in
2008.
De kerncijfers, (met ervóór ook hun plek in
de wereld):
1e.Bevolking 1,3 miljard; handelsoverschot
1066 miljard en 83 miljoen TV’s
geproduceerd per jaar.
2e.Internetverbindingen 123 miljoen eind
2006.
3e.Autoproduktie 6 miljoen/jaar; export van
goederen 765 miljoen en import 633 miljoen
en
ook
produktie
van
informaticaapparatuur.
4e.BNP van 2226 miljard en een oppervlak
van 10 miljoen km2.
106e. Levensverwachting van 73 jaar.
168e. Geboortecijfer: 1,73 kind/vrouw
Zo daar staat dit land dan in zijn steigers,
want deze momentopname slijt bliksemsnel.
Naast al dit moois is er ook veel anders te
vragen, zeker gezien door de westerse bril.
Zoals:
-Wat is eigenlijk nog de rol van een
communistische partij in zo’n superkapitalistisch land?
-Welke legitimiteit heeft deze nog als de
groei zou afstoppen?
-Wat gebeurt er als de welvarende
middenklasse zou worden geconfronteerd
met een krach of een OG-debacle?
-Hoe lang blijft het economische wonder de
hoop voeden?
Deze vragen zijn zelfs voor de hele wereld
van belang, als we beseffen dat 1 op de 5
medemensen een chinees is.
Nog wat kampioens uitspraken:
-China is de grootste producent van
agrarische produkten.

REPRESSIE IN BIRMA
Birma heet al langer Myanmar, maar dat ligt
mij (nog) niet. Daar zijn sinds 1962 al
militaire dictatoren aan e macht, maar nu
zijn er landsbreed toch protestbetogingen.
En die worden behandeld volgens
dictatoriaal recept: arrestaties, kloppartijen
en gevangenneming van oppositieleden. De
laatsten
ijn
een
revival
van
de
opstandelingen van 1988 die in bloed werd
gesmoord. De bevolking is ontevreden,
maar vooral over hogere energieprijzen en
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Het heeft ook hier alles te maken met de
“afstand” Peking en de rest van het land.
-De Partij kun je het best zien als en soort
Rotaryclub. De leden zijn tevreden en met
hun de middenstand; het gaat vandaag
goed en morgen nog beter. Let wel: de
Partij is 72 miljoen chinezen groot.
En zou de Partij en daarna China “inzakken”
dan zal heel China beven en die beving zal
ook ons niet ongeschonden laten.

-Ook de grootste producent van autowegen,
spoorlijnen, huizen, electrische centrales,
PC’s en ook van staal en kolen.
-Ook 8 van de 10 tractoren zijn chinees, 7
van de 10 horloges en 1 op 2 fototoestellen.
En haar produktie wordt in 2013 zelfs groter
dan die van de VS.
In één generatie is dit land de grootste
economische macht ter wereld geworden.
Dus moeten we ons wel afvragen, uit
eigenbelang dus, wat er fout kan gaan in
China!
-Ondanks de 60.000 ambtenaren op hun
statistiekburo zijn de cijfers erg onbetrouwbaar in dit land. Verschillen van
20% komen echt voor. Zo is de bevolkingsomvang en ook het landbouwoppervlak
waarschijnlijk stevig groter dan Peking “ons”
laat weten. Satellietopnamen tonen steeds
meer afwijkingen, die echter meestal een te
bescheiden opgave van de chinezen laten
zien!
China heeft ook nogal lak aan de
internationale regels van het (handels)spel.
Het gegeven woord is ook maar een woord
als elk ander. En justitie straft zelden de
corrupte machtigen. Lastig voor ons dus.
Overigens moet je snappen dat het op orde
houden van dit uitgestrekte land ook even
moeilijk is, zeker door de sterke
centralisatie.
-8% van de in de EU ingevoerde producten
was namaak en dus ook chinees. Wel 250
miljoen producten nam de douane hier in
beslag dit jaar; in 2006 nog “maar” 75
miljoen. En de spionage is ook niet gering.
Tja zo’n grote als China straf je niet zomaar
even; zoals ook bij de VS…. eerlijk gezegd,
het geval is.
-Het milieu is ook enorm de klos al wordt de
overheid steeds luider ongerust hierover en
wil maatregelen doordrukken. Wel 1 miljoen
chinezen sterft te vroeg vanwege milieuzieken. Zou je alle vervuiling stoppen
dan zou het BNP ca 8 à 10% terugzakken,
al is dat lastig te bewijzen omdat milieumaatregelen
ook
industrie-activiteit
oproepen. Let wel: elke dag komen er in
China minstens 1000 auto’s BIJ.

Een chinakenner uit Hong-Kong zegt:
De machthebbers vrezen hun macht te
verliezen. De greep op het volk is niet zo
stevig als velen denken. Omdat er een
smalle sociale dialoog is, wordt veel niet
geweten cq overzien en dus ook niet echt
beheerst.
De 750.000 betogingen jaarlijks, vooral op
het platteland, (zo’n 1500 per dag!), zijn
locaal en (nog?) niet in staat het geheel te
destabiliseren. Zolang de economische
ooruitgang zo veel hoop geeft zal er geen
klap komen. En zou er een teruggang
komen dan wordt verwacht dat Peking zich
in de oorlog tegen Taiwan zal storten. Onder
het oude motto: als de zaak begint te
kraken, richt dan de volkswoede op de
externe vijand. En je gaat als machthebbers
dan al gauw zelf vrij-uit.
Naarmate de welvaart stijgt zal ook de zorg
voor milieu, anti-corruptie etc. toenemen en
ook de houding tov democratischer
structuren.
De regerenden, en de bestuurderen evalueren zelf ook snel en besturen steeds
moderner en wetenschappelijker gebaseerd.
Een totale afknapper als indertijd in
Roemenië onder Ceaucescu is hier dus
bijna ondenkbaar.
Iedere hotemetoot in China weet dat
openheid op den duur onvermijdelijk is,
maar men zoekt met grote voorzichtigheid
naar de juiste weg.
We moeten dus oppassen om met onze
maten , waarden/normen en cultuur de
chinese situatie te beoordelen en te wegen.
Als alle voorspelde onheil ten aanzien van
China, dat het westen al jaren bedenkt, zou
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siness: de schatrijke chinezen zijn er massaal. Na de rijke russen, engelsen.
japanners nu dus de chinezen. In de
luxewinkels kunnen ze ook al met hun
chinese creditcards hun geld kwijt en ze
vallen op door hun goede voorbereiding van
hun reizen. Ze kennen de door hun gewilde
produkten en ook de prijzen, zeggen de
verkopers in deze branche. En de reisorganisatoren verdienen ook stevig aan de
compleet gestoffeerde reizen van enkele
weken, waarbij de gasten zelfs betalen voor
het bezoeken van de Notre Dame, wat
eigenlijk gewoon gratis is.
Ach dat is dan ook maar 20 €, heel wat
anders dan de fles Mouton-Rothschild 1945
van 14.000 €, die een gevierd architect uit
Peking meesleepte, toch?
Luxeconsumptie in de wereld: een de maat
voor de nieuwe multi-polaire wereld. U ziet
weer een verband opduiken: dat tussen
defensie-uitgaven en consumptie van
cognac, parfum en dure damestasjes. Een
statistiek van de verandering.

zijn uitgekomen dan zou China niet meer
bestaan…
Het westen moet zich gaan aanwennen
“chinezer” te gaan denken, omdat wij niet
meer het oordeelsmonopolie hebben, ook al
waren we daar 1000 jaar aan gewend. Het
zakenleven heeft dat al begrepen, zie de
feiten van het enorm zakendoen met China
“op z’n chinees”, zie het handelstekort van
de VS, zie het produktenpakket van Wallmart,
zie
het
chinese
internetcensuurapparaat gesteund door Microsoft
c.s. , zie …. Dus nu ook de westerse politiek
nog en dan tenslotte het (westerse) volk.
Pas dan zullen we China zien zoals het
eigenlijk moet: met een meer chinese bril
dus.
CHINA SPEELT VALS
China is alom aanwezig en schopt tegen
zere benen. Niet in de laatste plaats omdat
het flink vals speelt. Vele “westerse”,
pardon wereldregels, met name in de
handel lapt het aan z’n laars.
De 18 miljoen speeltjes van Mattel zaten vol
met foute verf…. Al vroeg ik me af of Mattel
dan niks zelf controleert cq of er expliciete
leveringsspecificaties werden geschonden.
Je bestelt toch niet “zomaar ongeveer” 18
miljoen speeltjes in de handel, toch?
Maar ook tandpasta, banden, dierenvoedsel
werden al afgekeurd. En ook de kinderkleding werd al aangeklaagd. Mattel
moet nu 21 miljoen $ aan kosten ophoesten
om alles terug te halen etc. En China
beloofde dat , na onderzoek, de schuldigen
zwaar zullen worden gestraft! Maar men zei
ook al dat er soms protectionisme wordt
bedreven onder mom van “gevaarlijke
producten”. Mandelson van de WHO
protesteerde al stevig tegen deze opmerking
en hier zien we weer hoe dicht we bij een
handelsoorlogje zijn aangekomen. Die de
EU overigens ook al jaren heeft met
bijvoorbeeld de…. VS! Intussen exporteert
China voor 18 miljard aan speelgoed: geen
klein spelletje meer dus.

CHINA BOUWT AIRBUS 320
D firma is er en de montage van A320’s
gaat in 2010 beginnen door dit nieuwe
bedrijf. Europees voor 51% en rest chinees.
Sinds 1990 is Airbus al in China actief en nu
is er eindelijk dit resultaat. Nu Airbus zijn
marktaandeel wereldwijd van 18 naar 35 %
deed toenemen willen de chinezen graag
meedoen. In deze klasse vliegtuigen
moeten zij, schrik niet, ca 2900 toestellen
hebben in 2025..De fabriek lijkt op die in
Hamburg en zal zo’n 500 chinezen werk
geven in 2010 en dan zullen er maandelijks
4 Airbus320’s gemaakt worden. En Peking
rekent er op dat de helft van de in october
2006 bestelde 150 vliegtuigen in China
zullen zijn geas-sembleerd. Dat is de
chinese startwijze: vol gas.
CHINA ONTDEKTE AMERIKA!
Al eerder las u in Le Provençal iets over
oude kaarten die Columbus en anderen
zouden hebben gehad toen ze naar het
westen voeren om Indië te vinden. Nu
schreef een Engelsman het boek : “1421:
het jaar waarin China Amerika ontdekte”…

CHINA ZOEKT LUXE
Touroperators in Europa en de luxe
goederen industrie zien het aan hun bu-
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zien. Het grootste immigratieland ter wereld
heeft
nu
ook
een
ordinair
immigratieprobleem, zoals ook West-Europa
en anderen.
Ook de VS ontsnappen dus niet aan de problemen van onze tijd…

En niet alleen Amerika, ook Australië en
zelfs de Noordpool werden door Zheng He,
eunuch van keizer Zhu Di ontdekt vóór
Columbus, Magellan en anderen erdoor
beroemd werden. De auteur Menzies vond
oude kaarten van vóór Columbus c.s.
waarop kustlijnen stonden die nog ontdekt
moesten worden… Dus wisten Columbus en
co exact waarnaar ze zochten! Uiteraard is
er nu hevig wetenschappelijk debat gaande:
zo hoort dat ook. En de chinezen wrijven in
hun gele knuistjes. Want ze vonden ook het
papier en het buskruit al uit zeggen ze. En,
ik verzeker het U, er komt nog veel meer.
Zij die de historie van China goed kennen,
weten het al heel lang: dit land was groot
voor wij er ooit van hoorden.

GEORGE BUSH ALS ROMEINSE KEIZER?
David Walker is toezichthouder bij de
Amerikaanse financiële toezichthouder GOA
en dus geen “zweverig filosofisch typetje”.
Hij is, na al vele waarschuwingen, nu ook op
een financiële “alarmbel-tour” gegaan door
de VS. En zijn kreten doen velen wakker
schudden!
“Het amerikaanse Rijk zal het net zo kunnen
vergaan als ooit de romeinen: de ondergang
door decadentie, uitputtende oorlogen,
slechte
gezondheidszorg
en
geldproblemen”. Zo, die opmerking STAAT!
De halfjaarlijkse voorspelling van het GOA
liegt er ook niet om: Somberheid over de
toenemende schulden, de stijgende financiële druk van de baby-boomers en de veel
te lage belastingen…
“Er worden pijnlijke beslissingen geëist, ook
naar de nieuwe presidentskandidaten.
Het eerder verschenen boek: “Are we
Rome?” hoef ik in deze context qua onderwerp dus niet toe te lichten, denk ik.
Het tekort van 156.000 $ per burger , bij ongewijzigd beleid, in 2040, is desastreus.
George maakt niet de indruk veel op te
hebben met historie en zo; en mogelijk acht
hij de vergelijking met een keizer wel leuk.
Een met cowboyhoed en zonder lauwerenkrans. Maar in de Amerikaanse samenleving is nu ook de ongerustheid sterk
waarneembaar…. het begin van de bekering?

NOORD-AMERIKA
MUUR TEGEN IMMIGRANTEN
Muren zijn “in”. Na de ommuringsgekte in de
vroege Middel-Eeuwen zijn ze nu opnieuw
HET wapen tegen ongewenste bezoekers.
In Berlijn tegen weglopers, in Israël tegen
terroristen, In Marokko tegen immigranten
en nu in de VS: 120 km tegen de illegale
immigranten uit Mexico. De VS gaat de
bouw nu snel starten. Want alles tot nu toe
hielp niet veel, ook niet de gevangenisstraffen tegen illegalen. Dit alles tot
groot verdriet van enkele mexicaanse
steden die erg profiteren van de
grensgangers.
Dozijnen miljarden $ gaan nu worden besteed aan een muur, die er in 2008 moet
staan. De nieuwe rijken in Mexico, die stevig shoppen bij Wall-mart over de grens,
zien hun pretjes verboden worden. En ook
de grensindustrie klaagt over “de domheid
der autoriteiten”. Een hele economie wordt
platgedrukt door deze muur zegt men. Een
rijke periode, sinds 1994, vooral bij Eagle
Pass, lijkt ten einde te gaan.
De frictie tussen economische belang
enerzijds en “angst voor latinisering”
anderzijds, leidt in de politieke vertaling nu
tot een gigantische muur. Een politiek
zoenoffer van Bush c.s. die het al zo moeilijk
heeft. Of dit nu echt gaat helpen is voor
velen de vraag, maar zeker zijn de
negatieve gevolgen die de mexicanen hierin

WAPENS VOOR SAOUDI-ARABIË
De VS verkopen voor 20 miljard aan
wapens aan zes landen in de Golf, allen
counterparts van het agressieve Iran. En
ook Israël krijgt voor 30 (!) miljard en Egypte
voor 13 mil-jard. Rice legde uit dat ze de
“gematigden” gaat steunen tegenover de
iraanse bom-menmakers. Maar in het VSCongress is het nog niet gefixed; vooral
wapens voor saoudi’s die in Irak een soort
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W’re back in the cold war and the debate
will get hot.

dubbelrol spelen, dat verontrust ook
andersom. De spullen zijn al aangekondigd
maar nog niet in Ryad afgeleverd.
En de VS zetten dus op het “drijven van een
wig” tussen de Arabische religieuze
groepen: Soenni’s contra Sjiïeten…. Maar
pas op : Saddam was ook een “bevriend
soenniet” ooit, en keerde zich tegen zijn
vroegere “vrienden”. Met hun eigen wapens.

ARLINGTON: SECTION 60
Op 1,5 km van het Witte Huis ligt het
militaire kerkhof Arlington waar ook 400
doden uit de Iraakse en Afghaanse oorlog
begraven zijn. Zo’n 10% van de daar
gevallen GI’s ligt er op sectie 60. In totaal
liggen er zo’n 300.000 uit alle oorlogen die
de VS kende.
Op sectie 60 heerst een zacht soort
anarchie: kinderknuffels, briefjes, lege
whiskyflessen en andere voorwerpen liggen
overal op de graven. En de stenen dragen
ok moderne namen en zijn er ook van
diverse geloven, zelfs de halve maan is er te
vinden. In de VS doen Bush c.s. er alles aan
om beelden rond dode GI’s op TV of elders
vertoond te verbieden, en daar werkt het
journaille dus zelfs ook aan mee. Op
Arlington komen jaarlijks 4 miljoen
bezoekers, een grote belangstelling dus. De
teksten die op sectie 60 zijn te vinden doen
veel emotie opkomen, en ook wat er gebeurt
tijdens bezoeken verscheurt je hart.
Kinderen die de steen van hun gevallen
vader strelen. GI’s die op graven in snikken
uitbarsten, ouders met enorm stil verdriet. Er
werden zelfs verjaarsfeestjes gevierd op de
graven, ouders, moeders met hun kids
vieren vaders verjaardag op zijn graf.
Een dame die dichtbij bij een bloemenzaak
werkt is intussen beroemd geworden omdat
zij foto’s van de graven neemt en die
belangeloos aan nabestaanden stuurt. Die
dan kunnen zien wat bezoekers op “hun
graf” achterlieten. Ook stuurt ze al winterplaatjes…
Sectie 60 vult zich rap, er komen steeds
meer nieuwe rijen bij. De ceremonies zijn
dagelijks, kist met de vlag, saluutschoten en
overdracht vlag aan nabestaanden nadat
een priester een gebed uitsprak. En vaak is
dan een bulldozer al weer bezig met een
volgende rustplaats.
Wie het ware gezicht, op lange termijn wil
kennen, van de oorlogen moet een dagje
sectie 60 doen.
Waarom wordt in een democratie, waar een
hevige discussie woedt over deze oorlogen,

RIJK LAND STORT IN?
In de VS zijn 73000 bruggen met structurele
tekortkomingen, zeggen experts. De kosten
van het op peil brengen daarvan zijn ca 55
miljard dollar, een paar maandjes Irakoorlog dus. De achterstand in de hele
infrastructuur bedragen 188 miljard $, 9,4
miljard per jaar gedurende 20 jaar…
Wegen, electriciteitsvoorziening, stuwdammen, ecologische risico’s … zie Katarina
enkele jaren geleden. En geld lenen is voor
de staten nauwelijks mogelijk gezien de
schuldenlast. De volgende president zal een
zware inhaalklus krijgen. Het rijkste land ter
wereld heeft een ondragelijke schuldenlast,
kraakt in de eigen voegen en betaalt
nauwelijks belastingen. Dat kan iedereen
eigenlijk wel, maar niet erg lang.
Het lijkt erop dat de freedom van George
erg duur zal moeten worden betaald, en al
binnenkort.
Intussen
zijn
honderden
miljoenen automobilisten niet zeker dat ze
via de bruggen de overkant halen…
Er is iets fundamenteel fout in het land van
de onbegrensde mogelijkheden.
SNELLE GEWELDSREACTIE
Het leger vindt dat je wereldwijd snel een
flinke tik moet kunnen uitdelen. Tegen het
terrorisme, of course. En dat kan lekker
effectief met Trident raketten. Jammer
genoeg worden die bevroren in het
wapenverdrag van 1991 met de russen…
Maar een hoge generaal vindt dit verdrag
dat afloopt in 2009 “uit de tijd” tot grote
kwaadheid van de russen. Het wordt steeds
moeilijker voor de VS tegen te spreken, dat
ze een nieuwe koude oorlog entameren, dat
ze “enkel tegen het terrorisme” ageren en
dus slechts defensieve bedoelingen hebben.
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-Bush acht de nationale garde van Iran een
terroristische groep.
-Iran zei in Kaboel dat het tegen de
opstandige taliban is… en dus voor Karzaï.
Tactics?
-Iran nam soennieten in Pakistan gevangen.
-Amadinedjad overlegt met Syrië over een
samenwerking bij een eventuele oorlog met
de VS.
-Irans speciale oorlogsgroep in Irak is een
steeds grotere zorg voor de VS.
-Een europees burgervliegtuig werd boven
Irak bijna geraakt door een raket.
Onderzoek is gaande.
-Total en Chevron willen meedoen bij de
exploitatie van het grootste iraakse olieveld
dat bekend is, bij Basra.
-Sarkozy is de VS in Irak diplomatiek aan
het steunen; en Kouchner maakte een foutje
met zijn kritiek op Maliki.
IRAK/AFGHANISTAN
-Irak vraagt Turkije te stoppen et
bombarderen van koerdische grenssteden
in Irak.
-Er wordt veel gestudeerd op het Irak ná
vertrek van de VS. Wordt het in drieën
gescheurd? Neemt Al-Qaida een deel over?
En pikt Iran ook zijn deel (het zuiden) in?
-Het Mahdi-leger is in Bagdad sterker dan
Al-Qaida…
-Het aantal doden per klap en zeker ook het
aantal gewonden, neemt sterk toe.
Honderen in beide categorieën.
-Er zijn steeds meer huizen in Irak geboobytrapped.
-Er zijn steeds meer onderlinge incidenten in
het zuiden, dus bij de sjieten.
-De strijd tegen Al-Qaida in Pakistan is
verloren zeggen VS-experts.
--De laatste anti-corruptie actie toont aan
dat het aantal corruptiegevallen dramatisch
steeg.
-Bush c.s. propberen de targets voor de
septemberevaluatie van Irak, lager te zetten.
-De laatste republikeinse steun voor de
Bush Irakpolicy brokkelt nu ook af.

het meest zware gevolg van elk gewapend
conflict uit het nieuws worden gehouden?
Dat lijkt ten aanzien van de gevallenen en
hun nabestaanden toch eigenlijk een soort
van belediging?
Bush heeft nog ooit veel uit te leggen; zou
hij er zelf ooit zijn geweest, daar op sectie
60?
BUSH, THE LONELY GUY
Nu nam Gonzales weer zijn ontslag, nadat
deze minister van justitie flink was
aangereden door de democraten. Hij was in
zijn texaanse tijd al bevriend met Bush en
meteen lid van zijn regering. Hij deed zeer
controversiële dingen rond Guantanamo
Bay en het afluisteren en kwam onder
zwaar vuur.
Hij vervolgt de rij van Rumsfeld, Bartlett
(Communications) en natuurlijk Karl Rove,
De eendenjacht gaat verder zeker nu
George zelf is bijgezet in de kooi van de
“lame ducks”. Het zal voor hem niet
meevallen deze desastreuze toestand. Hij
begon zich wat te bekeren met zijn herziene
milieustandpunt en nu met zijn hulp aan
arme amerikanen met onbetaalbare hypotheken.
Maar dat zal hem en zijn partij nauwelijks
redden: komt hij nog met ongeschonden
hals UIT Irak? Of moet dat zijn opvolger
doen….
…………………………………………………
…………………………………………………
UIT DE “PENTAGONFILES”
VS-GEOPOLITIEK
DIVERSEN
-De dreiging van Al-Qaida voor de VS zelf is
in zes jaar sterk toegenomen zeggen VSexperts.
-In 2015 zullen er 25 bases van de VS in
Afrika zijn; nu zijn het er nog maar een paar.
De nieuwe defensielijn is daar nu in
opbouw…
IRAN/ISRAËL
-Iran en de VS praatten een tweede keer
over de chaos in Irak.

WARPLACES
IRAK
-De rapportage voor het Congress in
september wordt niet gehaald.
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-Een gevangene die 10 zelfmoordpogingen
deed werd nu naar Saoudi-Arabië
afgevoerd.
-De druk op sluiting van deze gevangenis
neemt voortdurend toe.
-De Aljazeera cameraman die vastzit (uit
Soedan) mag nu enkel naar zijn land als
gevangenhouding daar wordt gegarandeerd.
-De 5 britse residenten die Blair niet terug
wilde hebben in Engeland mogen nu toch
terug komen. Na juridische schermutselingen.

-Er is toenemende ruzie tussen leger en
politiek over het beleid in Irak.
-De training van de iraakse troepen loopt
sterk achter op schema.
-In het noorden kunnen nu VS-troepen
worden teruggetrokken.
-125 man in legerkleding schieten 30
burgers, ook kinderen, dood in Bagdad.
-Bij een bomaanval in Noord-Irak kwamen in
een klap 150 mensen om.
-Er komt een gracht rond de stad Kirkoek
(oliestad)
-het
aantal
aanvallen
op
bevoorradingsconvooien is sinds 6 maanden met
25% gestegen.
-In Mosul werden diverse Al-Qaida
bommenfabrieken gevonden.
-Syrië vraagt bij Maliki’s bezoek aldaar om
een tijdschema voor terugtrekking van de
VS.
-Wat te doen met de 23.000 iraakse
gevangenen in Irak?
-Electriciteit is nu officieel op rantsoen in
Bagdad.
-De VS-data base met biometrische data
over verdachten vordert.
AFGHANISTAN
-de
VS
zeggen
dat
ze
een
oorlogsinspanning in Pakistan niet lang
kunnen blijven afwijzen; Pakistan weigert.
-Al-Qaida is nu breed in Pakistan aanwezig,
ook ver buiten het grensgebied.
-De plek waar de 23 Zuid-Koreanen
gevangen zitten is omsingeld door het leger.
Ze zijn intussen bevrijd; twee zijn dood..
-De nationale Garde van Missouri helpt hier
nu de boeren met verbeteringen; 80% is
boer in dit land.
-De britten zijn zeer kwaad op het hoge
aantal burgerdoden door de VS bij
luchtaanvallen.
-Nederland scoort ook al 10 dode militairen
hier; alle westerse landen samen zitten over
de honderd.
GUANTANAMO
-Er werden 16 gevangenen naar SaouiArabië overgebracht. Het lijkt erop dat
transport naar andere landen in plaats komt
van veroordeling, waar dat maar even kan.

LATIJNS AMERIKA
OLIEVONDST IN ECUADOR
Onder het nationale natuurpark Yasuni ligt
het zwarte goud. En niet zo’n beetje. De
president zit nu in de tang van de enerzijds
de gigantische welvaartsdonaties die dat
belooft en anderzijds de ecologische
aspecten. De CO2 discussie doet hem nu
sterk aarzelen, anders was het al lang
gefixed.
De ecolo’s eisen dat hij de westerse
landen/mijen die graag willen exploiteren
350 miljoen per jaar laat betalen, de helft
van de geschatte opbrengst voor Ecuador.
Dus een vergoeding om NIET te exploiteren
en de natuur te respecteren… Dus het
westen moet nu betalen om Ecuador te
bewegen de natuur ook verder te
respecteren.. Creatief!
BRAZILIË EN MEXICO SAMEN
De presidenten willen samenwerken om
samen een grotere economische macht te
worden in de regio. Een mark van 300
miljoen mensen vormen ze samen. Met een
BNP van 1400 miljard $! En ook de grootste
oppervlakte voor biobrandstofverbouwing.
Samen willen ze ook tegenwicht bieden aan
China en India ook in extern optreden. En
ook de VS krijgt nu met dit blok te doen in
de economische verdragen. Een nieuw
machtscentrum verrijst.
OCEANIË
PAS DES NOUVELLES
Toch nog iets: De All Blacks uit NieuwZeeland (rugby) zijn nu in Marseille voor het
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niet meer zo. De verkiezing van de
opvolgers leidde in het christelijke kamp tot
winst voor de pro-syrische fractie, die ook
met Hezbollah samenwerkt. Het christelijke
kamp is al jaren verdeeld, met name door
toedoen van de generaal Aoun, die vroeger
anti-syrisch was. De reden is een zuiver
machtspolitieke binnen de christelijke
politieke groepen.
De parijse conferenties waren een bijdrage
aan de relatieve rust op de korte termijn,
deze verkiezingsuitslag doen de onrust weer
wat toenemen. En in het noorden gaat de
strijd om het palestijnenkamp nog steeds
door…
Libanon is politiek een groot raadsel met zijn
ondoorzichtige fracties en onbegrijpelijke
politieke tegenstellingen. En het lijkt erop
dat dit nog even zo zal blijven. Nu is er dus
zelfs enige zorg over geweldsgebruik tussen
de christelijke fracties onderling: het leger
waakt daar nu ook al over. Wijsheid is zeer
gevraagd…

wereldkampioenschap. Dus even kalm aan
in de kroegen van deze stad
En, de APEC (Econom. Org. Landen Stille
oceaan) begon in Sydney. Bush kreeg
boeh’s en de Australische premier zwoer
trouw aan zijn vriendschap met de VS, ook
in Irak.
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
GÜL PRESIDENT
Het lukte hem na zeer veel problemen nu
toch. De sympathieke, rustige Gul, bekend
in de diplomatieke wereld maar ook
conservatief moslim en daarom in zijn land
ook gevreesd, werd president. Uiterst sterk
voorstander van toetreding tot Europa … En
in dit land is de president ook opperbevelhebber van het leger, dat leger met zijn
Ataturkse overtuiging van scheiding van
Kerk en Staat. Hij is een ascetisch iemand,
wij zouden hem een calvinist noemen. Zijn
vrouw draagt de sluier en zegt tegen
journalisten: “Ik bedek mijn hoofd, niet mijn
hersens”. Nu hiermee is het pijnlijke punt
genoemd: wat gaat Gül nu doen met zijn
geloof en met zijn hoofdrol in een land waar
Kerk en staat al een eeuw zijn gescheiden.
En hoe!
We staan aan het begin van een
koorddansact zonder weerga..Ook door de
EU.

MAROKKAANSE VERKIEZINGEN
Ze zijn op 7 september en iedereen weet
dat de PJD, die al sinds 1996 in het
parlement zit, flink aan gewicht zal gaan
winnen. Een islamitische partij dus, maar, zo
het lijkt van het “bravere soort”.
Maar nu zou ze wel eens in de regering
kunnen komen, dus moet Mohammed VI
echt zijn tactiek goed bepalen. De leider is
een psychiater, een gladde vriendelijke
man, van 51 jaar. Ze noemen hem : De
moslim van de koning…. Maar hij zegt met
een glimlach: “Nee, ik ben de moslim van de
monarchie” . Hij was ooit radicaal, maar
brak met de “Moslimbroederschap”, vond ze
te radicaal. Toch worden ze in het
esthablishment niet echt vertrouwd.
Ze hebben nu 42 zetels maar gaan, denken
ze, nu naar 75 stuks, dus worden de
grootste partij. Ze zijn stedelijk in hun
aanhang, want de 40% marokkanen (totaal:
30 miljoen inwoners) op het platteland,
weten niets van moslimradicalisme. Ze zijn
echter conservatieve moslims en daarbij
moet men, ter vergelijking, denken aan de
turkse moslimpartij. Modern in vele
opzichten, maar conservatief religieus. De

TURKIJE EN ZIJN PIPELINE
Op 10 augustus j.l. kwam het eerste gas uit
Centraal-Azië via Turkije in Griekenland
aan.
Gesteund door de EU wat zijn gaslevering
uit Rusland en Algerije wil beveiligen. En
Turkije ziet zijn strategische rol voor de EU
op energiegebied echt wel zitten. Het zal
helpen om de EU over te halen Turkije
binnen te laten! De EU moet effe goed alles
op een rijtje zetten alvorens te gemakkelijk
en door angst geleide anti-turkse houding te
laten prevaleren.
LIBANON BALANCEERT
De twee lege zetels van het parlement (niet
meer bezet door politieke moorden)
behoorden tot de anti-syrische fractie. Een
ervan was een christelijke zetel, en dat is nu
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QUATAR LONKT NAAR SINGAPOER
Quatar is no 1 op de wereld voor vloeibaar
gas. En dat vult de kas en leverde laatstelijk
jaarlijks 25 miljard $ op om leuke dingen
mee te doen. Zoals hoge torens bouwen,
een skipiste in de woestijn of een hotel in
massief goud. Maar dat is niet HUN stijl. Dit
wat aparte wahabitische emiraatje doet het
op een eigen manier, nadat de huidige emir
zijn vader van de troon zette in 1995, zonder
bloedvergieten dus.
De 25.000 kuub gaz, gedeeld met Iran , kan
door koeling worden vervoerd naar alle
plekken ter wereld. En sinds 1992 gaat het
crescendo met Quatar. En hun tankers
gaan van de VS, via Frankrijk, naar Japan
en Spanje en ook naar Zuid-Korea. Gevolg:
groei van 5 à 9% per jaar.
Vanuit bijna niets kwamen er grote torens
en werd het landje het Manhattan van de
regio.
Een nieuwe stad ten noorden van Doha kan
de 200.000 arbeiders huisvesting bieden en
via 650.000 in 1998 zijn dat er nu al 1
miljoen inwoners in Quatar. De 200.000
echte Quatarianen toucheren 65000 $
gemiddeld; de indiers en Pakistani uiteraard
minder. Water en electra zijn gratis, jonge
echtparen krijgen steun bij financieringen,
stel het je voor.
Maar de emir weet dat dit niet zo kan duren
en dat er aan een verschuivende toekomst
moet worden gedacht, ook al financieren ze
ook gaarne de palestijnen en de
reconstructie van Libanon. En, ze hebben
ook de grootste VS-basis uit de regio in hun
land. Hun investeringsfonds is sterk bezig in
Groot-Brittannie en doet daar in watervoorziening en super-markten en congrescentra in Parijs. En ook zij willen graag
aandeeltjes EADS zoals de broeders uit
Dubai deden.
Maar verder willen ze zich echt
onderscheiden van Dubai, geen copie
worden. Zij willen niet de droomwereld
bieden aan de miljardairs maar de hersens
zijn van de Arabische wereld. Zie Al Jazeera
in Doha als eerste. Ook willen ze het
topcentrum voor medische zorg in de regio
worden en zo de broeders uit de regio
weghouden uit de hospitalen van de VS c.s.

partij trekt ook veel ontevredenen, met
name armeren die het leven erg duur vinden
in hun land.
De koning zal zich ongetwijfeld gaan
begeven op een gematigd pad, waarbij hij
deze partij sterk in de gaten zal houden en,
met hen zal samenwerken. Om de radicalen
de wind uit de zeilen te nemen.
We zullen zien hoe de uitslag, over de vier
grotere partijen zal uitzien: er is een
nationalistische, een socialistische en een
soort boerenpartij naast de JPD, de
conservatieve moslimpartij. Maar JPD is
vertaald wel: Partij voor rechtvaardigheid en
Ontwikkeling. Dat
klinkt dus niet TE
beroerd…
IRAN VERSTOORT JEUGDFEESTJE
Wel 230 personen werden door de iraanse
politie
verhoord,
waaronder
ook
europeanen, tijdens een privé-feest in een
groot huis ten westen van Teheran. Een
mogelijke duivelse sekte zegt men. Het
feest was via Internet georganiseerd en zou
de normen en waarden van de islamitische
republiek met voeten treden. Daarvoor is
niet echt veel nodig.
De deelnemers waren dames en heren uit
de betere kringen, zonder sluiers, in korte
rokjes, en ook de jongens zagen er blits uit.
En de politie trof subversief materiaal aan:
alcohol, gepirateerde CD’s, dameslingerie
en , jawel, drugs.
En dan is de duivel in Teheran nooit ver. En
wij maar denken dat Amdinedjad de duivel
is!
MOSKOU EN DAMASCUS
De baas van de Russische marine was in
Damascus, want de russen willen weer op
de Middellandse Zee hun gezicht tonen.
Dus in een haven wordt een enorme kade
aangelegd voor hun kruisers en een andere
haven wordt vergroot. Er is ook een stevig
bewapeningsverdrag gesloten en Damascus
staat flink in de schuld van Moskou. En er
zijn al 2000 (!) Russische adviseurs in het
leger actief! Poetin zoekt de vijanden va de
VS nu echt op en steekt dus weer echt zijn
vinger op in alle kwesties.
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situatie. Een van zijn adviseurs zegt: “Iran is
niet in staat zijn nucleaire krachten goed te
beheersen; we gaan nog een tweede
Tsjernobyl krijgen”.
Iran en Dubaï hebben een belangrijke
gezamenlijke historie: in het begin van de
20e eeuw was Dubai een visserstadje, dat
ook leefde van de handel in goud, parels en
kruiden, maar vooral ook van smokkel op
Perzië. Rijke persen kwamen er ook wonen
en bouwden grote huizen en waren
belangrijke motoren achter de ontwikkeling
van deze plek. En het werd een belangrijke
asielplek voor hen die in de 30-er jaren voor
de Sjah vluchtten. En dat ook weer toen
Khomeini de teugels overnam. Deze laatste
investeerden in de hotellerie, onroerend
goed, dienstverlening en zo werd het hier
ook een toevluchtsoord voor hen die niet
naar Europa en de VS konden omdat die
hun grenzen sloten voor iranezen.
En zo werd Dubaï wat het nu is: HET luxe
oord op deze wereld met bijvoorbeeld het 7sterrenhotel waarin een km2 bladgoud
verdween en ook 13 km2 marmer uit
Carrara. Suites van 740 m2, 10.000 $ per
nacht en niet ver weg de nieuwe eilanden
waar een optrekje voor de rijken tussen 5 en
45 miljoen kost. Op de naamplaatjes staat
onder meer Rod Stewart en David
Beckham.
Dit paradijs lijdt nu ook al onder de sancties
tegen Iran. Want ook zij houden zich aan
de directieven van de Veiligheidsraad. Maar
de politici uit Iran komen regelmatig even
uitblazen in dit staatje waar hindoetempels,
kerken en moskeeën naast elkaar staan.
Zou Bush dit ook weten? En zou hij er al
een ranch hebben voor NA zijn pensioen?
Dat valt te betwijfelen..

Daarnaast
willen
ze
gaarne
de
dependances huisvesten van de grote VSuniversiteiten en zo ook hun eigen mensen
tot zakenlieden opleiden in de toekomst.
Maar vooralsnog zijn de Quatarianen vooral
feestvierders in de jetset van het westen..
Maar dat zal dus wel moeten veranderen
vindt de emir.
Ook de nieuwe financiële gril: het islamitisch
financieren trekt Quatar aan. De Al-Rayan
bank is daarin een grote en er wordt al 350
miljard $ in deze islamitische banksector
vermoed. Zonder rente natuurlijk, maar dat
betekent helemaal niet dat de bank niks
verdient… Bewijs is dat de grote westerse
banken ook al zijn ingestapt in het
islamitisch bankieren. CA, PARISBAS EN
Lloyds zijn voorbeelden. Binnenkort kunt
ook u sukuks bezitten, titels die de sharia
respecteren. Het begint al te lopen, zelfs in
Japan.
Het nieuwe giga-sportcentrum, Aspire, doet
het Stade de France op een jeux de boules
veld lijken met zijn 290.000 m2. Het moet
de beste sporters ter wereld gaan afleveren
is het plan van de emir. En daarom worden
toppers als Zidane ingehuurd om te
onderwijzen, te coachen. De Tour van
Quatar betaalt deelnemers tot 112.000 €
voor zes dagen; de Tour de France doet
40.000 voor een MAAND. De Aziatische
Spelen in 2006 waren een groot succes en
men denkt nu aan de Olympische Spelen in
2016. U ziet, Quatar doet het wat anders
dan Dubai c.s.
Quatar ziet dus eerder Singapoer dan Dubai
als zijn lichtend voorbeeld.
DUBAÏ TUSSEN TWEE DREIGINGEN
Dubaï is een van de zeven Emiraten, aan de
Perzische Golf, tegenover Iran en grenzend
aan Saudi-Arabië. Vriend van de VS maar
ook economische achtertuin van Iran. En
dat voelt nu niet echt lekker. Want velen
vrezen toch dat de VS een bommetje zullen
plempen op iraanse nucleaire projecten…
Zesbaanse autowegen, wolkenkrabbers van
glas en beton en kunstmatige luxe-eilanden;
het kan niet op daar. De 57-jarige sjeik, is
de geestelijke vader van deze unieke
welvaarstaat en voelt zich in een bizarre

IRAN ONTSLAAT MINISTERS
Die van Industrie en die van Olie vlogen er
uit; zondebokken van de economische
fricties in het land. Maar chef Amadinedjad
wil gewoon minder onafhankelijke ministers
hebben en zoekt nu vervanging, o.m. in zijn
familie. Hij heeft drie maanden de tijd
nieuwe aan het parlement voor te stellen.
Dat kan wel eens wat geduvel opleveren, nu
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en het resultaat is bemoedigend te noemen!
In de groep 57-64 jaar had 73% van de
onder-zochten minstens één keer per jaar
seks! In de groep 65 tot 74 daalde het tot
53%.
En bij de 75 tot 85-jarigen ging nog zelfs
25% wel eens “van bil”.
Tot in het achtste en negende decennium
wordt er nog geregeld van alles aan seksueels gedaan, zeggen de (jonge) onderzoekers. Deze uitkomst is in een vergrijzende wereld prima nieuws. Voor de oudjes
zelf natuurlijk maar ook voor de
sexindustrie. Eindelijk worden we (weer)
serieus geno-men! En avant, enfants du
troisième âge!
En wie zanikt nou nog over wat erectiestoornissen en ander klein ongemak. “We”
zijn eindelijk gerehabiliteerd.

dat parlement voor herverkiezingen zal
staan.
BIJNA-BOEM IN MAROKKO
Nog net op tijd deed de buschauffeur in
Meknes de deur dicht en de terrorist kon
niet in de bus. Hij ontplofte dus buiten en
doodde alleen zichzelf. De 30-jarige zou
alleen hebben geopereerd zei de regering.
De terroristen zijn sinds Casablanca fors
aangepakt, dat is zeker! Maar de regering is
redelijk nerveus en vreest meer gedonder.
Want de verkiezingen zijn aanstaande.
BELEDIGING VAN DE KONING
De journalist Benchemski werd opgepakt
omdat hij nogal kritisch schreef over
Mohammed VI. Hij verweet hem de
verkiezingen “overbodig te maken”, iets dat
hard aankwam. Vooral de toon waarop hij
tot de koning “sprak” in de krant was een
steen des aanstoots. Tja, ook Mohammed
zal enkel een democratie aanvoeren als hij
de vrije pers respecteert. Oude trekjes,
geleerd van zijn vader?

BENZINE IN DE DIESELMOTOR
Ei van Columbus? Het blijkt dat je ca 15%
verbruik bespaart als je benzine “stookt” in
een dieselmotor. Dus geen bougies meer,
zelfontbranding als principe dat veel
brandstof sparen kan. Er is al een Toyota
die een motor heeft met HCCI, een technologie die benzine in een dieselmotor mogelijk maakt. MIT, die hier stevig aan werkt
ziet deze motoren op de markt komen in
2010. En dan zijn wij dus af van “diesel of
benzine”. De creativiteit kent geen grenzen
als de “mens” economisch onder druk komt
te staan. Wat zal de volgende move
worden?

TRENDS/TECHNOLOGIE
EEN PILLETJE TEGEN UW DEMONEN
Het bestaat nu: u kunt uw slechtste en ergste herinneringen wegwerken met een medicament. Bij muizen werkte het al en ook een
proef bij een mens was OK. Stel u voor; dat
ongeluk met die afschuwelijke geluiden/doden/en krach kunt u gewoon uitpoetsen.
Ethisch wel acceptabel? Wel de uitvinders
hebben goede argumenten. Veel patiënten
met dikke trauma’s plegen zelfmoord en de
herinnering op zich blijft, maar de sterke
emoties zijn eraf gehaald.
De medicijnmannen zijn stevig op weg een
concurrent voor de psychiaters te worden…
De militairen zijn overigens al zeer geïnteresseerd! Altijd al goede klanten van de medicijnmannen geweest.

BESPIONEER UW KIDS
De Kiditel is heel klein en als u hem vastmaakt aan uw kid, kunt u continu zien waar
het zich bevindt! Voor 30 € per maand ziet
u alles wat uw kid uitvreet op uw PC. Op 15
meter nauwkeurig (via GPS natuurlijk)
vertelt uw PC waar hij/zij zit en u kunt hem
zelfs bellen, toespreken, als hij buiten bereik
dreigt te gaan. Big Mama is watching You.
De psychologen vallen er nu al (terecht)
over heen…. Maar moeten zij niet beseffen
dat je niet VERPLICHT bent als ouder om je
kid per PC contant te checken? Je kunt het
toch ook doen als hij/zij te laat thuiskomt en
niet eerder? En je kunt toch ook een piepje

BEJAARDENSEX
Bejaarden zijn best nog sexueel actief ook
op hoge leeftijd en bij ziekte etc. Dat is nu
“ontdekt”. Zo’n 3000 bejaarden werden een
jaar gevolgd door onderzoekers uit de VS
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doen afgeven aan Pietje , tien minuten vóór
je hem gaat checken? Zo kun je toch het
goede behouden en het kwade laten? Of is
dit te suf gedacht?
Bij gevangenen met beperkte
beweeglijkheid ligt het of course anders. Die
hebben straf. Af.

DIERLIJKE ELECTRONICA
Een USB-halsbandje,
ipv dat stomme cylindertje met dat briefje
met uw telefoonnummer, dat moet u nu om
de nek van uw lieveling hangen! En daarop
kunt u ook de hele medische historie van
Fikkie kwijt. Maar voor 35 €,
www.petgadgets.com.

HUUR EEN DORPJE!
Voor 8500 € per nacht kunt u een heel dorp
huren in de Gers; 16 huizen, een kerk en
ook een Mairie. En er is ook al en
tennisbaan, een zwembad, een traiteur en
een kapper. Een grote bruiloft, familie of
bedrijfsfeest, een seminar u bedenkt het
maar, het kan. Dus een huisje voor het
bruidspaar, een voor de ouders van beide
zijden, een voor broertjes etc. het kan niet
op.
Het loopt razend goed en de eigenaar gaat
het nu ook doen in Portugal en in … China!
Ook vrienden van vele landen die elkaar
kenden uit hun vorige werklevens op een
internationale basis komen elkaar nu op
vacantie tegen in zo’n dorpje. Al een dozijn
dorpen zijn intussen in Frankrijk te huur!
Maar pas nu op met de zwitsers: daar kunt
u een dorpje met iglo’s huren in de komende
winter…
Trouwde U vijf keer en heeft u dus wel 15
kids + kleinkids, u kunt ze allen uitnodigen,
met uw ex-echtgenoten en aanhang in “het
dorp”. En dat er dan gekletst wordt dat kun
je toch niet voorkomen.

Een GPS-halsband,
En dan weet u via uw PC of uw mobieltje
altijd waar uw viervoeter uithangt. U kunt
zelfs zijn/haar speelveld opgeven waarna u
een seintje krijgt als dat verlaten wordt! En
omdat er ook een ontvanger bij zit kunt u dat
stoute beest op afstand toespreken, bedreigen of lekkere dingetjes beloven als ie
terug-komt. U kunt dus gewoon thuisblijven
voor 200 € kijk zelf maar op
www.thehearnow.com
ETENSBAK op afstand,
En bakje met een camera en u kijkt naar uw
lieveling en drukt op een knoppie om
hem/haar eten te geven… Uiteraard ook
met speaker: dus u kunt hem/haar ook
auditief vertroetelen. De nieuwere versie
krijgt een beeldschermpje waarop baasje
zelf is te zien! Maar 1000 €, op
www.iseepet.com.
Hoezo een huisdier is lastig? Lig toch niet te
zaniken! Voor 1250 € is alles weer “dikke
pret”! Zie hierboven.

VERWEN UW HUISDIER
De TV op een dierenkanaal zetten, het weg
laten opereren van rimpels, massages en
ook nog een jacuzzi. Dat alles kan allemaal
voor de huisdieren. In de VS wordt jaarlijks
41 miljard $ aan dierverwennerij uitgegeven.
Meer dan aan videogames en films samen.
Nu zijn er ook pedicure, lipposuctie en vegetarisch eten aan de verwennerij toegevoegd.
De dierenartsen pikken ook 10 miljard
omzet binnen en er is dus ook al een
ziektekos-tenverzekering voor dieren.
Sluitstuk is een anti-depressiebehandeling
en stervens-begeleiding. Tja oordeelt u
maar zelf of dit een uiting van beschaving of
van decadentie is.

………………………………………
………………………………………
TOPICS/CAPITA SELECTA
CO-2 HYSTERIE (5)
GORACLE
Zo heet Al Gore in de VS bij zijn supporters; hij is voor hen de heilige die de wereld
gaat redden. Volgens de peilingen staat hij
in New Hamshire, de testplek voor de presidentskandidatering zelfs vóór op Clinton Hij
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De mens wordt creatief onder (economische) druk en ook als zijn geweten gaat
knagen. Ook al deed de politiek dat geweten
opspelen op een wetenschappelijk (en ook
moreel) nogal ongelukkige manier. De mens
“moet” dus weer bedrogen worden?

32 en zij 26%!). En dat terwijl hij zegt: “Ik
ben een politicus die een genezingsproces
ondergaat. Maar je moet steeds voor mogelijk houden dat er een terugval kan komen”. Dus beste, mensen blijf op uw hoede
voor deze mijnheer die twee keer naast het
presidentschap greep!
Al Gore vliegt de wereld rond met een kast
van een jet, maar bezweert dat ie thuis
hybride rijdt en alle andere milieumaatregelen al nam. Zijn Klimaat Project kreeg
zonder publiciteit nu al een aanhang van
ruim 10.000 steunbetuigers, dus men is hem
na zijn film niet vergeten in de VS. De film
kreeg twee Oscars en bracht meer dan 50
miljoen in het laatje!
Al Gore is voor velen de politicus met
moraal en dus een held. Het ergste
wereldpro-bleem sinds de dertiger jaren
gaat hij op-lossen, weten ze. De anti-pool
van ene Bush dus.
Hij heeft het intussen knap druk: hij adviseert Google, is president van een
investeringsfonds en voert zijn klimaatkruistocht. En zijn aanhang is groot en zit
vooral onder het intellectuelere volksdeel.
Ach , weet ook even dat hij “pas” 58 jaren
telt…
CO-2 is uiteraard een politiek item van
hoogste orde en wie heeft er iets tegen
vermindering van CO-2 uitstoot?
Natuurlijk geen gezond denkend mens;
maar ook zien we nu dat angstig maken,
zonder echt wetenschappelijk bewijs rond
de oor-zaken van narigheid, opnieuw een
politicus helpt om voor zich en stevige plek
te veroveren. Het volk wil (weer?) bedrogen
worden?

***
DE CO-2 TOVERDOOS
Tja de mens zit gelukkig niet stil, ook waar
het CO-2 betreft. Drie britse onderzoekers
beweren dat zij DE zwarte doos hebben
gevonden die, gemonteerd op de uitlaat van
de auto, het CO-2 opeet! Voor 85 à 95%
dus. Uit de uitlaat komt nog slechts …
water. En de doos dient dan om algen te
kweken, die dienen weer om biobrandstof te
maken en dus…. Daarop kunnen 30 miljoen
britse auto’s dan rondrijden. By Jove.
Ze ontdekten het “bij toeval” toen ze de
kweek van algen om vis te voeden wilden
versnellen… Niemand krijgt nog te horen
hoe het werkt, maar Toyota en General
Motors zijn al geïnteresseerd.
De collega-wetenschappers zijn zeer
nieuwsgierig intussen met name hoe ze het
opslagprobleem oplosten… Immers een liter
brandstof maakt 3 liter CO-2 zeggen ze.
Dus nog even wachten met het uitsteken
van de vlag; dat wordt mogelijk dus toch 1
april 2008.
***
WINDENERGIE: LOBBY EN GOUDEN
PRIJZEN
De windmolen is wel HET symbool van de
zuivere energievoorziening; niet ten onrechte. Deze 140 meter hoge zoevers met
wieken van 50 meter hebben ook kleinere
broertjes van ca 70 meter hoog. Dus ze
laten zich goed zien.
Maar de windmolensector is ook een weldaad voor de omzetten en de productprijzen
van vele betrokken firma’s geworden.
Hoe kan nu (weer) iets goeds, iets ook ideëels tot melkkoe worden?
Daarover gaat en artikel , dat uit de franse
scène stamt. De franse overheid onderschreef Kyoto en beloofde in 2010 wel 21%

****
BETON EET CO-2
Een beetje titaan in de beton en dan zorgt
het licht ervoor dat de CO-2 moleculen
worden “opgegeten” door deze nieuwe
betonvariant. Men verwacht een potentieel
effect van 20% vermindering aan CO-2.
Maar er is ook een keerzijde: de gevangen
moleculen ontsnappen later als nitraten, dat
ook vervuilt. Maar dat effect schijnt per
saldo minder te schaden.
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Dus de hele keten van betrokkenen
profiteert lekker en heeft als grootste
probleem om de terrein-eigenaar te
verkopen dat die tonnen beton best
meevallen, en dat die aanvragen door de
gemeenten ook wel te doen zijn.
En als de gekozenen van de
gemeenteraden die taxe professionelle in
hun kassen zien komen zijn ze vlot te
overtuigen. Niet in het minst omdat vaak
terrein-eigenaren (boeren) en gekozenen
dicht tegen elkaar aan-schurken (lees:
dezelfden zijn). Het is dan ook geen wonder
dat vele terreinen van verkozenen cq exverkozenen blijken te zijn. En de
ecologische schade aan dieren etc. wordt
vaak ook ruim vergoed , meestal door een
bedrag voor milieustudies en controle te
doneren. Dus vogelbeschermers laten zich
dus betalen door de windmolenplaatsers.
Ze verdedigen zich door te stellen dat ze nu
door samen te werken, meer “greep” op de
milieu-effecten hebben.
Er zijn burgervaders die met gekregen geld
de anti-windmolenpeople bestrijden en hen
voorhouden hoe goed de gemeente de taxeinkomsten kan gebruiken.
In Duitsland waar Schröder zijn kernenergie
moest afbouwen, kregen gemeenten die
windmolens toelieten geboortepremies voor
elk nieuw kind.
Maar er waren ook al enkele foute toestanden. De eigenaren van windmolenparken
bleken niet alleen respectabele bedrijven als
Total en (het duitse) Harpen te zijn maar
ook een bedrijf SAS genaamd dat op de
Maagdeneilanden geniet van fraaie fiscale
voordelen. Het protest was oorverdovend en
SAS moest eruit stappen. Een soort van
windmaffia dus.
En dan de afbraak na het verstrijken van de
levensduur van ca 15 à 20 jaren; te betalen
door de exploitant natuurlijk. En er zijn ook
al enkele mislukte projecten door
bijvoorbeeld faillissement van een grootinvesteerder. Daardoor worden kaduke
windmolens niet meer gerepareerd en staan
stil te suffen in de wind en produceren niets.
Kortom: de investeerders en de financiers
zijn lang niet altijd even puur als degenen
die deze machines toelaten en toejuichen.

van haar energieproduktie duurzaam te
gaan doen: mooi weer dus ook voor de
wind-molens.
En uit deze sector klinkt nu het volgende: In
2010 zal ca 10.000 megawatt uit de wind
komen, ca 4000 windmolens dus. En dat
betekent ca 5% van de nationale energieproduktie. Het geïnstalleerde vermogen is
nu 2000 Mwatt en verdubbeld sinds drie jaar
elk nieuw jaar. De windmolen werd dus DE
red-der voor het CO-2 program van vele
over-heden. Overigens stoten kernenergiecentrales OOK 0 ton CO-2 uit en Frankrijk
produceert 80% van zijn electriciteit nucleair. Dus de CO-2 reductie in 2010 zal in
Frankrijk 0,28% lager zijn (5% van 5,6%)…
En daar wijzen de “anti-windmolenclubs” nu
steeds forser op.
Maar ze hebben het moeilijk tegenover de
voorstanders. De investeringsfondsen voor
de windmolen-produktie zeggen het zelf erg
duidelijk: fiscale voordelen, zeer beperkte
(beleggings)risico’s, en commercieel risico
NUL. Beloofde rendementen van 8 à 10%
in die beleggingshoek vol groene stroom.
De lobbyisten proberen dit soort financiële
moois wat te temperen in de politieke kringen: Een megawatt installeren kost tussen
1,3 en 1,5 miljoen €, 70% is de molen zelf,
20% de mast , de verbinding met het net
etc. en 10% voor de diverse voorstudies.
Omdat de turbines 15% in prijs stegen, is de
rentabiliteit ca 6% per jaar, want de tarieven
gegarandeerd zijn. En wat betreft de
broeikassituatie zijn de laatste twee jaren
slechte jaren geweest”. Aldus de lobbyist.
Zijn fanate anti-molen tegenstander rekent
ook wat:
Een windmolen brengt jaarlijks ca 150.000 €
op. Daarvan gaat 5000 € naar de terreineigenaar, 10 à 5000 € gaan op aan locale
belastingen (taxe professionelle) dus dat
betekent en rendement van 13% omdat
EDF de stroomprijs garandeert. En de
meeste projecten worden gefinancierd wat
inhoudt dat ca 800.000 à 1 miljoen € worden
ge-leend, dat kost 40.000 € aan financiële
las-ten en die moeten van de 135.000 € opbrengst worden afgetrokken. Dat levert jaarlijks 95.000 € op dus ca 95% op het geinvesteerde kapitaal. Zo!
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lenen aan de hypotheekbanken en er
ontstaat een krapte , een “credit crunch”.

Ook hier laat de overheid veel geld verdienen door particulieren dat eigenlijk ook
betaald wordt door de belastingbetaler….
U ziet het: waar veel politiek belang is kan
de handige jongen, al lobby-end ook het
nodige doen meepikken aan hen die zijn
lobby betalen. De staatsruif is breed.

Daarom zijn de centrale banken opgetreden
om geld te lenen aan de bankwereld voor
gematigde tarieven, ook voor de grotere
risico’s. Dit om te voorkomen dat ook de
laag van de grote banken op de kredietrem
gaan trappen. Want zij zijn de derde trap in
het systeem. En dan wordt het pas echt link!

****
HOEZO (FINANCIËLE) CRISIS?
Waarom al die beurspaniek van de laatste
weken en die massale injecties van centrale
banken over de wereld? Wel, er zit niemand
aan een centraal stuur in de beurswereld en
dus riskeer je dat er een soort van hersenloze paniek ontstaat en dat dus “ de ene
domheid de andere oproept”. Wat als mensen “denken dat het link wordt” rennen ze
allen panisch naar een veilig geachte plek
en zijn niet meer in staat goed om zich heen
te kijken.
Achter de dikke schreeuwerige krantenkoppen zit in grote lijnen het volgende:
U moet het spul zien als een soort drietraps-raket, waarbij de eerste trap bestaat
uit de zg subprimes. Hypothecaire leningen
in de VS, aan weinig solvabele mensen.
Zo’n lening is niet idioot, maar wel nogal wat
riskant. En , let wel, de armen kopen ook
huizen met een lening, omdat de huren ook
maar door blijven stijgen!
Omdat in de VS de hypotheekrente variabel
is in deze sector, werd de last velen te hoog
toen de rente wat klom,en, men gaat dus
maar verkopen en dan dalen de prijzen. Zo
begint de spiraal.
Natuurlijk zijn sommige banken wel wat TE
ver gegaan en ook mogelijk enkele investeringsfondsen. Dat gebeurt natuurlijk ook.

Gelukkig snappen de centrale banken nu
veel beter dan in 1929 hoe het zit en weten
ze nu beter met dit soort crises om te gaan.
En ze zien ook dat de wereldeconomie in
goede conditie verkeert en er dus gewaakt
moet worden tegen dwaze paniek. Daarom
vlogen ons de honderden miljarden om de
oren die de centrale banken leenden tegen
goede tarieven aan de financiële wereld.
Zij speelden dus tezamen, en na ampel
overleg, als buffer tegen een onnodige en
gevaarlijke paniektoestand. Dus zij zijn als
“vrijwillige brandweer” opgetreden.
Als je het zo ziet, is er geen sprake van een
crisis à la 1929 en komt het geheel weer tot
rust. Uiteraard blijven er enkele “doden”
achter op het financiële kerkhof, maar dat is
de tol van risico nemen altijd. En op de
beurs zien mensen hun aandeeltjes kelderen… maar vergeet niet dat deze terugzakten naar het nivo van ca eind 2006. En
wie hoort niet te weten dat dit bij het beursspel uiteraard niets nieuws is.
Wie zwaar gokte met geleend geld, die zit
nu op enkele enorme blaren, maar dat is
pedagogisch dan ook effe nodig
Intussen wilde de Fed wel het rentetarief
verlagen en zelfs Bush beloofde financiële
hulp voor de arme getroffenen. Dus niet
voor de speculanten. En dat hielp best wel.
Gaat u maar lekker slapen, de FED c.s.
waken over ons alen.

Nu zijn deze subprimes “ook als titels op de
beleggingsmarkt te vinden”: je kan er dus
(risicovol) in beleggen. En dat deden velen,
ook de hedgefunds natuurlijk. En zij deden
dat op hun beurt weer met geleend geld.
Dus sommige hypotheekbanken zitten vol
“subprimes” en zouden dus zelf insolvabel
kunnen worden en dan zijn we aangekomen
in de tweede trap: Niemand wil meer geld

****
EEN DIAGNOSE VAN UW HUISDIER
Oscar, is de mascotte van een bejaardentehuis in Rhode Island. En nu is het ook de
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ster van The New England Journal of
Medicine geworden. Want deze kat kan
feilloos de dood van een zieke voorspellen.
Hij deed dat nu al met 25 zieken uit “zijn”
tehuis. Als Oscar zich dus bij u neervleit kan
het goed zijn dat uw laatste dagen zijn aangebroken. Dus Oscar wordt nu ook ingezet
als “diagnostiseerder” van de aankomende
dood. Grapje? Nee helemaal niet.
Een bekende neurobioloog weet het zeker:
het komt door het reukvermogen van de kat.
Zieken met kankers van de vaten of de
prostaat ruikt zij al ver voordat een dokter
ook maar iets kan ontdekken. In Londen is
bekend dat verschillende patiënten met een
beginnende huidkanker door hun hond zijn
gered. Deze snuffelde verdacht veel aan de
“zieke” maar nog onontdekte plek.
Nu wordt er in Engeland al getracht vaatkanker op te sporen met behulp van honden
die aan urinemonsters kunnen ruiken. In
Californië laat men honden ook ruiken aan
de adem van patiënten om eventuele aankomende longkanker te ontdekken.
Testresultaten zijn:
Borstkankerproeven: 88% juiste diagnose;
Longkanker 99% (!) en dat is veel beter dan
het hele technologische apparaat van ziekenhuizen kan waarmaken. In Californië
doet een huidarts ook al tests met een hond
bij zijn patiënten. In Tanzania worden nu
ratten getraind om speekselmonsters te
“beruiken” om daarmee TBC te kunnen
ontdekken. Een nederlands bedrijf, Apopo,
is hier de initiatiefnemer. Ene Bart Weetjens
geeft aan dat 875 van deze tests goed bleek
te zijn.
Tja hoe kan dit nu? Wel, een aantal diersoorten ruikt aan de eventuele sexuele
partner om vast te stellen of deze gezond is
en dus geschikt voor paring. Daar komt
deze “gave” dus vandaan, zeggen biologen.
En waarom doet Oscar de kat nou vrijwillig
dit mooie werk bij “zijn” bejaarden? Wel,
waarschijnlijk omdat hij één keer met egards
is behandeld door de aanwezigen, nadat hij
aan een zieke had geroken nadat hij eerst
op diens bed was gesprongen. Oscar heeft
nu zelfs al een mooie plaat bij de ingang
gekre-gen die de dankbaarheid van vele
“patiën-ten” uitdrukt.

Ik moet toegeven dat dit bericht mij wat
verpletterde, ik dacht eerst aan 1 april of zo.
Maar dat kon ik niet blijven volhouden na
lezing in detail. Dus moet ik er nu mee
leven…., immers we hebben twee schatten
van katten. Erger nog, ze slapen regelmatig
ergens op ons grote bed en nog verontrustender, ze ruiken met regelmaat aan je.
Vooral aan je vingers. Onwillekeurig let ik
daar nu wat meer op en ik vraag me ook al
af wat mijn “medicin traitant” (huis-arts) zal
zeggen als ik ooit bij hem kom om mijn
ongerustheid over het geruik van mijn kat
mede te delen. Want hij moet me echt
geloven voor ik naar de specialist kan….
Dus heb ik het (franse) artikel maar bewaard. Je weet het maar nooit.
Als ook u dit probleem nu heeft: ik kan u een
copietje bezorgen hoor. En ook zie ik mijn
katten nu nog weer anders en met nog meer
eerbied. Ook denk ik erover bij mijn
ziektekosten-verzekeraars korting aan te
gaan vragen. Want omdat de kat het zo
“vroeg ruikt” , kan mijn ziekte snel en
goedkoop worden bestreden en leef ik dus
mooi langer. Maar dan zal mijn
pensioenverzekeraar wel korting op mijn
pensioen gaan toepassen … want ik leef
dan langer en dat is duurder.
Kortom: deze nieuwe wetenschap is maar
wat lastig eigenlijk. Ik hoop dus maar dat
onze (franse) katten voor dit gesnuffel
eigenlijk wat te “faigneant” zijn. Dat stelt me
nu weer wat gerust eigenlijk.
Lezers, let op uw huisdieren, ze zijn slimmer
dan u denkt. En geachte medicijnmannen/vrouwen, neem huisdieren voor uw wachtkamers. Dat bespaart een hoop werk en
veel foute boel.
****
…………………………………………………
………………………………………………..
DE GEOPOLITIEKE HOTSPOTS
ZIEHIER HET ACTUELE GEOSTRATEGISCHE SCHAAKBORD VOOR
GEVORDERDEN EN BETROKKENEN :
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Rest van de wereld
(Lat. Am, Oceanië, India,Oost-Azië, Afrika etc.)
[
JAPAN ?
CANADA ?
[

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

IRAN
IRAK

+ AFGHANIST./PAKISTAN
+
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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