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PS-TERMINOLOGIE: Renovation, refondation, reconstruction en nu ook “repenser du logiciel” (=software).
Hollande is tegen de laatste uitdrukking en zei: Ik ben tegen dat woord “logiciel”, want het denken is voor
alles mensenwerk. (En hij kan het weten omdat hij al 11jaar de leiding in de PS heeft…..).
LET OP: ons mailadres is gewijzigd in speetjensml@orange.fr!!!
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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de droeve boel in Birma. NOORDAMERIKA is doordrenkt van het
droeve lot van de VS, door zijn
vergissing in Irak en onder WARS
vindt U weinig gepubliceerde items,
gevonden in “mijn Pentagonpapers”.
LATIJNS- AMERIKA
is deze keer
bijna zonder nieuws gebleven:
Brazilië Redde me. OCEANIË daarentegen verhaalt over de China-boom in
Australië.
MAGRHEB ETC. geeft
(overwegend) positiefs over NoordAfrika en wat troublesome things
over Iran, Libanon, Irak en Israël.
TRENDS is weer een verzameling
technologische nieuwtjes en modeachtige uitspattingen; van penissen,
via batterijen naar megatelescopen.
TOPICS geeft onder DIVERS wat
essay-achtige teksten van China tot
Demografie en onder GEFILOSOFEER staat wat ik zoal vond bij wat
beroepsfilosofen, dode en levende.
Dit is dus 34-07 in a nutshell en als ik
de verzameling weer zie ben ik
opnieuw verbaasd over de bontheid
en de diversiteit van onze huidige
wereld. Dat was natuurlijk altijd zo,
maar nu kunnen wij het ook allemaal
weten. En dat is voor ondergetekende
een van de boeiendste dingen van
alledag. Veel leesplezier,
Leon.

REDACTIONEEL.
*VOORAF
Onder Francofielen en Poëten vindt u
weer het nodige nieuws en verbazingwekkends over het land van Marianne, waar de politieke tests van het
nieuwe “regiem Sarko” nu echt lijken
te beginnen. ALLEDAAGS, speelt zich
af in het franse OG-circuit, quite amusing! Het JOURNAL verhaalt over
“mes pensées” gedurende een recente reis en in de COIN gaat het over
een
innerlijk
reisje
naar
het
onbekende.
Voor de GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN staat onder ALGEMEEN wat
over actuele zaken met wereldbrede
betekenis; van radicale moslims, via
internet tot aan DNA-nieuwtjes.
OLIE verhaalt over het nieuwe kernenergie-elan, de oliepolitiek en het
duurzamer voortbewegen.
RELIGIES vraagt aandacht voor de
verschuivende accenten in de relaties
tussen de echte religies en ook in de
“politieke religies”, zoals het onuitroeibare neonazisme en antisemitisme.
AFRIKA bevat een visie van Kofi
Annan op dit continent en natuurlijk
ook weer narigheid, naast ook positiefs (Gabon). WEST-EUROPA geeft
een kleine rondreis langs wat
buurlanden en ook wat Brussels
nieuws. OOST-EUROPA gaat vooral
over de kapriolen van Poetin en de
zijnen en , niet minder verbazingwekkend, de avonturen van de poolse
tweeling.
OOST-AZIË is onvermijdelijk vooral weer China, met ook een
vleugje narigheid uit Japan. ZUIDAZIË is op vandaag natuurlijk vooral
Pakistan en zijn crisis, verder India en

++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++
*DIXIT---VERBATIM
Over Henri Guiano, speciale adviseur
van Sarkozy, werd het nodige gezegd.
Nu en in het verleden. Tijd voor de
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spotlights
dus,
na
het
verkiezingssucces. Voila:

De man wordt woest en eist een verklaring:
de medewerker zegt simpelweg dat het de
standaardprijs is. Dus nu wil de man een
onderhoud met de hotelmanager.
De manager komt, luistert en geeft dan een
toelichting: Het hotel beschikt over en
zwembad met olympische afmetingen,
waarin een aantal spectaculaire shows
plaatsvinden. Tja, zegt de man, dat zal wel
maar wij wilden dat helemaal niet zien!
OK, zegt de manager, maar het zat wel in
de prijs mijnheer. En opnieuw roept de
woedende man dat ze er niet naar keken,
en dus dat ook niet wensen te betalen.
Omdat het muurvast zit besluit de man
maar te betalen en schrijft een cheque uit.
De manager kijkt en zegt: Maar mijnheer dit
is maar 200 euro!
Dat klopt zegt de man, maar ik reken 300
euro omdat u met mijn vrouw in bed lag.
Maar zet de manager, dat deed ik helemaal
niet! Klopt, zegt de klant, maar je had het
kunnen doen en hij vertrok.

grote

“Je moet goed achter de coulissen
kijken: Mijnheer Gaiano is de
souffleur en Sarkozy brengt het over
de bühne”. (Zei Chevenement in 2007: en hij zag
het goedl).

“Die man is gevaarlijk”

(Dit zei ex-premier

Balladur over deze Guiano).
.

***
“Economisch
patriottisme
is
gewoon protectionisme. En niks
anders” (Zei Alistar Darling, de engelse minister van
Fi-nanciën)

***
“Als je in Frankrijk de regels in de
distributie op het nivo van de andere
europese landen zou brengen, zou je
0,6 % groei kunnen creëren en ook
nog eens 1 miljoen arbeidsplaatsen”

*****
BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 33-07:

(Jacques Attali, voorzitter van de adviescommissie voor
verhoging van de groei)

Het was een beetje stiller dan anders in
mijn mailbox van Le Provençal. De stilte
van de herfst denk ik, nu Editie 34-07 al
weer naar “done” is en naar U toesuist.
Maak dus wat meer lawaai, s.v.p en
onthaast U vooral.

****

“Waarden als gezin, kinderen en
moederschap die het Derde Rijk zo
propageerde, zijn later door de generatie
van ’68 om zeep geholpen” (zei Eva Herman,
van de duitse NDR en het kostte haar haar baan)

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

Lezer C. en goede vriend reageerde op mijn
tekst bij het overlijden van zijn hond Coco,
een goede vriend voor zeer velen, en ook
voor mij:

*INGEZONDEN
EERST WAT INGEZONDEN MOPJES

Beste Leon,
Wat een ontroerende reactie van je over
onze Coco. Die gaat in haar Memoriamboek.

OP REIS
Een stel was onderweg voor een lange
autoreis en besloot rust te nemen. Bij een
leuk hotelletje stopten ze en vroegen een
kamer om enkele uren te slapen. De
hotelmedewerker geeft hun , na 5 uurtjes
verblijf, de factuur: 500 euro.

Beste C., de dieren zijn ons beiden zeer lief
en ze zijn onze compagnons op de levensweg. Velen zullen dit niet snappen en het
onder sentimenteel rangschikken. Het zij zo.
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Maar ik kan me mijn leven zonder dieren om
me heen niet meer zo goed voorstellen en
moet er niet aan denken als er iets met
onze katten gebeurt.
Jullie Memoriamboek met foto’s van Coco
tot in zijn dood is voor ons ook een
document van jullie “leven met de natuur,
zoals het menselijk gezien hoort”. Immers
wij zijn de dieren met intelligentie en zo de
hoeders van onze evolutionaire soortgenoten. Zo sprak ook ooit ene Baruch.

L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.
-DOE IETS MET UW LEVEN
Doe niet zo serieus 1
Sommigen kunnen echt “breien” dwz
diverse zaken tot één grote brei omtoveren.
Die dan smaakt naar speelsheid en oorspronkelijkheid. Hier een voorbeeld, een
recept zo gezegd:
Een lezer ( ook neef) stuurde me twee oude
ansichtkaarten. Een van de opening van
een ijssalon in de stad waar mijn neef ooit
hoogwaardigheid bekleedde. Daarom staat
hij dan ook op de foto op deze kaart met de
twee enthousiaste dames van de nieuwe
ijssalon. De tweede kaart komt uit Giethoorn
en toont een punter met een bruidspaar.
Deze kaart werd door de buren van mijn
ouders (!) aan hun gezonden in het begin
van de 60-er jaren. De meegezonden tekst
van mijn neef luidde:
“Deze kaarten slaan nergens op maar jij
kunt er van alles mee al is het maar:
uitleggen in jouw dorp wat dit voor cultuurhistorische (ethnologische) toestand is
op die foto (van de ijssalon. LS). En
natuurlijk ook dat er een prachtige film van
Giethoorn is gemaakt over twee rivaliserende muziekkorpsen ( à la Thorn en
Eysden).. Vergelijk dit ook met Don Camillo
en Peppone. Dus daarom is Giethoorn ook
een passend logo voor de Pays-Bas!

***
Een dame , beëdigd vertaalster Fransnederlands, die ook ons goed hielp, zond ik
op proef Le Provençal toe, zoals ik vaker
doe. Zij antwoordde eerlijk en werd geen
abonnee.
Beste Léon,
Aardig dat je aan me dacht met je
maandkrantje. Hoewel het zeker interessant
is en ik alle bewondering heb voor dit
initiatief, zie ik er maar liever van af “lid” te
worden: Ik weet dat ik er de tijd niet voor
neem om het te lezen. Ook heb ik stapels
boeken liggen die ik beslist wil lezen…. Het
“doorlezen” van Le Monde alleen al neemt
een halve dag. Het wordt allemaal te veel.
Veel succes met de krant! Groeten, M.
Beste M.,
Dank voor je eerlijke antwoord. Tegen
stapels mooie boeken en Le Monde kan ik
echt niet concurreren. Wat je noemt is ons
aller probleem, zeker als je na de pensionering merkt hoeveel leuks er te lezen is
en te doen valt. Ik ben trots dat ik het
aflegde tegen zoveel kwaliteit stel je eerlijkheid zeer op prijs! Alors à la prochaine,
wie weet!

Als ik dit bezie geloof ik dus helemaal in de
kreet: Het zit dus in de genen, in dit geval
dan de S(peetjens)-genen. U proeft: extrovertie, fantasie, joie de vivre, passie,
onorthodoxie en dat ook nog allemaal ná de
pensionering. Een feestje van herkenning
dus, en gelukkig vooral niet al te serieus.
Merci beste F.!

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

De tractor-globetrotter
M. verliet intussen Groot-Britannië en
arriveerde al in Frankrijk, na een kort
thuisverblijf vanwege een ongeluk van een
familielid. Hij zakt nu af richting Mormoiron.
Zijn reisverslagen zijn zeer amusant en hij
demonstreert een uiterst communicatieve
aanpak van de situaties die hij tegenkomt.

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
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Real globetrotting dus. Bravo M. en tot
gauw dus.

Maar de problemen van het land zijn dan
hier ook een flinke maat groter! Overigens is
zo’n geluksmeting door een staatinstelling
hier onbekend, bij mijn weten. Hier is dat
niet nodig: iedereen heeft toch de P in
(grapje!).

-Frans-nederlandse geluksmeting
Het CPB heeft het Nederlandse geluk weer
eens gemeten en, het gaat “ons” weer veel
beter, kwam er uit te voorschijn. Omdat het
economisch beter draait vooral? Het lijkt
opmerkelijk als je de vele problemen ziet die
er zijn of die er aankomen. Wel blijkt hun
tolerantienivo mbt onbeschoftheid te zijn
gedaald en dat is gewoon goed nieuws, als
het tenminste daarmee dan ook maar
afneemt (immers anders is het gewoon
maar wat “borreltafelpraat”, toch?
Ook blijkt het negatieve oordeel over
immigranten verzacht: Nederland komt nu
op het europese gemiddelde (ca 41%, was
eerder 52%).en is daarin dus geen
uitzondering meer. Maar in het recente boek
van Van Scherrenburg staat ook dat Bos
erg bang blijft voor “ontploffingen in de
moeilijke wijken”, hij denkt daarbij aan
Frankrijk…..2005. En ik denk nu aan de
straatrellen met etnische achtergrond ,
recent in België. Bos ziet in de voorkoming
daarvan zijn grootste opdracht. Heel andere
“gelukstaal” dus.
En wat de kerk betreft: er geloven nu weer
minder mensen officieel we, maar er komen
nu nog veel minder mensen regelmatig in
een kerk.
Wat betekent nu deze geluksmeting
eigenlijk? Geluk is iets heel moois en
kennelijk heeft het merendeel van de
Nederlanders “genoeg moois in eigen
omgeving”: dus de geslaagde welvaartstaat.
Of moet je er ook bij denken dat men zich
maar bitter weinig om de omringende
problemen bekommert; en om de toekomst
van hun land? Dus zou het ook meer
gezapigheid kunnen zijn? Of meer individualisme en egoïsme?
Sociologie is koffiedik kijken, want wie weet
er niet meer dat er na ook zo’n meting plots
een groot aantal Nederlanders met Fortuyn
wegliep, die nou niet bepaald de “tevredenheid” als programmapunt één had?
Ik doe maar voorzichtig want ik ben frans
resident en hier is “men” verre van tevreden.

ECONOMISCHE
VOORUITZICHTEN
VOOR MARIANNE
Kort en goed (% van het BNP):
Groei:
2,0%, 1,8 en dan 2,0 (06/07/08)
Import:
6,8 %, 4,0 en dan 4,7
Export:
5.5, 3,2 en dan 5,0
Consumptie: 2,1 , 1,7 en dan 2,2
Invester.
4,1 , 5,8 en dan 5,3
Inflatie
1,5 , 1,2 en dan 1,2
Nicolas heeft nog geen groot geluk en gaat
nu met allerlei wijze adviseurs “de groei zelf
zoeken”. Zijn belastingmaatregelen dienden
de koopkracht van de middenstand, maar
nu moeten er de nodige onpopulaire zaken
echt worden aangepakt. De speciale
pensioenen zijn nu al splijtstof aan het
worden, de krachtmeting komt eraan. Ik ga
dus weer een voorraadje diesel aanleggen:
een oude, goede gewoonte. Je weet het
hier maar nooit.
EINDELIJK DE WARE WW-CIJFERS!
Ze zijn eruit in Frankrijk: de werkeloosheid
daalt echt maar et cijfertje is te laag.
Eurostat, die Frankrijk op de vingers tikte
had gelijk! Het komt door de mateloos
ingewikkelde definties indit land en ok dor
wat politiek gemanoeuvreer natuurlijk. Sarko
zal het nu een worst zijn: het echte cijfertje
is niet 8 maar 8,5% dus. De franse
overheidsadministraties
zijn
niet
de
stevigste dus geen paniek. De bijeengetrommelde experts gaan nu naar huis en
Lagarde (minister van E+F) bedankte ze. En
ze gaat nu de twee ww-instanties
samenvoegen,
onder
zwaar
protest
natuurlijk. Maar niet meer van de franse
bevolking,die hebben het nu ook door!
OUD WORDEN IN FRANKRIJK
In dit land wordt zo af en toe iemand zelfs
HEEL oud, zoals u weet. Maar als je kijkt
naar wat er is geregeld voor de golf van
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gebrekkige ouderen, die niet meer alleen
kunnen wonen, dan ziet het er voor de
“armen” niet zo goed uit. Vanaf 2013 gaat
deze golf van oud en gebrekkig aanzwellen
met een verdere verhoging rond 2025.
In Japan, Duitsland en Nederland is het
volgens franse onderzoekers wel redelijk
goed geregeld; hier dus echt niet. Een
onderzoek gaf aan dat er over 5 jaar al zo’n
43000 plekken nodig zijn, 18.000 meer dan
nu gepland. Het overheidsbudget van 7500
euro per plek is onvoldoende, want het dekt
enkel de personeelskosten. De kosten zijn
nu gemiddeld al 1500 euro/maand/persoon
en de pensioenen maar ca 1120 euro. Let
wel dit is het bejaardenhuis: privé kost het al
2200 euro per maand. Er zijn in de komende 5 jaar 80000 hulpen, en 25000
verplegers MEER nodig in de tehuizen. Voor
thuiszorg dan ook nog 360000 in 2015,
waar moeten die gevonden worden?
De statistiek schokt iedereen:
-aantal te plaatsen personen.
Nu 836.000 in 2040 1,3 miljoen
-jaarlijkse uitgaven
Nu 13 miljard, in 2025 33 miljard.
-extra-personeel
Thuishulp
in
2015
320000
meer;
bejaardenhulpen 99000 meer en verplegers
29000 meer in 2015
-capaciteit in plekken
2007: 5,2 miljoen plekken nodig en 544.000
beschikbaar.
Deze cijfers spreken voor zich, iedereen ziet
het debacle aankomen maar het is NU toch
nog geen prioriteit… En als sluitstuk nog:
het aantal beschikbare plekken per 1000
personen > 75 jaar in dit land (per depart.):
-Bouches du Rhone , 75 plaatsen; Rest
middellandse Zeekust: 75-100….
Zoekt u naar betere gebieden dan moet u
naar het midden en naar het bretonse
westen.
Dat ziet er dus niet razend fraai uit, tenzij u
voldoende slappe was heeft. Dus: langer
werken om langer leuk te leven is
onontkoombaar. Alweer een keer.

carriere achter de rug bij de RATP. Hij
moet het met 75000 mensen, anders gaan
doen. Met een tekort nu van 200 miljoen
per jaar. En de omzet die daalt. Dus
Jacques krijgt het erg druk en zal stevig
moeten ingrijpen. Een van de oudste
ondernemingen in de publieke sfeer moet er
nou ook aan geloven. We wensen onze
facteur Nicolas en zijn broeders en zusters
veel wijsheid en geluk. In de kleine dorpen
zal dit nog veel stof doen opwaaien ook
zonder mistral.
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…
MEER POLEN DAN NOORD-AFRIKANEN
Het waren er al meer dan 7000, officieel
geteld dan wel, die polen. Ze zijn in
meerderheid vrouwen en werken in de
landbouw, aangeworven door een buro in
Polen. Het zijn er meer dan de marokkanen
van vroeger… Want het minimumsalaris in
Polen is 250 € en de werkeloosheid hier en
daar: 20%. Sommigen krijgen in Frankrijk 4
€ per uur, en hun verblijfscondities zijn echt
belabberd. En ze werkten veelal meer dan
60 uur per week. Nu wordt er scherper
gecontroleerd en ook de vakbonden kijken
mee en organiseerden zelfs al stakingen
van locale soort. De polen worden geprezen
om hun inzet en goede houding; ze zaniken
niet zegt men.
Duitsland kent elk jaar 300.000 van deze
landarbeiders, maar de eisen van de polen
gaan steeds verder omhoog. In Spanje vindt
men elk jaar minstens 30.000 roemenen,
naast vele afrikanen. Salaris 5 euro per uur.
Italië, van hetzelfde, nee erger. Voor 3 € per

LA POSTE REORGANISEERT VERDER
Er kwam weer een nieuwe baas Jacques
Rapoport geheten, enarque en al een fraaie
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uur, sommigen werden zelfs met wapens
bedreigd in het uiterste zuiden. Er zijn daar
echte slavernijcondities aanwezig.
Ook
Nederland,
Groot-Britannië
en
Scandinavië hebben in dit alles hun
aandeel.
De tijden van de economische slavernij
keerden terug… zij het dat na enkele jaren
alles weer verschuift omdat de werkers hun
rechten beter kennen, in hun eigen land
meer werk vinden en dus niet meer alles
accepteren. Dus de cyclusduur verkort, ook
bij slavernij.
Intussen eten wij groente en fruit dat laag is
geprijsd omdat een poolse vrouw werd
uitgebuit. Kolonisering van de nieuwe
europese landen. Wie zullen de volgende
zijn? Het moeten wel aziaten en afrikanen
worden als je het mechanisme zo bekijkt. Of
Indiërs etc.?
En niet allen in de landbouw hoor, dan ook
in de verzorging , want daar loopt het
superspaak, nu al en veel erger in de
toekomst. In Nederland vergiste men zich
budgettair al een miljard (op 3 miljard) in de
STIJGING van deze post. Jaarlijks nu rond
0,8% van het BNP. Da’s echt niet niks,
dames en heren. Wij worden erg duur!

melden , eerder was dat er 1 per dag… In
Lyon is het aantal fietsers met 10%
gestegen sinds 2005 en de ongelukken
maar met 6%. De rentrée zal een nieuwe
vuurdoop voor de fiets in Parijs worden
zeggen velen.
Wij wachten af of men ook in Marseille op
de fiets gaat, de witte overheidsfiets dan.
Maar daar is pas de tramway klaar, dus zijn
er even geen sous meer. En tegen de
mistral fietsen is ook geen grapje.
DE FRANSEN WERKEN NIET
Nee, als ze werken is hun arbeidsproductiviteit zelfs flink hoog, dat is bekend.
Maar als we het percentage werkende in de
groep 15-64 jaar meet dan valt op dat
Europa op zo’n 66% zit en Frankrijk op
63%. In 1990 zakten de fransen onder het
europees gemiddelde dus. Kijk je naar
Duitsland dan ging daar dit percentage net
2% omhoog (naar 67,5%) en in Spanje zelfs
6% naar nu 64,8%. Het is maar dat u het
weet. Ik ben 65+ dus ik verpest hier gen
enkele statistiek meer; maar dat was tot
voor kort in Nederland wel anders, beken ik
nu maar.
HOE BETAALT U DE METRO?
Sommigen antwoordden dan: nooit, en
daaraan moet nu een einde komen. Want
het blijkt dat die kaartjes met stripje erg
gemakkelijk kunnen worden nagemaakt,
danwel “geupdated” kunnen worden. Schadepost: 10 miljoen €per jaar. Er bestaat
een echte kaartjesmaffia, zegt de RATP.
Dus gaat de carte rouge verdwijnen en moet
iedereen een Passe Navigo hebben straks,
een kaartje met electronica erin, dat je
gewoon boven een lezer houdt om verder te
kunnen. Nu zijn ze er beiden, maar in 2008
is de carte rouge verdwenen. Nou is dat niet
zo eenvoudig. Allereerst kost een Navigo 3
euros produktiekosten. En dan nog 5 euros
om haar te personaliseren. De carte rouge
kost maar 20 centimes. De operatie kost erg
veel geld, ook op de posten van de stations:
honderden miljoenen deze ombouw. Maar
de onderhoudskosten zullen veel lager zijn,
nu is er elke dag wel een “oude” kaart-jescheckpost per station stuk.

FIETSEN IN DE GROTE STAD
Het is een eclatant succes het Velib in
Parijs, zoals dat ook al veel langer het geval
is in Lyon. Maar er zijn ook andere kanten.
Een standopname.
In 45 dagen meer dan ,5 miljoen keer een
fiets verhuurd! Per dag 70.000 dus, maar
ook gingen er 50 per dag in reparatie. En al
250 stuks helemaal kaduuk. En ook 150
keer diefstal. Niets tegenover de toestand in
Amsterdam natuurlijk.
Samengeteld werden 400 fietsen vervangen
van de 11000 in 1,5 maand, toch geen
echte ramp eigenlijk.
Maar dan ook nog de wijze van fietsen,
taxichauffeurs en andere weggebruikers
klagen steen en been over het fietsgedrag.
Over het trottoir, dronken, en tussen middernacht en 6 uur 3000 verhuuracties…
En ook nog door het rode licht (mag dat dan
niet?) en tegen de rijrichting in, al 3800
PV’s. Er waren 11 ongevallen/ dag te
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En met Navigo kun je ook bepaalde
categoriën korting geven omdat je ze
waterdicht kunt identificeren. Ook kun je er
bijvoorbeeld het huurfietsabonnement op
zetten; de Velib is in Parijs een groot succes
aan het worden. Toch zou de levensduur
van de Navigo wel eens heel kort kunnen
zijn, want de leveranciers van mobieltjes
plannen om de Navigo-faciliteiten ook maar
In het nieuwste mobieltje in te bouwen, met
nog meer moois. Dus straks houdt u uw
mobieltje gewoon boven het paaltje en, hup.
Het moet natuurlijk nog anders ooit: dan
krijgen we bij de geboorte een chip in de
billen geplant, die je vol kunt laden met van
alles: je Paspoort, je abonnementen, je
ziektekostenkaart + medische historie, je
strafblad, je DNA-nummer…. En ook nog je
banknummer etc.
En dan moet je bij iedere wijziging overal
effe aan het paaltje om “op te laden of om
te katten”.
Daar staat straks dan de
wachtrij. Nee Leon, je moet straks gewoon
thuis effe aan je eigen ADSL-box hangen,
s’nachts, en s’morgens ben je dan weer
OPGELADEN. Wedden dat ik gelijk krijg?

scepsis van de franse treinpassagier nog
overwonnen worden…
SERVICE À LA PERSONNE
Dat betekent hier : “persoonlijke dienstverlening” en dan moet u denken aan
schoonmaken, boodschappen doen en uzelf
laten verzorgen. In Nederland heet het
thuiszorg.
De Post ging er ook al in handelen, de hypermarchés zien er al brood in en nu ook de
FNAC, DE grote cultuurhandel in Frankrijk
(boeken, muziek, film,etc). In deze markt
van 500 à 900 miljoen van nu tot 2010, door
de vergrijzing, maar ook zoiets als de
kinderopvang. Sommigen zijn enkel de
tussenpersonen,
dus
zoiets
als
koppelbazen, anderen leveren direct. Deze
zorg is in Frankrijk deels betaald door de
overheid via zorgbudgetten. Nou is het voor
iedereen de kunst er iets in te vinden dat in
het verlengde ligt van de eigen produkten,
te beginnen met de klantenbinding.
De zorgsector is ontdekt en het wordt big
business. De wereld vergrijst mee.
SLECHTE MAKELAARS
De consumentenorganisaties hier wijzen
met de beschuldigende vinger naar de
makelaars: ze liegen en bedriegen, en zelfs
op strafbare wijze. En de staat doet er niets
aan. Op de 17000 gecontroleerden zitten er
800 fout, zelfs 150 kregen een verbaal en
42 worden vervolgd. Dit vak kent al jaren te
weinig reglementering hier en er komen er
per jaar 1000 bij. De kunst is om objecten
voor de verkoop te vinden, niet zozeer
klanten te scoren… Ik had er zelf een aantal
keren mee van doen, toen ik door vrienden
te hulp werd geroepen bij de aankoop van
huizen. Wat je dan allemaal ziet aan
twijfelachtig gedoe is schokkend. Nee, niet
enkel bij kleine rommelaars, ook bij “renommées”!
Afwijkende
m2’s,
onjuiste
specificaties, gelogen moois rond het huis
mn de ligging, vervalsende foto’s.
Een ding is zeker: makelaar kun je hier
gemakkelijk worden, de marges zijn enorm
(5 à 9%!) en als je zorgvuldig bent ben je al
beter dan 80% van de collegea. Ik moet er

SNCF IN DE LIFT
De TGV is een mega-succes, dat is geen
nieuws. Maar voor de rest was het droef
gesteld met “het franse spoor”. Maar nu is
er een nieuw organisatieconcept en
personeelsbeleid ingezet, dat vruchten
begint af te werpen. Meer decentralisatie:
op naar de selfcontained mits, een nieuw
familiegevoel wordt gepropageerd, de jeugd
sneller wordt gepromoveerd en wel op basis
van capaciteitsselectie, etc. Een moderne
bedrijfsvoering is in opgang gekomen. Dat
dit even duurt bij een bedrijf van 220.000
werknemers,
waarvan
18%
vrouw,
gemiddeld 40 jaar oud en over heel
Frankrijk verspreid is duidelijk. Maar het
sein staat omhoog: het moet, en het gaat,
nu bergop met de SNCF. En dat werd hoog
tijd. De vrachtafdeling is nog even het echte
zorgenkind, maar ook daar zal het anders
gaan. Verzekert het management. Geloof
komt voor het bidden. En staken, dat is ook
niet meer zo’n sport, sinds er nieuwe
afspraken zijn gemaakt. Nu moet de grote
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eens over denken, maar eerst moet ik zelf
ons huis verkopen; eerste oefening.

waardoor de kwaliteit, ook pedagogisch,
inzakte.
Dit alles vereist diepe verandering, maar het
zal stapsgewijs moeten gebeuren, op een
“perestroika-achtige” manier dus.
De onderwijsreligie moet snel worden
verlaten want de toekomst van Frankrijk
wordt erdoor bedreigd. Het gepolitiseerde
onderwijs heeft zijn tijd helemaal gehad.

3 MILJOEN ANALFABETEN
Een onderzoek toonde het aan: 9% van de
volwassenen kunnen niet lezen, dat zijn er
3,1 miljoen dus. Uiteraard is dit fenomeen
het sterkst bij de echte ouderen. In de
groep 18-25 jaar is het 4,5 %; bij 46-55 is
het 13%
en bij 56-65 komt het op 14%. En op het
platteland komen we op 28% en in de
steden van > dan 100.000 inwoners telt men
34%. Tja dat doet je toch wat schrikken in
het land met de relatief hoogste aantallen
mensen in het onderwijs en dito kosten…
Weer eens blijkt: veel is niet een garantie
voor kwaliteit..
Wij immigranten voelen ons nu met het
steenkolenfrans wel weer wat beter na deze
cijfertjes.

…………………………………………………
…………………………………………………
FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK
-Politiek/maatschappij
-De FN
De FN-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen moeten “zichzelf” financieren; in Parijs is het geld op. Dat kan ook
hier en daar wel omdat de drempel van %5
gemakkelijk kan worden gehaald. Maar
waar dat niet zo lekker zit, kan de FN toch
een coalitie maken met rechts? Marine Le
Pen gaat door en zegt: De FN is nog lang
niet dood! En dat zal inderdaad in 2008
blijken.
-Dati ruimt op
Dati, de donkere minister van Justitie heeft
het af en toe stevig aan de stok met de top
van haar ministerie. Ze lijkt stevig op te
ruimen: de toppers vliegen er aan alle
kanten uit. Ze zei laatst: Mij ontsnapt
niemand; we zijn hier in een topfunctie aan
het werk en kunnen ons niet achter
arbeidscontract-regeltjes verschuilen.
-Burgervaders in Parijs
Tja die verkiezingen komen er ook aan en
de gevechten in de coulissen zijn er volop.
Bertrand Delanoë is in de running en maakt
goede kansen, nadat hij ook in de PS
verzoenend optrad en een huurfietsenplan
opzette in de Lichtstad. Francoise Panafieu
(UMP) is zijn sterkste tegenstander.
Let wel in Parijs gaat het ergens over:
Er zijn 163 gemeenteraadsleden; 354
raadsleden in de arrondissementen en 20
burgervaders aldaar; en er zijn nog 33
adjoint’s (wethouders).
De grote “burger” verdient 8500 per maand,
zijn evenknietjes 2100 +2500 (vanwege

ONDERWIJSKWALITEIT
Al tientallen jaren is het onderwijs een
zorgenkind. Het primaire onderwijs stuurt
voor 40% leerlingen naar het secondaire
met problemen; 15% kunnen nauwelijks
lezen en 25% begrijpt nauwelijks wat ie
leest.
Het secondaire heeft een te smal opgezet
college en een compleet gedevalueerd bac
(Bacheloreaatsexamen) .
De veranderingen in de wereld zijn in de
afgelopen decennia natuurlijk enorm geweest, van internet tot ontkerkelijking, du
dat er in het onderwijs iets (mee) moest
veranderen is niet verbazingwekkend. Maar
de onderwijs wereld bleef steken in
nostalgie en de zaak roestte vast.
Het is een soort ideologische bevriezing ,
een soort religieuze verstarring met een
gelijkheidssyndroom heeft alle talentontwikkeling gekild. Dit alles kwam door de
massificatie van na de oorlog onder een
marxistische doctrine, waarin 200.000
onderwijsgevenden werden opgevoed. Toen
kwam een tweede golf van 1968 waarna
men de idee kreeg dat elke leerling zijn
eigen
leerprogramma
moest
kiezen
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conseil general lidmaatschap dat erbij
hoort); en een raadslid 1425 euro/maand…
Onkostenvergoedingen: grote burger 2400
per maand en de satellietburgervaders
1200. Het ontvangstenbudget van Parijs is:
80000 euro/jaar.
Zo nu weet u ook wat het schuift in de
Lichtstad.
-De PS c.s.
In de PS zijn er nu ook verlichten die vinden
dat de speciale pensioenen moeten worden
gladgestreken en dat meer dan 35 uur
werken eigenlijk wel moet. Dit tot grote
schrik van de CGT c.s., die nu zijn
gematigde linkse flank open ziet liggen
terwijl Sarko de kanonnen aanrijdt. Maar de
zuidelijke vakbonders gaan niet zomaar
plat: die willen nog eens ouderwets er tegen
aan. En nu Strauss-Kahn naar het IMF gaat
is de dikste oppositioneel uit de PS
onschadelijk gemaakt voor de time being.
-MODEM; het midden
Bayrou was lang heel stil, maar hij werkte
als een paard om mee te gaan doen aan de
Gemeenteraadsverkiezingen van 2008. En
hij begint nu ook Sarko te bekritiseren en wil
vooralsnog ook weinig met de rammelende
PS. Hij lijkt weer eens alleen te gaan en
waarschuwt tegen de methode Sarko Zijn
manier acht hij schadelijk voor Frankrijk. Hij
heeft het m.n. over de vergroting van de
verschillen en het achterblijven van de
bestrijding van de staatsschuld. Hij rekent
op meer dan 18% bij de volgende ronde
voor zijn club Modem. Ook in Parijs gaat hij
meedoen en in de meeste steden.
Wat Sarko’s toekomst betreft, ziet hij dat het
nu erg moeilijk gaat worden om de armen
offers te gaan vragen nadat er eerst
belastingfaciliteiten werden uitgedeeld aan
de rijken. Verder blijft Bayrou nogal op de
vlakte, inhoudelijk, hij is een filosoferend
politicus en geen rauwdouwer zoals Sarko.
Een wereld van verschil, maar toch een
soort van derde weg. Als Sarko het moeilijk
gaat krijgen, nadat de PS het al moeilijk
heeft, kan Modem best nog eens aardig
scoren. Deze privé-voorspelling is overigens
niet voor weddenschappen bedoeld!
Op haar congres speelde Bayrou de rol van
de Frankrijk reddende messias, een beetje

Segolene met een broek aan. Zijn 2500
bezoekers waren zeer opgetogen en de
sfeer was: we gaan het maken. Bayrou
maakt als filosoof best indruk op me, maar
hij is te weinig machtspiloot en teveel
dromer om het te gaan maken in de harde
strijd. De gemeenteraadsverkiezingen zullen
het laten zien en ik vrees dat Modem een
gematigd plekje zal krijgen.
-Sarko’s politieke doelen
-Pensioenen
Sarko heeft nu de speciale pensioenen
onder schot en dat gaat wrijving opleveren.
Een testcase van allure, zeker nu ook de PS
liet merken dat deze “gouden pensioenen in
de overheidssfeer” eigenlijk niet meer
kunnen. Want in een land dat de gelijkheid
predikt kun je niet de ene helft de goeden
pensioenen van de andere helft laten
betalen! Maar dat is een mening die de CGT
c.s. niet zomaar deelt… Ze denken “nog”
dat je deze pensioenen voor iedereen zou
moeten hebben…. Maar ze zoeken nog
naar de europese burgers die dat dan
zouden willen betalen… Want IN Frankrijk is
het OP.
Sarko gaat in de test nu!
-Begrotingstekort en groei
Sarko moppert over de Europese Bank en
hoe. Hij verwijt ze latent gedrag en de te
dure euro. En dus voert hij de druk op
Trichet op. Dat is slecht gevallen in de EU
waar praktisch allen zich achter de bank
schaarden, Duitsland voorop. Sarko zit
economisch in de prut, met de tegenvallende groei, en tracht nu de aandacht wat
af te leiden. Dat zal hem niet lukken en zijn
positieve imago in de EU is nu al wat
bekrast! De kat in het nauw…
Intussen hebben de wilde spoorarbeiders
een stakingsvoornemen bekend gemaakt:
De CGT laat de Rail Sud-groeo uit haar
midden, als testclub voor Sarko optreden.
Nu moet Sarko dus geen foutjes maken….
-De Sarko’s privé
-Sarko’s vrouw
Cecilia is een hele speciale; ze gaat haar
gang en op nogal eigen wijze. Ze ligt nu
onder vuur over haar rol in de Libische
kwestie, waar ze nogal succesvol leek,
maar waar niemand echt het fijne van wist.
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Ook was ze gewoon plots verdwenen op de
G8 feestjes en ook niet aanwezig bij de
familie Bush, die Sarko uitnodigde. Geen zin
of zo.
De eerste dame trekt zeer de aandacht,
mede omdat iedereen weet dat Sarko haar
aanbidt. En ze levert erg mooie verhalen op.
Een verademing voor de Peoples Press na
al die saaie oudere dames. Overigens:
Cecilia is 55 en loopt er niet bij als een
opgedirkte kerstboom; zij is meer het
naturelle type. Weer eens heel wat anders,
zoals alles aan Sarko anders lijkt te zijn.
-Sarko’s vrienden
Sarko houdt van rijk en luxe, dat is geen
geheim. Zijn vriendenlijst bestaat uit
miljonairs , de grote zakenlieden in
Frankrijk.
Dat wordt in de pers breed uit gemeten,
zeker als hij op vacantie gaat op luxeboten
en in luxevilla’s. Maar Sarko maakte van
deze voorliefde nooit een geheim, in
tegendeel.

nu helemaal binnenste buiten gekeerd.
Mama, papa en dochterlief! Het is
bijltjesdag. Jacques heeft al gewaarschuwd:
wie aan mijn vrouw of dochter kom, die zal
wat beleven! Wordt dus vervolgd.
-CLEARSTREAM
De Villepin heeft openlijk geklaagd over de
hoge borgsom van 200.000 € die hij kreeg
opgelegd. Hij probeerde zijn rechters onder
druk te zetten voor zijn vervolg-verhoor van
13 september. Hij suggereert dat hij later,
waar mogelijk, zijn rechters zal aanpakken
voor de vernederingen en beschadigingen
die uit hun gedrag zouden kunnen volgen.
Schadevergoedingen dus.
Ook zijn secretaresse wordt ondervraagd
over wie hij sprak en wanneer, duidelijk
puntend op de vraag hoe en wanneer hij
Gergorin sprak. Ze heeft l laten weten dat
ze het hele geheugen van haar PC heeft
gewist. En ze weet zeker dat daarin nooit
ook
maar
één
document
uit
de
Clearstreamsfeer zat. Het feest gaat dus
e
nog steeds verder, zijn verhoor op de 13
duurde weer 8 uren. Hij liet een dossier van
80
pagina’s
achter
en
verklaarde
nadrukkelijk dat er nooit een poging was tot
beschadiging van ene Sarkozy. En hij
schreef al een boek over Napoleon en Le
Soleil noir de la Puissance , een titel die
voor zich spreekt. De Villepin vecht fors
terug, wil in de politiek retour komen en
verdient vooralsnog geld met schrijven. Dat
gaat nog vuurwerk geven, zeker nu Sarko
wat wrijvingen oploopt. Maar de verhoren
gaan nog voort… De Villepin moet echter
oppassen dat hij niet te ver gaat in zijn forse
tegenaanvallen, zeker nu de andere
verdachten zich in een front tegen hem
samensloten. Dat is nogal link in deze
glibberige affaire.
ARBEIDSONGESCHIKT OP Z’N CORSICAANS
De vroegere hoofdmedicijnman van de
franse ziektekostenverzekering CEPAM op
Corsica en een medische discipel moet voor
de rechter komen. Zij vervalsten invaliditeitsverklaringen voor zo’n 10 miljoen €.
Duizenden
“patiënten”
dus
werden
“bediend”. En ze zitten in de zakelijke en
sportieve sector vooral. Tja, zelfs de

-Financiën
-WW cijfers: de echte!
Het echte WW-cijfer is nu uitgezocht. Het
moet niet 8 maar 8,4% zijn. Waarvan acte.
Overigens doet dat nauwelijks iets af aan de
daling.
-Tekorten SECU
Het loopt dit jaar naar 13 miljard en het is nu
de stilte voor de storm.
-Affaires
Het is in deze hoek weer effe ouderwets
druk; voila, ons rijtje:
-FAMILIE CHIRAC
De dochter van Jacques werkte vele jaren
voor haar vader toen hij burgemeester van
Parijs was. Ze had een buro etc., maar
stond niet op de salarislijst, blijkt nu. Ze
ontving salaris van een klein privé-bedrijfje
is nu vastgesteld. En wie waren dat dan
wel? Dat wordt nu juridisch onderzocht.
Immers haar vader ligt onder vuur vanwege
medewerkers die wel op de loonlijst stonden
maar elders (lees in zijn partij) werkten. De
familie is nu geheel zonder macht en kan
niemand meer intimideren. Dus worden ze

12

ziekenzorgsector is corrupt op het Île de
Beauté; maar wie verbaast dat eigenlijk
echt?
-DE EADS VÓÓRKENNISZAAK
Opvallend laat ligt er nu een verdachte
handel in aandelen/opties door het
management van EADS op straat, waarin
mogelijk ook de regering, zelf een grootaandeelhouder betrokken zou kunnen zijn.
En ook Lagardère, boezemvriend van Sarko
en ook grootaandeelhouder EADS is er bij
betrokken, ai. Iemand, uit de anti-Sarko
hoek heeft dit zaakje op de tafel gewurmd,
niet zo knap, omdat iedereen wist wat er
met de EADS koers is gebeurd nadat de
vertraging van de A380 bekend werd. Maar
de timing is wel ehaaid, zegen insiders
wijzend op de spanningen met de
vakbonden. Le Breton, toen de verantwoordelijke minister en nu hooggeleerd in
de VS, moest al aan de tand worden
gevoeld. En hij verklaarde dat de Staat, dus
Bercy (= het bevoegde ministerie in deze),
niks te verwijten viel. Maar dat was
natuurlijk niet genoeg: dus Lagarde, de
huidige minster, startte een echt intern
onderzoek. Sarko was opvallend stil en
werd door links uitgedaagd of course. Wat
een
buitenkansje:
zich
verrijkende
managers terwijl Sarko net de “rijken” ook
nog belastingvoordelen gaf… Politiek very
hot dit akkefietje; wordt dus met spanning
ge- en vervolgd!
.-VAKBONDSGEVECHTEN
De staatssecretaris voor de publieke
diensten klapte uit de school. Hij moet
23000 ambtelijke werkplekken besparen en
later nog meer. En dus is er nu een verhit
debat over formatie (aantal benodigde
werkplekken) en natuurlijk salaris. En dus
wordt er nu met getallen en statistiekjes
gegoocheld en gelogen. Bijvoorbeeld het
gemiddelde salaris per ambtenaar. Dat ging
omlaag, geschreeuw bij de bonden. Nee zei
Santini uit Parijs, dat klopt want de
opengevallen plekken van gepensioneerden
worden door lager betaalde ambtenaren
vervuld. Nogal logisch dus.
Maar de gemiddelde salarisstijging per
werkplek, ging ook omhoog… en dat is toch
heel andere koek.

Het prijsindexcijfer van kosten levensonderhoud steeg bij de ambtenaren, aldus
de vakbonden. Dat klopte mede omdat ze
stiekem ook de hogere sigarettenprijs erin
stopten, wat officieel niet gebeurt in dit soort
meting.
En zo pesten ze elkaar ministerie en
bonden. Weinig produktief en nogal
kinderachtig.
Ik heb in mijn banen nogal wat ervaring met
dit soort fenomenen opgedaan en weet nog
wel dat een voorstel om een wiskundig
model te introduceren om de relatie werklast
en arbeidscapaciteit te analyseren , werd
getorpedeerd door een hoge, in de
organisatie waar ik ten werkte. Toen ik er
gewoon mee doorging, werd mij gezegd
“onder vier ogen”, dat mijn carriere zou
vastlopen als ik niet zou ophouden. Ik hield
niet op en mijn carrière liep prima. Overspeling van de hoge hand dus. De
argumenten van betere soort tegen het
voorstel waren ook vaak van het soort:
“kunstje flikken met cijfertjes”, een vermoeiende sport. Maar mijn nogal stevige
wiskundekennis kwam toen best goed van
pas.
Dus snap ik zo’n staatssecretaris ook heel
goed als hij zijn ergernis spuidt.
…………………………………………………
…………………………………………………
NOS BONHEURS FRANCAIS.
Bonheurs zijn hopelijk voor eeuwig, beter
gezegd voor levenslang. Spinoza zei het al:
tel je zegeningen, focusseer op het goede,
want het slechte is gewoon des mensen en
zal nooit verdwijnen. Je daar aan houden
valt niet mee, maar hij deed het zelf een
leven lang. Wel een kort leven van 44 jaren;
toen overigens niet echt kort. Het vervolg nu
en in zijn grote geest:
-de rust en de stilte van onze nazomer
-het vooruitzicht van een bezoek, een reis
naar mensen die je graag wil ontmoeten..
-het winterklaar maken van de tuin; het
opruimen van de zomer en zijn extremiteiten..
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-het horen van het ongebreidelde sexleven
van de diverse viervoeters om ons heen.
Depke is nu ook helemaal van slag.
-een lunch op de Quai du Port in Marseille;
de mix van haven, zee, blauwe lucht en
opgetogen mensen.
-de puberende kleinkinderen die hun stuur
kwijtraken , maar ook o zo kinderlijk blijven.
Op weg naar grote mensenland.

“ Wat ik u voorstel is een nieuwe politieke
moraal, met leiders die het voorbeeld
geven”. (Chirac, 1997). Wel dat valt nog te
bezien, wat hem betreft.
***
“J’ai une grande force par rapport à mes
predecesseurs. J’ai decide de ne faire qu’un
mandate” (“Chirac 1995). Dit durf ik gewoon
niet te vertalen!

Deze bonheurs waren ook weer geput uit de
actualiteit en dat toont aan dat er niet enkel
bonheurs in de toekomst verborgen zijn.

***
“Als Frankrijk erkent dat niemand over haar
kan beschikken zonder haar, hoeft ze dat
maar te laten merken; dan zullen mijn moed
en mijn energie voor haar zijn”. (LouisNapoleon Bonaparte, 1951).

NOS GROS MOTS.
De franse “beerput” is groot en vol
geurende,
soms
wat
stinkende,
verrassingen. Moedig graven we verder:

Zo kan ie wel weer even, maatje.

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

“sot(te)”
= dwaas, zot(tin), domoor
“souillon”
= slons, sloerie
“c’est une super-nenette = het is een lekker
stuk
“tante, tapette” = nicht, flikker
“tapiner”
= tippelen
“taquiner”
= plagen, pesten
“il est tarte”
= hij is knettergek
“teigne”
= rotvent, rotwijf
“tirer un coup” = een nummertje maken
“tronche”
= smoel
“trouillard”
= poepiebroek, schijthuis
“vache”
= krengerig, gemeen

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
TWEE DAGEN IN HET FRANSE OGCIRCUIT
We zien het bordje van de notaris, op die
vrijdagmorgen in de Rue Paradis in
Marseille. Hier gaat het dus gebeuren; de
laatste trap afvuren van ons avontuur “koop
een appart (ement)”. En we zien ook “onze”
notaris uit Mormoiron, naar binnen glippen.
Ja, wij doen “het” enkel met twee notarissen
tegelijk. Double minute, heet dat bij deftige
mensen, die wij natuurlijk zijn.
We klimmen een trap op in een statig maison de maitre, met een vleugje vergane
glorie. En betreden de wachtkamer, met
oud bruin hout, een wat weggezakte receptioniste en de beruchte ongemakkelijke
stoelen. Eerst schudden we onze mormoironaise maitre de hand, hij heeft het
vanmorgen gehaald, ondanks diverse
bouchons en hoopt dat alles maar snel zal
verlopen. Tja en dus moet ik hem eerst
maar even bijpraten.
Weet hij dat het tot gisteravond niet zeker
was dat wij vandaag hier zouden tekenen?
Nee? En ook niet dat zijn eigen secre-

En opnieuw blijkt ook de “rijkheid” van de
Nederlandse taal. Daar is dus ook niets mis
mee! Zo kom je daar ook nog eens goed
achter. Foei!
PAROLES DE PRÉSIDENTS.
Presidenten in Frankrijk spraken altijd al
veel, maar Sarko slaat ze allen. Zeker als
het gaat om duidelijkheid!
“ De rol van de staat is niet de natie
beschermen, maar haar leiden”. (Valery
Giscard D’Estaing, 1975).
***
“ De staat moet een garantie vormen maar
niet een oppasser zijn”. (Chirac, 1984).
***
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taresse ontdekte dat onze huwelijkse acte
(ja zo zit dat bij ons!) niet in de hypotheekacte staat vermeld? Nee, ook nog niet dus.
Daarom grijpt ie nu meteen zijn mobieltje en
loopt weg om zijn secreetje even te weet-ikwatten. Dat begint dus, zoals wij al zagen
aankomen, niet zo heel erg goed. Hij komt
terug en zegt dat hij het akteprobleem in
Mormoiron nu even laat oplossen, NU
meteen; het gewijzigde papier komt straks
dan wel over het Internet. Pfff.
Nu even over dat incident gisteren met de
verkopende partij, de projectontwikkelaar
van Amerikaanse bloede. We vertellen dat
we de concept-acte wel erg laat kregen en
dat we bij het lezen van de 70 pagina’s,
plots, eergisteren, stuitten op de zinsnede
die zei dat: de aflevering van ons
e
appartement niet 4 trimestre 2009 zou zijn,
e
maar 2 trimestre 2010… En dat dit bij ons
zeer stevig kwaad bloed zette: immers een
half jaar langer financieren cq huren van
een tussenoplossing zal het gevolg zijn. Erg
duur geintje, doordat men ons “vergat” te
vertellen, ( gedurende ca 4 maanden!).
En ik verhaal ook van mijn woedende
telefoontje met de commercie van de verkoper, gevolgd door een dreigend mailtje
aan hetzelfde adres. En daarna het binnenkomend telefoontje van de verkoopbaas, vol
excuses: “ een onbegrijpelijke “erreur” was
het en “natuurlijk hadden wij het recht alles
te laten vallen”, wettelijk gezien dan. Dus hij
bezwoer dat hij “een interessant gebaar”
zou gaan maken via een mailtje, na overleg
met zijn OG-bobo. Dat werd dus wachten,
en ik belde intussen de bank om die “bij te
praten” over de gaande super-crisis, daarbij
wel ook even informerend naar eventuele
boetesommen als ik hun getekende
financieringsaanbod zou laten vallen. Die
boete was ca 200 euro zei de bank, en ik
zei smiechtig, dat ik het daarom dus rustig
niet zou gaan tekenen, als het “aanbod” ons
niet zou bevallen. De dame van de bank zei
dat te snappen, en ik voel-de met grote
zekerheid, dat er nu direct een contact zou
zijn, een spoedcontact zelfs, met die
prutsende OG-bobo’s. Je weet dat
natuurlijk nooit, maar de logica zegt het je
eigenlijk en het was ook zo, bleek later.

En s’avonds kwam dan het “aanbod”, ongeveer de helft van wat wij wilden, na wat
sommetjes gemaakt te hebben. Dus ik
seinde per mail onze redeneringen terug en
de conclusie dat het echt moest verdubbelen, anders, weg met dat appartement en
ook geen reisje op vrijdag naar de notaris in
Marseille!
Het antwoord kwam telefonisch, een medewerkster zei, dat onze eis wel erg hoog was;
zij was vooruitgestuurde psycho-logische
oorlogsvoerder. Ik boog geen millimeter en
bleef staan, waarop zij be-loofde weer met
de bobo te gaan praten. En de bobo liet
ons, na weer excuses en zo, weten dat hij
door “heel hoog gezegend”, het
uitzonderlijke aanbod mocht doen van wat
wij wilden, minus 15%. Maar dus wel + 60%
bovenop zijn laatste “offer”.
Tja, dat zag er al veel beter uit dus en wij
besloten, intussen nog maar 15 uur voor de
afspraak met de notarissen in Marseille, het
aanbod maar te accepteren. En dat werd
toen vliegensvlug bevestigd per mail door
de verblijde verkoper. Dus wij begonnen
wat spullen in te pakken voor de vroege reis
naar Marseille.
En zo zitten we dus nu in de wachtkamer,
waar het een druk verkeer is en waar vele
aanplakbiljetten ons trachtten te waarschuwen voor allerlei onheil dat je kan
overkomen ZONDER notaris… Voila, een
bijzonder forse dame, met veel goud
behangen, en ze schudt de hand van haar
confrère en dan die van ons, want wij moeten enkel betalen toch? Er waren enkele
kleine abberaties, zegt ze, nog even en dan
gaat het echt gebeuren. Nu dus, 50 minuten na ons arriveren en nog steeds zonder
koffie of zoiets. Het ruikt er niet eens naar
hier! We zijgen allen terug in de krappe
zeteltjes en denken na over de imperfecties
van het menselijke leven…
Daar komt de robuuste notaris aanstuiven
en noodt ons in haar kantoor met stapels
acten. Na de obligate inleiding stelt ze ons
voor enkele tientallen parafen en handtekeningen te gaan zetten. Want er ligt een
stapel van wel tien pakjes A4 te wachten;
mogelijk totaal zo’n 80 pagina’s.
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Want een appartement in een groot complex met collectieve tuin etc. is een juridisch
ingewikkeld iets.
Dus nog in 2007 zit een koper met een lam
handje vanwege de honderden krasjes die
hij moet produceren; een belachelijk
anachronistische gedoe.
En daar horen we plots dat wij de franse
nationaliteit hebben; da’s wel erg rap, madame le notaire!
Dus ik vraag of je die kadoo krijgt bij de
koop van een appartement? De notaris is
not very amused. En dat moet een te hulp
geroepen klerk nu echt compenseren: hij
krijgt stevig de oren gewassen en kleurt
rood. Notaris 1 en klerk verdwijnen even,
stevig ruziemakend…
Notaris 2 grijpt zijn kans en duwt in supertempo zijn akte er even door: wij krijgen
geen enkele pauze dus. Er blijkt dat hij geen
voor ons zichtbare fouten meer heeft in zijn
akte, maar ja, hoe weet je eigenlijk dat
zeker? De laatste paraaf daalt op papier en
daar is ook onze notaris 1 weer.
Met een licht trillende stem leest ze weer uit
eigen werk voor, tot ze aan het tekstdeel
over de financiering komt. Notaris 2 trekt
aan de rem omdat er iets niet klopt met zijn
akte. En jawel, nu gaan twee confrères in
de clinch, het cabaret wint sterk aan kleur.
Een duet pour deux notaires… Het juridische toernooi duurt even en notaris 1 verliest opnieuw en verdwijnt weer. Onderwijl
produceert notaris 2 een triomferende
grijns. De deur vliegt weer open en notaris 1
gaat zuchtend zitten, hervat de lezing en wij
dus “het krassen..”. De laatste handtekeningen nu nog…
Het is lunchtijd geworden en we verlaten
wat vermoeid het statige pand; geven onze
notaris de hand en die sprint naar zijn auto
omdat hij al een afspraak gaat missen. En
wij beseffen dat we een tiental duizendjes
betaalden voor deze comedie…
We lopen weer in de warme zon richting
oude haven, terwijl ik mijn eega tracht te
weerhouden van het binnengaan van alle
modeboetiekjes in de Rue Paradis. We
bereiken de Vieux Port en zoeken een fraai
resto’tje aan het water op de Quai du Port.

De bestudering van de kaart en het apero
doen alle ellende snel verdampen en we
weten weer waarom we naar Marseille
wilden gaan.
Het is in dit land hard werken om haar
geneugten te ontfutselen en het kost
gewoon ook veel… ergernis, verbijstering
en allerlei gedoe.
Dus we nemen het maar “op de koop” toe…
en zeggen: Vive La France, vive la
panique!
PS: Over de maanden die aan deze apotheose voorafgingen wordt u op een ander
moment ingelicht. Immers onze definitieve
acten moeten we nog ontvangen en God
weet wat er dan nog scheef zit. En alles
moet ook wat worden gedoseerd omte
voorkomen dat U ,lezers, nog in een shock
zou geraken!
Leon, sept. 2007.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++

JOURNAL MORMOIRONAIS
A CALIFORNIA STATE OF MIND
Mogelijk kent u deze songtitel uit een grijs
verleden ook. Wat een “state of mind” in
relatie tot die regio nou precies was, bleef
me toen onduidelijk. Misschien was dat voor
de Amerikaanse zanger ook wel zo.
Maar nu hier, in de trein van Eindhoven naar
Maastricht, wordt het me langzaam wat
duidelijker. Erg laat, maar daarom nog niet
nutteloos. Ik ben op route van Mor-moiron,
via Marseille Airport naar Neder-land,
Maastricht en dat betekent vooral veel
wachten. Maar anderen doen het werk
terwijl ik kan rondkijken.
De stations schieten voorbij, ik zie hun
namen in een flits. Vertrouwde namen, met
een “geur” van een lang verleden. Een
vertrouwde geur, die is verbonden met het
mooie van gisteren.
De namen veroorzaken willekeurige zoekprocessen, associatief gestuurd, in mijn
hoofd en die doen weggezakte gebeurtenissen en personen opduiken. Een soort
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van race door de You Tube in mijn grijze
hersenmassa, onder de entry: yesterday.
Je ziet veel dingen in dezelfde vaart als de
sneltrein heeft, je kunt er maar even bij
stoppen en een zijstraatje inslaan, daar
even blijven en loslaten en dan weer
doorracen door de verleden tijd.
Zo’n treintocht werkt als een replay van de
nooit geschreven memoires en doet beseffen hoeveel er in je mind is opgeslagen.
Waarom dacht ik toen, waartoe dient deze
berg aan indrukken en belevenissen?
Bleef het hangen omdat ik het nooit heb
“gedeleted”? Of omdat het niet gewist kán
worden? Omdat het toch een essentiële
kaart is uit het fragiele kaartenhuis van een
geleefd leven? Om ooit te kunnen teruggaan naar “vroeger” en om zo beter te
kunnen begrijpen wie en wat je eigenlijk
bent? Materiaal voor een grondige reconstructie in het kader van een beoordeling
van wat gedaan en gelaten werd? Of gewoon een pretpakketje om de tijd aangenaam te kunnen doen voorbij gaan op de
reis Eindhoven-Maastricht? Want daarmee
zou ook al veel nut zijn bewezen.
Ik zie gebouwen waar ik 40 jaar geleden in
rondliep, waar mijn volwassen leven “à la
my way” ooit begon. Een hoopvolle fase na
grote storm en dreiging. Veel onbekends,
maar ook veel belovends kwam erna. Een
soort “beloofde land” eigenlijk, een echte
mijlpaal in mijn leven. Dat is dus Eindhoven.
De belangrijke acteurs uit die episode komen langs in mijn herinnering, veel vriendelijke gezichten. Maar enkele doen ook
een alarmbelletje rinkelen. Sommigen
waren cruciaal voor mijn levensloop, dat is
nu wel echt zeker. Waar zouden zij nu zijn?
De meesten zijn er niet meer, denk ik.
Nu gaat een vertrouwd landschap voorbij
waar ik ooit doorheen fietste in mijn jeugd.
En opnieuw draait You Tube op volle
toeren. Gevoelens van zeer diverse soort
passeren razendsnel: een high-speed
stomme film lijkt het. Een herbeleving van
iets dat echt van mij is, oude eigendom,
goed opgeborgen.
Als Maastricht nadert, moet ik een soort
saldo opmaken. Wat brengt dit uurtje
treinen door vroeger me nu? Het is een

gevoel van berusting dat over me komt, en
ook een soort diepliggende moeheid is te
voelen, eigenlijk wel een prettig gevoel.
Mijn “California state of mind” dus.
Leon,Aug 2007.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

COIN DES POETES
Dit gedichtje beschrijft in een flash-back,
wat ik ooit voelde toen het leven zelfs even
het (glim)lachen verleerd had.
VERDWALEN VAN MIJN « ZELF »
Moeizaam en traag,
Hakkelend, knerpend soms,
Blijft alles nog net compleet,
Is er nog net dat geheel,
Dat ik ken,
Dat me vertrouwd is,
En dat ik behoef,
Mijn ZELF.
Steeds vaker,
Is er disharmonie,
Past de lego niet meer,
Vertoont het beeld craquelé,
Maakt het geheel bang,
Is het me zo vijandig,
En doet het me pijn,
Is niet als, mijn echte ZELF.
Iets hapert er,
In de wereld buiten,
En veroorzaakt weer en opnieuw,
Disfunctie, onbalans, total loss,
In mijn bewustzijn,
In mijn venster naar de mensen,
In de harmonie van de natuur,
Iets heel vreemds, voor mijn ZELF.
Ik weet, ooit zal het gebeuren,
Dat alles vreemd zal worden,
Dat alle kleuren gaan schreeuwen,
En alle klanken kakafoneren,
Dan zal ik plots beseffen,
Dat ik eindelijk ben weggereisd,
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Van alles wat ik ooit was,
Ver weg van, mijn ZELF.

miljoen personen vallen er compleet
buiten… zo’n 15%! En vanwege niet verzekerd zijn sterven er dagelijks 1800 zieken
daar…
In vergelijking met Frankrijk, is het aandeel
van de gezondheidszorg in het BNP 5%
hoger in de VS (nl 15%), maar de
levensverwachting is in de VS 77 en in
Frankrijk 81 jaar.
Dit weerspiegelt het
inegalitaire karakter van het Amerikaanse
systeem: de rijken zijn OK en de armen de
klos.
Enkel de VS, Turkije en Mexico hebben
geen algemene toegang tot het systeem
geregeld binnen de groep van landen van
het OECD. De 15% hogere uitgaven van de
VS voor gezondheid komen door marketingkosten en de juridische kosten! Maar
pas op, ook in Frankrijk ontstaan nu tekorten in volume, capaciteit en vooral in de
verzekeringskassen. En in Frankrijk zijn er
3,4 dokters per 1000 inwoners, in de VS 2,4
en in Canada 2,2. Ook een ziekenhuis op
elke 17 km, daarentegen op honderden
km’s in de VS. En de obesitas ligt in de VS
op 32% en in La France (nog) op maar 9%.
Dit alles brengt Michael Moore tot een
lofzang in zijn film Sicko… Het is te hopen
dat deze film ons wakker schudt over het
goede van “ons systeem” en ons zal
aansporen dit zo te houden.
De american dream is korter dan velen
denken dus; maar de european dream zal in
de komende decennia ook zwaar op de
proef worden gesteld.

En mijn ZELF is dan ook niet meer.
Leon, Juni 2006-06-25

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

VOOR
GLOBETROTTERS
FILOSOFEN

EN

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
DE RADICALE MOSLIMS: WINST OF
VERLIES?
Hoe zou Al-Qaida de hele toestand zelf
inschatten op dit moment? Het westerse
blok trekt een front tegen het moslimterrorisme , dat is zeker. De landen werken
volop samen om het te bestrijden. En niet
zonder succes: zie recent weer in Duitsland.
En de moslimwereld is eigenlijk ook
kwetsbaarder geworden, ook al groeit de
aanhang van de radicalen. In Gaza zijn het
de aanhangers van de Moslimbroeders die
de baas zijn, geen vrienden van Al-Qaida.
In Libanon zijn het de sjiïeten van
Hezbollah, ook al geen bevriend volk. In
Turkije gaat de verwestering toch eigenlijk
gewoon snel verder. En in Marokko is de
grote winst van de radicalen uitgebleven.
Maar in Algerije vallen er doden door AlQaida onder de eigen geloofsbroeders.
Zo gezien is de Al-Qaida balans niet zo
evident
positief
eigenlijk.
Dus
de
geschiedenis van de radicale islam is nog
niet geschreven!

IMMIGRATIE OP Z’N FRANS
Het parlement kreeg de nieuwe voorstellen
die beogen de quote van het economische
aandeel in de immigratie op liefst 50% te
zetten. Nu komt slechts 7% binnen om te
werken, want het grootste deel is
gezinshereniging. In cijfers: op 140.000
immigranten slechts 11.000 werkende.
Zelfs 70% heeft een zwakke opleiding en
maar 21% heeft gestudeerd, tegen 34% in
het UK en 46% in Canada. Dus nu de
“immigration choisi”, met een lijst van 62
beroepen met tekort aan mensen. Helaas,
tot nu toe komen slechts wat polen in de
landbouw werken en lijkt de 50% dus te

BRAVO VOOR DE SECU FRANCAISE!
Sicko heet de laatste film van Dan Brown en
die prijst het franse gezondsheidssysteem
de hemel in. En kraakt uiteraard het amerikaanse compleet. De Amerikaanse cijfertjes doen dan ook wel schrikken: 47

18

ambitieus te zijn. En, zeggen experts, de
restricties op familiehereniging maakt ook
goed opgeleiden bang en het werkt dus
averechts. Frankrijk moet nu op wereldnivo
concurreren om de “cerveaux” binnen te
halen en dat valt niet mee. De discussie
over het wetsvoorstel was “hot”, vooral over
de DNA-check bij kids als de papieren
ontbreken… Zeer controversieel!

aanvallen via China komen, dit nog niet
bewijst dat “de chinezen” ook zelf de daders
zijn. De wereld wordt steeds fragieler en
gevaarlijker en het manipuleren van de
publieke opinie is nu ook dagelijkse kost.
ETNISCHE BENDES IN DE STEDEN
Vechtende bendes in steden is niks nieuws:
de verhalen over bendes negerjongeren in
de VS, New York, Los Angeles etc. waren al
tientallen jaren geleden dagelijkse kost.
Nu wordt dit fenomeen ook steeds meer
gemeld uit Frankrijk, zie de rellen in maart
en augustus 2007 bij het Gare du Nord in
Parijs. Grote kloppartijen tussen honderden
jongeren in bendes georganiseerd. Doet
denken aan de bendes van voetbalsupporters in Nederland en elders, de ultrarechtse jongeren in Denemarken, Duitsland
en ook in Nederland en België…
Het fenomeen is dus oud en breed en lijkt
een verschijnsel dat samenhangt met de
grote stedenmisère voor etnische groepen… Er wordt gevochten tegen elkaar,
tegen andere etnische groepen, of tegen
andere minderheden. Dus veelal tegen de
“andere”, de afwijkende, een soort stammenkrijg dus. De frustraties worden uitgeleefd in een geweldsuitbarsting tegen “anderen”, omdat de echte oorzaak van de
onvrede niet kan worden “aangepakt of
gestraft”.
Een franse hoge politiefunctionaris zegt:
Omdat het tot voor kort politiek niet correct
was om van etnische bendes te spreken, is
onze aanpak van het fenomeen jarenlang
achtergebleven. En nu moeten we er stevig
tegenaan, om nog erger te voorkomen.
Vele profeten, zoals Attali, voorspelde al dat
er in de grote agglomeraties een bendewereld op zal komen , die een groot veiligheidsprobleem gaan vormen. In de toekomst zal elke frustratie door geweld
worden gekoeld. Onze vredige wereld gaat
dus echt verdwijnen.

HET INTERNATIONALE GERECHTSHOF
Het is niet bij iedereen populair; de VS en
anderen hebben het zelfs nooit erkend! En
hun jacht op de Servische oorlogsmisdadigers is al jaren een hopeloze boel;
en niemand snapt eigenlijk waarom. Nu
verscheen er een boek van een hoge
medewerkster van dit hof waarin nogal wat
explosieve dingen worden gedebiteerd.
Washington en Londen hebben namelijk
geheime vredesonderhandelingen gevoerd
met Milosevic, dat weten we nog wel. Maar
nu wordt beweerd dat daar “afspraken”
werden gemaakt, ook over de beide
oorlogshelden op de vlucht. Ook Frankrijk
houdt zich “afzijdig”, en ook wordt er
gedacht dat een der rechters nog steeds
innige banden met MI6 zou hebben. Meer
weten: dan VREDE EN STRAF lezen van
Florence Hartmann, die niet meer verder
wilde zwijgen. Opnieuw zou kunnen blijken
dat in het onderhandelen onder grote
politieke druk, het recht het onderspit heeft
gedolven. De voorbeelden zijn er met de
dozijnen, nu dus ook weer Servië. En de EU
eist intussen van Servië dat het de
misdadigers uitlevert, als voorwaarde voor
verdere gesprekken…. Daar wordt je toch
niet echt vrolijk van.
DE HACKERS VALLEN AAN
De fransen meldden recent dat er “uit
China” pogingen zijn gedaan om franse
overheidscomputers te kraken. Al maandenlang sinds begin dit jaar. Via e-mails met
daaraan geheime programmatjes gekoppeld, wordt er gespioneerd. Dat werd ook al
uit Duitsland en de VS gemeld. Vooralsnog
wordt er sterk gesuggereerd dat China
erachter zou zitten, maar zeer serieuze
journalisten wijzen er op dat als de

EEN ENORME DNA-COLLECTIE
En instituut in Frankrijk heeft een
verzameling van nu 5 miljoen materiestukjes
tbv DNA-bewaring. Waaronder 2,2 miljoen
van korenplant, een der meer complexe
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zegt men. Het analyseren van het korenDNA is een monikkenwerk voor jaren. Er is
ook massaal ADN van wijnplanten, tomaten,
maïs, koolzaad, meloen etc. verzameld. De
bewaring geschiedt op -80 graden in het
gen van een bacterie…
Dit gebeurt allemaal in het nationale
centrum om tegen droogte, verzuring,
ziekten, schimmels etc, te kunnen optreden.
Dat wil zeggen om door genenmanipulaties
planten resistenter tegen deze aandoeningen/ omstandigheden te maken. Een
voorbeeld waar onze belastingen naartoe
gaan, een investering in een betere toekomst en ook in een mogelijk lucratieve
economische activiteit. De staat zorgt zo
ook voor onze toekomst.

medium is nu ook portabel geworden. Als
mijn oma, die ooit nog de eerste TV zag
arriveren dit zou horen, draait ze zich nog
om in haar graf en verzucht: Daar ben ik
mooi langs gekomen…
Vooruitgang doet je soms zo achterlijk
voelen als je wat ouder bent, al die spullen
niet kent en laat staan er ook maar één
knop van zou kunnen indrukken. Maar daar
zijn nu uw kleinkinderen dus voor.
EUROPA ZONDER AUTO-INDUSTRIE?
Renault maakte (ook) bekend dat er per
jaar 3000 arbeidsplaatsen in West-Europa
gaan vervallen. De nieuwe man Streif had
deze manoeuvre al aangekondigd. Sinds
2006 is zijn er nu al 14.000 arbeidsplaatsen vermindering genoemd. En dat
trekt ook de toeleveranciers mee natuurlijk.
De autofabricage is ook aan het verdwijnen
in Frankrijk, nadat in Duitsland al heel veel
plekken verdwenen naar China en OostEuropa. De fransen, m.n. Renault spreiden
hun produktie over de hele wereld, van
Zuid-Amerika, via Afrika en het MO, India
tot Oost-Europa. En de dynamiek zal
blijven, dat is nu wel duidelijk; de industrie
rent achter de goedkoopte aan en stopt als
het te duur wordt. Zowel de kostennivo’s zijn
hier de oorzaak alsook de marktomvang cq
de marktgroei. Europa verliest zijn aantrekkelijkheid en de ontwikkelingslanden
gaan hun eigen en ook onze auto’s maken.
Gewoon ontwikkelingshulp van het moderne
soort.
De ontwerpactiviteiten zijn veelal nog in
Europa te vinden, maar niet zoals u denkt.
Renault heeft een ontwerpcentrum in
Guyancourt (Fr.), maar dat is vooral een
centrale plek van ontmoeting en uitwisseling
van know-how van ingenieurs over de hele
wereld. Met de modernste ontwikkelmethodes, software en computers wordt
hier in teams gewerkt. De ingeniositeit van
de hele Renault-wereld wordt er gebundeld,
dat is het nieuwe ontwikkelconcept van
Renault. De Logan is hiervoor het paradepaardje: Al 570.000 stuks werden in 55
landen verkocht van deze supergoedkope
auto, waarvan de prijs opnieuw omlaag zal
gaan.

GOOGLE TEGEN BAIDU
De zoekmachines vechten tegen elkaar op
de chinese markt, de tweede grootste op
internetgebied. En de chinese machine
Baidu wint het nu van Google met 58%
marktaandeel, Google heeft slechts 23%
dus. Nu probeert Google een aanvalsverbond te sluiten met nog twee kleinere
chinese spelers want men MOET Baidu
temmen. Deze amerikanen die gewend zijn
de grootste te zijn zullen nu alles uit de kast
moeten halen om nr. 1 op de chinese markt
te worden. En weer blijkt de unieke macht
van China, zelfs nu weer op een uiterst high
tech gebied! Dit voor hen die nog denken
dat China enkel goedkoop namaken kan…
Forget it!
TV VIA HET INTERNET
Op het net zijn er al veel meer TVprogramma’s te zien dan “door de lucht,
antenne of satelliet”dus. Dus het werd tijd
dat u een TV kon kopen die u direct van het
net aansluit, dus waarmee u naar uw TVRadioprogramma kunt surfen zonder uw
PC. Via bepaalde sites kunt u ook films en
programma’s downloaden, muziek ook, en
nog meer. Hij is ook als portabel te
verkrijgen zodat u overal kunt kijken naar
wat u opsloeg of wat u van het net afpikt. Hij
is nog niet ideaal maar voor 400 € bent u in
de spits van het moderne TV-kijken. Thuis
op de bank TV-loeren gaat helemaal uit, dit
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In het centrum zijn soms 500 personen in
een project samen te vinden in een
weekend om know-how en ideeën uit te
wisselen. De tijd van idee tot product is nu
nog maar 28 maanden en dat waren er ooit
60. De winst in ontwerp en produktiekosten
is gigantisch deze methodiek is een topic in
het Renaultbeleid van de Goshn geworden.
De wereld werkt samen aan een auto,
ontwerp en fabricagetechniek wordt bedacht
door tientallen landen. Dat lijkt op de VN op
autogebied toch? Als dat nu de voorloper is
van de nieuwe werkwijze, ook buiten de
industrie, dan moeten we gewoon blij zijn.
En wat is er fout met het straks rijden in een
Logan die 5000 euro kostte?
Dat spaart ook geld in de europese
portemonnaies, toch? Kunt u dan beter uw
dure ziektekostenverzekering van betalen
toch? Dat is NU de echte vooruitgang!

de zon. Dus reguleert zijn warmte-opname
door te verkleuren.
Een woestijnspin zit niet te lang op het hete
zand, maar rent geregeld wat hoger op
takjes etc. Daarmee kan hij zijn lichaamstemperatuur wel 6 graden lager krijgen. En
een mier staat hoog op de poten, wel 2 cm
boven de aarde, waardoor hij het veel
koeler heeft.
Bent u nu nog bang van de klimaatverandering dan bent u nooit meer te
helpen. En voelt u hier of daar iets
veranderen aan uw lichaam, geen paniek,
mogelijk past u zichzelf aan aan de
veranderende omgeving. Vanzelf per
instinct, geërfd van heel vroeger.
U bent veel knapper dan u denkt en uw ras
is veel taaier dan u ooit dacht.
De koran heeft dus geen gelijk, daardoor
kan hij nog over 500.000 jaar worden
gelezen!
Geen paniek dus, beste lezers.

TROOST DOOR WOESTIJNDIEREN
De woestijn kent, ogenschijnlijk geen leven,
een grote dode zandbak. Niets is minder
waar ook al kun je het je niet voorstellen dat
er leven mogelijk is in een extreme droogte
en zeer grote hitte. Maar de dierenpopulatie
heeft zich trouw gedragen naar de darwinse
wetten en zich aan dit extreme klimaat
aangepast. En hoe!
De Oryx kan best tegen zeer hoge
temperaturen en zijn lichaamstemperatuur
is dan ook gewoon hoger dan die van ons.
Maar zijn hersens moeten op een lagere
temperatuur blijven…. Dus heeft hij een
dubbelsysteem dat er voor zorgt, via een
klimaatregeling in zijn neus, dat zijn koppie
koel blijft.
Andere dieren gaan niet in een winterslaap,
maar in een hitteslaap in de hetere tijden.
Zoals in de hitte van de Kalahari waar het
wel 70 graden wordt.
Een woestijnmuis heeft een urine die 25
keer dikker is dan de onze, om alle water te
sparen.
Een hagedis kan 12% van zijn lichaamsgewicht aan water “tanken”; hij likt druppeltjes dauw van de bladeren.
Een kameleon verandert van kleur om zich
zo beter aan te passen aan de invloed van

DE METRO WORDT WEER OVERHEID?
In het UK zie je het nu weer: soms loopt
privatisering vast en brengt niet het
beloofde. De trein toont in dit land vaker
tekenen van rammelend functioneren en nu
hoorden we dat de onderhoudsfirma voor de
londense
metro
failliet
ging:
ook
geprivatiseerd in 2003. Door Brown, die er
overigens nog steeds in gelooft in
tegenstelling tot de zeer rode burgervader
van Londen. Metronet, een internationaal
consortium, ging dus op de fles door veel te
hoge kosten. De publieke operateur van de
Metro, TFL (Transport for Londen) loste het
failissement, na een stakingsdreiging,
razendsnel
op:
ze
toonden
een
overnameplan tot ieders verbijstering. Dat
is nog niet geregeld, want Brown wil nog
niet, alle anderen wel. Maar de twijfel aan
het privatiseringsconcept in deze sector is
gezaaid… Intussen is het londense metroticket in 5 jaar met 100% gestegen…, in
Parijs steeg het met 25%. Een ritje in
Londen kost u 5,90 €… Parijs vraagt 1,50.
Dat geeft te denken.
UW DNA WEET ALLES
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Voor 100 € heeft u uw DNA-profiel te
pakken en dan kunt u op diverse websites
zoeken waar u vandaan komt en wie er
familie is. Maar pas op: grote verrassingen
kunnen uw deel zijn.
Zoals een amerkaanse dame die zeker
dacht te weten van indiaanse voorouders af
te stammen. Nee dus. Haar afkomst was
Afrikaans, 28% europees en 8% Aziatisch
bloed. En al gauw kreeg ze onbekende
familieleden te pakken. Ze zei: Heel de VS
is een verzameling van mensen met
gemengd bloed. Niet een is er “zuiver” in de
goede zin!
Een donkere Amerikaanse vond een
schotse voorvader en zijn nabestaanden,
zeer rijk geworden in de olie, en nu werkt ze
samen met hen aan het behoud van het
familiebezit.
In The Lancet stond al dat één kind op de
30 een andere dan zijn officiële vader
heeft…
De website African Ancestry maakt het voor
negroide amerikanen snel mogelijk te weten
ui welk deel van Afrika ze stammen. En
25% van hen heeft ook europees bloed, zo
blijkt. En er zijn ook de slimmeriken die
minderheidsbeurzen lospeuterden omdat
hun DNA aantoonde dat ze (deels) Cherokee of Navajo zijn. Sommige labs hebben
dan ook 25% klanten uit de indiaanse hoek.
Wilt u weten of u van beroemde voorouders
stamt, ga dan naar de website van de
International Society of Genetic Genealogy
en kijk of u familie bent van Jesse James,
Djenghis Kahn, Marie Antoinette of de
evangelist Lucas. Binnenkort kan dat ook
voor Christoffel Columbus en Billy the kid…
Ach, denk ik dan, ik zou best wel eens
willen weten welk bloed door Geert Wilders
aderen stroomt! Stel je voor zijn voorvaderen waren ooit in Frankrijk toen daar
ook de Saracenen rondwaalden en dat er
toen wat moslimbloed in de familie kwam
vanwege een contact tussen voorvaderen
uit een europese groep en een Arabische
etc. ?
En wie zou nou stiekem willen weten of hij
niet familie is van ene Adolf Hitler? Of van
een ander naar mens?

Wel voor 100 € kunt u een complete
genetische analyse krijgen waaruit van alles
blijkt over uw afkomst en ook over uw
ziekterisico’s… En pas op: als u erfgenaam
bent van een groot vermogen, kan het zijn
dat de “anderen” u vragen om genetisch
aan te tonen dat u ECHT familie bent van
de erflater. Dit soort zaken is er nu al volop.
Voor fransen is dit DNA-gedoe in eigen land
niet te krijgen, maar de zwitsers doen het
voor wat franken wel voor hen.
Ik denk dat ik het laat doen voor mezelf, als
e
cadeautje voor mijn 61 verjaardag. Als het
meevalt vertel ik u de uitslag.
En laten alle racisten nou maar oppassen of
we nemen een wet aan waarin een racist
zijn DNA moet laten vaststellen en …
publiceren. Dan houden we at the end nog
maar twee “raszuiveren” over. Zo zit dat
toch?
FILES IN DE HAVENS
Het kon niet uitblijven: na de files op de
Nederlandse autowegen nu de files in en
voor de wereldhavens. Boten draaien
rondjes, liggen voor anker en de kosten van
zeetransport rijzen de pan uit. In Australië
een maand wachten op afladen van een
vracht steenkool; dat is gelijk aan een reisje
naar China. De Baltic Dry Index, prijsgemiddelde op 24 zeeroutes (droge spullen)
was sinds 1998 nog nooit zo hoog. De huur
van een cape-size (150000 ton) voor een
dag was recent 110.000 $. En er worden al
boten gehuurd voor 10.000 $, voor langere
perioden. Dat was ooit 10.000 $. Schuld is
de explosie van de wereldhandel die voor
90% per boot wordt vervoerd.
China
importeert nu 10X zoveel mineralen dan in
1996. In schepen wordt nu ook fors belegd
e
en een 2 -hands boot kost nu al meer dan
een nieuwe. Sommigen huren nu al boten
voor zeer lange tijd om de transportkosten
in de hand te kunnen houden. Zoal EDF
Trading in Londen, handelaar in energie c.s.
Een capesize boot kost nu al 80 miljoen $,
was ooit 35 en 50 miljoen. In het eerste
halfjaar 2007 zijn al 264 capesize boten
besteld sommigen kunnen 300 000 ton
vervoeren. En de Emma-Maersk, is de net
geleverde grootste containerboot ooit met
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plek voor 13.500 containers. China en ZuidKorea zijn de grootte bootbouwers nu:
samen 10% van de wereldproduktie.
Havens worden gebouwd, oude vergroot,
het loopt ook hier storm.
Experts zeggen dat het containervervoer in
15 jaar is verdriedubbeld en dat het tot 2015
weer eens verdubbelen zal. En het aantal
boten naar de sloop zakte van 30 miljoen
ton in 2000 naar nu slechts 8 miljoen ton.
Dus de oud-ijzerboeren hebben nu pech.
De wereld is over de breedte op hol
geslagen: straks drijft er een file in het nauw
van Calais, wedden? De zaak loopt vast..

na 2010 terugvallen; naar 1% beweren
sommigen. Er is wel behoefte aan nieuwe
produktie met grote souplesse, hoor je. En
dan moet je aan andere zaken dan
kernreactoren denken. En waarom niet de
levensduur van de huidige optrekken? Dat
kan best naar 60 jaar is nu het inzicht
geworden. Ook kan het bestaande park
worden opgekrikt. Er zit nog een ruimte in
van 5 à 10% capaciteitsuitbreiding.
En nu verschijnen de ontwerpen van de
concurrentie, Westinghouse met zijn
AP1000 en ook General Electric komt er
aan. En de EPR is slechts een evolutie van
het bestaande terwijl de anderen nieuwe
concepten hanteren.
Ook is de benodigde omringende infrastructuur voor de EPR erg lastig/duur en zijn
ook de kosten hoog. Een KWH zou met de
nieuwe
Westinghouse
reactor
40%
goedkoper zijn. En de 4e generatie zou
zelfs 50 keer langer doen met een bepaalde
hoeveelheid brandstof.
Uiteraard zijn er bij Areva, de EPR-bouwer,
ook nieuwe reactoren in studie, de snelle
neutronen reactor bijvoorbeeld. Deze zo in
2020 als prototype kunnen draaien en in
2040 echt in produktie kunnen gaan. De
russen plannen er al een voor 2012 in de
Oeral en een tweede in 2016.
Dus is de bange vraag steeds meer: zijn de
fransen met hun inspanningen wel op de
goede weg? Of lijden ze aan “gevaarlijk
korte termijn denken”?
U ziet het, niets is wat het van verre lijkt, het
leven is “a struggle without relief”.

BRILLEN
VOOR
ONTWIKKELINGSLANDEN
Essilor verkoopt brillenglazen…
niks
bijzonders toch? Maar als je met een opticiensauto door de ontwikkelingslanden gaat
rijden, van dorp naar dorp, dan ben je toch
even anders bezig niet? Want de brillenmarkt groeit nog maar 2 à 4% in de
komende jaren, dus zoek je nieuwe klanten.
En die zijn er bijvoorbeeld op het platteland
in India, waar je met een ultramoderne
opticiensauto glazen verpatst voor 1,5 à 5 $
per stuk. En dat blijkt , door het gekozen
model, best een goeie handel, die men nu
ook buiten India gaat entameren. En al die
mensen in ontwikkelingslanden gaan het nu
allemaal ook nog beter zien.
Ik ga ze daar kopen als ik weer in die regio
op vakantie ga. Lekker goedkoop toch?
OLIE (energie), WATER
-Olie, energie
IS DE EPR WEL NODIG?
De European Pressure Reactor (EPR) is DE
nieuwe bloem van de franse kernenergieindustrie. In aanbouw in Frankrijk en
Finland, en met de nodige problemen. Hij
moet 13 miljard KWH’s per jaar kunnen
produceren, dat is het plan. Hij moet de
verouderde kernreactoren in Frankrijk en elders vanaf 2020 gaan vervangen, immers.
Maar er zijn ook andere geluiden. Van de
huidige 85 reactoren zijn er een 12-tal voor
export van electra en een ander 12-tal
draaien onder hun nivo. De toename van
het stroomverbruik, nu 1,3 % per jaar gaat

DE ANTIGAZISTEN
Steeds vaker protesteren burgers tegen
vernieuwingen op energiegebied. Na de
vele rellen over windmolens nu weer eens
een groot protest tegen een gasaanvoerhaven in de Gironde. De Nederlandse
firma 4Gas heeft het moeilijk met zijn plan
voor methaangas-aanlanding tegen wel 500
fanatieke opponenten. En 4Gas hoopt zelfs
op openlijke steun van Borloo, die inziet dat
deze aanlanding een goede stap is tegen de
olie-schaarste en tegen de CO-2 produktie.
Energie is weer een stevig politiek item over
een breed front; op zich een goede zaak.
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Maar de conservatieven moeten wat beter
gaan luisteren naar de grote problemen.

meer weg is… U ziet het, de mens, eenmaal
aangespoord door grote problemen, is in
staat veel op te lossen. Zonder druk lukt
veel minder en nu maar hopen dat “ze”
politiek en technisch op tijd zullen zijn…

OLIESPELEN IN KAZAKSTHAN
Kazakstan barst van de olievoorraden in de
Kaspische Zee en speelt haar spel met
deze 7 à 9 miljard barrels. Eni, de italiaanse
grote exploitant, en ook de andere
olieboeren worden stevig aangepakt, door
de Minister van Milieuzaken. Hij is eigenlijk
slechts de woordvoerder van de grote baas,
die deze ingang gebruikt om de produktie te
“sturen”. Want de steeds hoger oplopende
exploitatiekosten
die
de
olieboeren
declareren voor hun werk ( 136 miljard nu,
plan was 57!) zijn een doorn in het gretige
oog. De baas wil het aandeel in de olieopbrengst voor zijn land van 10 naar 40%
optillen, en daartoe moet je druk kunnen
zetten. Op de exploitanten en ook op de
markt natuurlijk. Want als Isakov spreekt
vliegen de koersen al omhoog en omlaag…:
en de pers ligt aan zijn voeten. Zo gaat dat
in olieland, nu de schaarste zich aandient
en de politiek begrijpt hoe leuk je met olie
machtsspelletjes kunt spelen. In Centraal
Azië hebben ze het spelletje goed geleerd..

EN OOK VLIEGEN OP WATERSTOF?
De Hy-bird is zeven meter lang en heeft een
vleugelwijdte van 22 meters. In 2008 moet
ie in Frankrijk vliegen op waterstof…
De motor moet draaien op waterstof en
zonne-energie dus. Daarom zijn er 20 m2
zonnecellen op de vleugels te vinden. Die
laden de lithiumbatterijen op om te kunnen
opstijgen. Daarna zal een brandstofcel de
stroom leveren voor de kruisvlucht. Het
echte probleem is nog de hoge
ontplofbaarheid van dat waterstofgas. Maar
men is optimistisch over de oplossing.
De mens blijft van alles proberen en daarom
bestaat hij nog. Afwachten, al zie ik mezelf
nog niet op waterstof naar Eindhoven
vliegen hoor!
SONY GAAT IN AFVAL
Sony rekende eens goed en ontdekte dat
het met “electronisch afval verzamelen
“(oude PC, s, printers, camera’s etc) echt
geld kon verdienen. Dus gaan ze in 18 VSstaten 75 inzamelcentra openen en op
enige termijn komen er nog velen bij tot zo’n
duizend denken ze. De grondstofprijzen zijn
zo hoog gestegen dat dit erg lucratief wordt.
Een probleem zijn de grote hoeveelheid
merken, waarvan er vele helemaal niet
meer bestaan. Wel 300 merken schermen,
110 TV’s en 225 PC-merken zijn er in de
VS.
De milieuboys and –girls zijn razend enthousiast over het initiatief en Sony steeg
sterk in positief imago. Een mooi neveneffect toch? Een hele duidelijke actie in
deze is natuurlijk: het terugnameprogramma
van eigen apparatuur. De klant krijgt een
voordeeltje, levert het spul in en Sony
recycelt met winst. Tja als de koperprijs in 6
jaar verdrievoudigd, tot nu 7000 dollar per
ton, dan verandert de wereld. Nu nog ervoor
zorgen dat de afvalverwerkers in de
ontwikkelingslanden, worden beschermd
tegen de kwalijke vergiftigingen die zij

BINNENKORT OP WATERSTOF RIJDEN?
De beloften zijn groot maar er rijdt nog
enkel wat proefspul op waterstof cq op de
brandstofcel rond. Waarom duurt het zo
lang? Wel, platina dat als katalysator nodig
is, is stervensduur, dat is één. Productie van
waterstof in de auto is ook complex en
gevaarlijk, da’s twee. Maar hier lijkt nu een
oplossing in zicht. Een mix van alluminium
en gallium in water kan waterstof vrij maken
en, de anode kan worden geregenereerd
door stroom van een kerncentrale en/of een
windmolen. En de beide metalen zijn in
grote hoeveelheden in onze wereld
aanwezig: miljarden auto’s kunnen worden
gevoed hiermee. De uitvinders van de Uni
van Purdue in Indiana, zeggen dat je de
gewonnen waterstof kunt gebruiken om een
brandstofcel te voeden (die weer electriciteit
maakt) maar ook direct in een verbrandingsmotor, na aanpassingen, kunt spuiten.
En nu schijnt het dat steeds meer experts
geloven dat de waterstofauto niet erg ver
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oplopen bij het op primitieve wijze recyclen.
Dan is de cirkel pas echt rond.

dois….Beeldenstormen, koloniale bezettingen etc.. We gaan zo de 9 miljard wereldbewoners niet halen en ook zal zo snel
het CO-2 probleem zijn opgelost. Gewoon
terug naar de Middel-Eeuwen want de mens
is weer doodsbang, van zijn eigen,
zelfgemaakte wereld. Zijn echte noodlot.

RELIGIES
GELOVEN WORDT WEER: JE AFZETTEN?
De laatste geluiden uit het protestantse
Kampen zijn op zijn minst opmerkelijk te
noemen. Wel dat ene Kees Haak
constateert dat de mens opnieuw het
religieuze zoekt, en daar kan ik in meegaan.
Zie inderdaad Hazes en Diana. Dat de
mens is gepredisponeerd om God te
zoeken, tja dat hangt af wat je allemaal God
wil noemen. De zin van je leven zoeken, als
dat is bedoeld, dan is het voor mij ook
begrepen. En als je, zoals Spinoza ontdekt
dat God en Natuur identiek zijn, maar dat
God dus geen moraliserend iemand is dan
ben ik echt tevreden. Maar Kees vindt dat
eigenlijk helemaal niet: je hoort als gelovige
aan te wijzen waar de “andere gelovigen”
het hartstikke mis hebben. Gewoon dus
weer: Wie heeft de beste god(sdienst)?
Zoals de islam, heel oorverdovend elke dag
doet, met bommen en al.
Gelukkig is hij ook van mening dat je, voor
je een ander op zijn foute keus wijst, wel
serieus moet nemen en het nodige over
diens geloof moet weten. Pfff.
Aldus Kees, die zijn koren weer ziet staan
bloeien. Vooral in Kampen dan, maar ik krijg
ook steeds meer de indruk, ook in Rome…
Om maar niet te denken aan de fanate
Amerikaanse Evangelischen…
Nou staat dit een beetje haaks op de
“bekeringscode” die men recent in
christelijke kring in Toulouse besprak: dus
net geen forse bekeringsaanpak en “niet
exclusiviteit benadrukken”. En ja hoor, de
evangelischen in Spanje en Italia protesteerden al tegen de tolerante benadering
die uit Toulouse klonk.
“De SUPERIORITEIT van Christus en zijn reddingsboodschap mag een christen nooit
opgeven”, klinkt het uit die hoek.
Geloven wordt dus weer gewoon knokken,
geliefde gelovigen. Ik hou me erbuiten dus,
want ik herinner me teveel bloed in de
godsdienstoorlogen van weleer: Kruistochten,
Catharen,
camisards,
Vau-

HAMAS EN FATAH
Een tekenfilm op het internet die ook op de
TV in Gaza is te zien amuseert de inwoners
van Gaza. Het gaat over een gang van
ratten die moskeeën in brand steken
vrouwen verkrachten en over een enorme
leeuw die ze verjaagt. Nee geen
atisemitisme van de arabieren, een
uitbeelding van een broederstrijd. Al-Aqsa
TV werd hier werd er uiterst populair mee.
Dit station is DE referentie geworden voor
de Hamas kijkers en dominant voor hun
opinievorming. Deze machine van de haat
zal nog veel ellende gaan veroorzaken.
WAT DOEN TEGEN NEONAZI’S?
In Duitsland is het debat politiek weer erg
heet over de neonazi-kwestie. Kurt Beck
van de SPD schoot uit zijn slof en wil ze nu
gewoon laten verbieden. Maar Angela Merkel is , terecht, sceptisch, want in 2003 had
dit idee de NPD veel positieve publiciteit
opgeleverd. Schaubele van Binnenlandse
Zaken waarschuwt zijn collegea niet dezelfde fout te begaan, ook al is hun optreden uiterst arrogant en zeer pijnlijk. Zeker
na het als ratten verjagen van een achttal
indiers kort geleden door een 50-tal
neonazi’s. Een progrombeeld kwam terug.
Saxen, het vroegere oost-duitse deel is een
waar centrum van deze beweging.
In onze tijden is de vreemdelingenhaat weer
vol terug: het oude mechanisme van het
omzetten van angst en onzekerheid in het
eruit pikken van één oorzaak, de
vreemdeling, is weer in werking getreden.
Het dier,” mens”, wroet weer in zijn diepste
krochten, daartoe gebracht door existentieangst.
DE PASTOOR VECHT
In Italië is een dorpspastoor vader van het
kind van een dame uit de parochie; en hij
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ontkent het niet. De bisschop heeft hem nu
gewaarschuwd, deze 41-jarige zondaar.
Maar de 780 parochianen zijn nu ook in
actie gekomen en wel vóór de pastoor. Ze
lopen rond met T-shirts met daarop: Don
Sante is mijn pastoor. Duidelijk zat dus. Op
24 augustus, dorpsfeestdag, gaat de preek
over in een bekentenis, een schuldbelijdenis, ten aanhore van een kerk vol ook
met journaille. Dan houdt de padre ook nog
een persconferentie waarin hij zijn medebroeders, ook gehuwd zonder papieren,
oproept te voorschijn te komen. Deze padre
wil gewoon als priester verder en … wel
getrouwd. Dat wordt nog een flinke kluif,
maar hij gaat het verliezen. Bien sur!
Met Rome valt immers niet te spotten,
getrouwd of ongetrouwd.

Hetzelfde in Italië en Spanje. In Rome werd
een bouwplaats gesloten, want de moskee
in aanbouw had niet de vereiste
vergunningen. En hier spreekt men openlijk
over een belediging van het …katholicisme!
Ook in Oost-Berlijn zijn fricties, terwijl in
Kreutzberg al vele moskeeën staan.
Tja dit lijstje spreekt voor zich: de religieuze
rechten van de geïmmigreerde moslims
staan onder druk, door het algemene
negatieve klimaat maar ook omdat er af en
toe uiterst radicale groepen achter de
moskeeplannen zitten. Daardoor wordt het
in de sfeer van “de grootste en mooiste
kerk” getrokken. Wie nog gelooft in een
vreedzame coëxistentie van moslims en
christenen in het westen, gaat het moeilijk
krijgen. De geest is uit de fles.
Op de enquetevraag: Zijn moslims in uw
land een veiligheidsrisico?, antwoordde
men:
- Ja, 40% in Engeland
- -ja, 30% in Italië en Duitsland
- Ja, 25% in Spanje en de VS
En 22% JA in Frankrijk.

GEDONDER OVER MOSKEEËN
De moslims in het westen willen ook hun
“kerken” en bouwen graag hele grote en
heel hoge. Hoger dan de kathedralen… Dat
zet steeds meer overal kwaad bloed; op dit
moment is daarover een forse rel in Keulen.
De 120000 moslims daar willen een nieuw
godshuis, maar er is grote verdeeldheid
over. Onder de voorstanders zijn vele hoge
katholieke geestelijken ,en aan de andere
kant onder meer Pro-Köln, een extreem
rechtse groep. En er zijn meer van deze
conflicten bijvoorbeeld ook in Marseille,
waar de 200.000 moslims ook hun grote
moskee maar niet gebouwd krijgen. Nu
komt er echter een, na jaren van gevechten
op politiek nivo. In Frankrijk zijn er in het
algemeen wat minder problemen dan
elders, immers er zijn al vele jaren 5 miljoen
stemgerechtigde moslims.
Zelfs in de VS is recent, in San Francisco,
een moskee in vlammen opgegaan. En ook
hier is een vergunning ervoor krijgen, een
crime. Zoals ook in Newham (Oost-Londen)
daar is het oorlog over een grote moskee
die wel 12000 gelovigen kan bevatten. Want
de moslims erachter zijn nogal radicaal van
soort. Een nieuwe politieke groep van
christelijke zijde speelt hier de oppositie. En
Brown ontving ook al 277.000 protesten op
zijn website.

AFRIKA
VISIE KOFI ANAN
De helft van de conflicten in de wereld
speelt in Afrika en ook 70% van de militaire
interventies gebeuren hier. Maar toch is er
ook goed nieuws. In 1997 waren er 41
conflicten en nu “maar” 31, verscheidene
haarden zijn geblust.
Van Angola tot
Burundi en zelfs in Rwanda. Deze vermindering is een positief signaal; mogelijk
kan Afrika toch zijn conflicten beheersen en
zich sociaal en economisch ontwikkelen.
Nu is Darfoer een van de grote zogen, maar
ik geloof dat Afrika opkrabbelt.
Aldus Kofi vanuit zijn pensioenzetel.
ZUMA, DE ONTVLAMBARE
Zuma heeft 17 kinderen van 9 vrouwen en
is uiterst dynamisch, ook buiten de
echtelijke sponde. Hij zal presidentskandidaat zijn in december en zou wel eens
Mbeki in 2009 kunnen opvolgen in ZuidAfrika. Toch wel verontrustend omdat hij
een echte schandalenverzamelaar is. Hij
heeft al een aanklacht voor verkrachting
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aan zijn broek, idem voor corruptie. Mbeki
kan zijn aantreden aan het hoofd van de
ANC nu wel vertragen, en zo zijn kansen
wegnemen, maar onze Zuma is razend
populair onder het volk. Gaat in Zuid-Afrika
nu ook iemand naar de top die niet
deugt…?

noorden, waar een grote voorraad ijzererts
voor hen wacht.
En wie slapen er weer verder? Welaan, het
westen dus… Waar is toch ons antwoord?
WEST-EUROPA
EUROPA ZONDER BELGIË?
Gaat het dan toch gebeuren of komt er
nog een rammelende ronde voor het
definitieve afscheid? Zelfs de koning is
moedeloos en nu rest enkel nog het
voetballen, de frieten en het Belgische
bier als eenheidsankers.
België was al sinds 1831 een
geforceerde eenheid, bedacht door
anderen, en het werd nooit echt gezellig.
De belgen zitten in een spaghaat, ze
kunnen elkaar niet uitstaan en ze zijn
economisch en zo tot elkaar veroordeeld.
Droevige toestand, maar niet voor de
fanate Vlamingen die met 6 miljoen wel
een apart staatje zien zitten, naast een
groep van 3 miljoen walen die dan maar
hun heil bij de fransen moeten zoeken of,
samengaan met Luxemburg? De minibuur met zo’n 0,5 miljoen inwoners? Die
staan daar ook niet op te wachten. Wie
weet een goed alternatief voor dit
gespleten land?
De idee om Brussel tot stadstaat te
maken inclusief de Wallonie lijkt de
enige mogelijkheid, maar dan ligt de
europese hoofdstad in probleemgebied.
Wat een gedoe.

WEER GEDONDER IN CONGO
Al 11 jaar wordt er in de Democratische
Republiek Congo gevochten met rebellen;
onder de ogen van een VN-macht 12000
man). De gevolgen zijn, zeggen waarnemers, eigenlijk veel erger dan in
Darfoer/Soedan… Een dissidente generaal
met 4000 man maakt nu weer fors herrie in
het noorden.
Hij beschermt de Tutsiminderheid daar, zegt hij. Want hij vindt dat
de regering heult met de Hutsi’s. Iedereen
herinnert zich het vroegere bloedbad hutsi’s
– tutsi’s. De tutsi’s hier zijn overigens
vluchtelingen uit 1994 toen de afschuwelijke
oorlog in buurland Ruanda woedde.
Intussen wordt er (weer) gepoogd
vredesbesprekingen te gaan voeren, om
erger te voorkomen. President Kabila lijkt
van goede wil. De etnische tegenstellingen,
stammenoorlogen zijn in de huidige wereld
opnieuw een fenomeen dat velen het leven
kostte en nog zal kosten. U kent de namen
van de landen in Afrika en ook Afghanistan,
Pakistan, Irak …
GABON SPOORT VOOR CHINA
Gabon is een rustig Afrikaans land in het
westen en Omar Bongo is er al 40 jaar
president. En zijn levenswerk is de spoorlijn
van 650 km van het “verre oosten” naar
Libreville aan de kust. Hij schraapte,
ondanks veel problemen, daarvoor 3,7
miljard euro bij elkaar, met grote
vasthoudendheid. Zelfs zonder hulp van de
weigerende Wereldbank… Frankrijk hielp
toen er werd gedreigd in Oost-Europa geld
te gaan vragen. En Bongo werd ook al
moslim om geld te krijgen van de arabieren!
Maar dat alles is nu voorbij: 800.000 ton
hout gaan er nu over het spoor en 230.000
reizigers. Het hout gaat grotendeels, jawel,
naar China en dat gaat nu ook de 300 km
uitbreiding aanleggen naar Belinga in het

HET UK REGEERT DE EU
He, dat is een wat rare titel, want iedereen
denkt dat Duitsland en Frankrijk het voor het
zeggen hebben in Brussel. Niet waar dus.
De UK zijn de het meest kritische lid, erg
ontrouw en niet erg voor een politiek
Europa. Maar profiteren doen ze er fors van.
In de Raad zijn de britten de mensen met de
kernposten, met name in het handels en
industriegebied. Het grote liberalisme hier is
de facto de vrucht van een drie-eenheid van
britse soort (waarbij Nelie Smit-Kroes even
voor brits werd aangezien…). Dus
sommigen zeggen , wat overdreven, dat
3000 britten de 500 miljoen europeanen
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regeren. De zwakte in de relatie DuitslandFrankrijk en anderen, wordt handig uitgebuit
door de stille britten. Daar moeten we dus
eens goed op gaan letten, en hopen dat het
duo Angela-Sarko daar eens wat aan gaat
doen. Te beginnen met de oude
kernplekken van de fransen weer terug te
pakken, zegt Parijs. Europa vecht, te
beginnen in eigen kring…

Koranregels. Tot vreugde van de 2 miljoen
moslims waaronder vele rijke olieboys. Er
zijn nu al drie banken op deze islamitische
basis in dit land, ook de groten doen mee,
want de kapitalen uit het MO moeten ook in
het westen kunnen gedijen. De totale markt
is nu wereldwijd 500 miljard, schat Standard
and Poor. En ook in Frankrijk is het een
kwestie van tijd voor islamitisch bankieren
aanwezig zal zijn. Onontkoombare realiteiten.

BROWN STARTTE LEKKER WEG
Hij maakte geen enkel foutje ondanks het
zware weer tijdens zijn eerste maanden:
overstromingen, dierziekten, ruzie met de
russen en bezoek aan Bush. En hij
communiceert met iedereen, in tegenstelling
tot Tony, die als een Stalin regeerde. Hij
legt verantwoording af aan het parlement,
consulteert zijn collega’s internationaal,
kortom: Gordon kan het beste binnenkort
zijn verkiezingen uitschrijven. Zelfs Margaret
Thatcher werd op de thee uitgenodigd! Zijn
opponent heeft het zwaar, hij komt maar
niet op dreef en ziet de verkiezingsidee met
lede ogen aan. Gordon nam alles over op
bewonderenswaardige wijze, maar hij kon
dan ook lang “droogzwemmen” en was al
lang dicht bij de macht. En zijn record als
financiële expert en bestuurder is gewoon
erg goed. Alle critici, die hem lompheid
verweten zwijgen stil…
In Europa hield hij het rustig, nog wat TE
rustig? Hij stevende even af op vervroegde
verkiezingen, maar moest bakzeil halen
toen de polls wegslipten. En dat werd luid
opgemerkt door een honende Torie-partij.
Nu hasttte hij zich om een vertrekschema
voor de troepen uit Irak aan te kondigen, al
pogend zijn image op te krikken. Dit laatste
gezwaai is eigenlijk zijn eerste duidelijke
foutje, Gordon moet nu oppassen. Al zien
niet veel mensen het nieuwe heil komen van
ene Cameron.

DE EUROPESE SNELLE TREINEN
De duitsers hebben hun ICE en de fransen
hun TGV; beiden zijn laagvliegend. Sedert
10 juni is er een echte samenwerking nu
gericht op Parijs-Frankfort en Parijs-Stutgart-München. In de treinen dus personeel
uit beide landen. Uiteraard zijn er verschillen: de duitse ICE is ook vooral een
zakentrein, de TGV nog meer een “vrijee
tijdstrein”. De 1 klasservice in de ICE is
geweldig; de franse TGV heeft nauwelijks
services. En de duitse verbindt vooral
steden, terwijl de franse meer “regio’s”
verbindt.
Het zal nog even duren voor een echte
europese supersnelle trein bestaat, maar
het begin is er. Europa ontstaat ook en
vooral langs dit soort ontwikkelingstrajecten.
En daarover wordt dan ook niemand woest.
Bravo Deutsche Bahn en SNCF!
HET DUITSE BEGROTINSOVERSCHOTJE
Het nieuwste “wirtschafstwunder” is weer
gedemonstreerd, en toont aan hoe en ook
hoe snel “herstellen” kan. En ook tegen
welke prijs. De trammelant was groot toen
de arbeidswetgeving, de WW en andere
sociale voorzieningen drastisch werden
omgevormd; een ware sociale klap was het,
die Schröder uitdeelde. Maar wat wil je met
veel meer dan 5 miljoen werkelozen en ook
nog stijgend! Ook kwam er nog de aanpak
van de pensioenproblemen en (deels) de
ziektekostenverzekering. Ook al niet mis.
En dan paralllel een revival van de duitse
exportindustrie oproepen, door ruimte voor
de ondernemers en lagere sociale lasten.

ISLAM-COMPATIBEL
Compatibiteit betekent “passend bij/in” en in
2000 zei Brown nog dat hij van Londen het
“portaal van de financiële islam” wilde
maken. En dat lukt wonderwel nu de Bank
of London and the Middle-East financiële
dienstverlening gaat doen op basis van de
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En als klapstuk de BTW verhogen met 5%
(relatief dus +25%!) wat velen crazy vonden.
Maar de cumulatieve schuldenlast blijft wel
nog even 67,9% van het BNP, dat wel.
Boven de Brusselse norm ook.
U ziet, zo kom je, door het wat slopen in de
welvaartstaat en de te grote verwenning
binnen kortere tijd aan “maar” 3 miljoen wwers, een begrotingsbalans en een gierende
export. Ons “kapitalisme van zachter soort”
herkrijgt zichzelf door een forse rekening te
deponeren in het sociale vlak, de verzorgingsstaat terug te snoeien en weer te
vechten voor een plek in de nieuwe
mondiale wereld. Kortom: wie durft te
veranderen, wie realist is en de wereld niet
bevecht maar accepteert wint economisch
ruimte terug. Zoals ook Nederland eerder
deed en de Scandinavische landen en ook,
Groot-Brittanie. Ook Spanje ging de bocht
om en nu weer Portugal. En ook Griekenland begint het te snappen. Zwakke
broeders zijn de Italianen, de fransen en de
belgen , hier in het oude” westen.
Angela kwam terecht in het deels gespreide
bed van Schröder, dat is waar. Ook hier
moesten de socialisten het spits afbijten.
Enkel in Frankrijk was een totaal echec van
links nodig om rechts de ruimte te geven tot
veranderingen. Sarko zit op het gas, maar
ligt relatief fors achter. Dus hij moet vechten
tegen een groep sprintende omwonenden,
terwjjl zijn bolide nog een ouwe motor heeft.
De test komt nu, met de vakbonden: GDFSUEZ was al toetssteen één, dan de
pensioenen en dan het arbeidsrecht.
Zouden de CGT c.s. het nu eindelijk snappen? I’m not to sure, but Sarko is.

dienstenkwaliteit, en nieuwe hightechzones, dat zijn de nieuwe dragers van die
hoop.
Maar nu is het dus vooral de groenten en
het fruit op 27000 hectaren, bij de 16000
vooral familiebedrijven. En die produceren
28 miljoen ton per jaar samengebracht uit
exploitaties van elk 2/3 hectaren, dus niks
“internationals” hier. Wel uiterst modern in
zijn bewateringssystemen en bemestingstech-nieken: echt high tech dus.
De verkoop gaat per veiling en de omzet
ligt boven een miljard €. En dat terwijl er
een tijd was dat 400.000 personen naar
elders vluchtten voor hun armoede, terwijl
nu een 60.000 arbeiders hier werken,
waarvan 1/3 immigranten zijn. Uit Afrika en
Oost-Europa natuurlijk.
Maar zoals steeds: de concurrentie ligt op
de loer uit Israël, Egypte, Turkije en
Marokko en de kids van de nieuwe rijken
hier studeren natuurlijk ook. Niks goedkope
arbeidskracht uit de familie dus. En meer
druk op de marges door de grote importeurs.
Ook het negatieve imago (slechte zorg voor
de
immigranten)
speelt
mee,
de
toenemende
waterproblemen,
illegale
pesticiden en gebrekkige kwaliteit zijn er
ook al te vinden.
Dus wil Almeria het sprookje volhouden dan
moet het … veranderen. Eeuwige wet, nog
sterker regerend door de mondialisatie.
Zuid-Europa kwam sterk op, dank zei een
beetje “slavernij”, en wordt nu geconfronteerd met concurrentie. Uit gebieden
waar vroeger de “slaven” vandaan kwamen.
die blijven nu gewoon thuis werken. Immers,
de sla weet toch niet waar hij groeit en die
miljoenen europanen weten al lang niet
meer waar hun spullen eigenlijk vandaan
komen..

ALMERIA MOET NOG VEEL BETER
Het zuiden van Spanje is een grote
groententuin onder plastic. Andalusië’s 8
miljoen inwoners (18% van de bevolking),
vertegenwoordigt maar 14% van het
landelijke BNP. Het gemiddeld inkomen hier
ligt ook op 78% van het spaanse en 70%
van het europese. Teveel ambtenaren, nietgezonde
financiën,
maar
ook
een
toenemende hoop voor morgen. Toerisme
omhoog (23 miljoen bezoekers 2006;
luchthavens+snelle
trein),
toenemende

SHOPPEN MET ALITALIA
Tja, het is een droeve boel en ook nog eens
625 miljoen verlies in 2006, en dan ook nog
wat stakingen dit jaar. Alitalia moet snel
worden geholpen, in de recovery. Iedereen
kijkt naar Spinetta van Air- France--KLM,
maar de is niet al te gretig. Toch weet hij
ook dat de lijnen Parijs-Rome en Parijs-
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Milaan een van de dikste van Europa zijn
met 20.000/15.000 stoelen per week
(Heathrow 24000).
BEA is ook wel
geïnteresseerd, maar Spinetta regeert
vooralsnog de scène. Er is een overlevingsplan voor de volgende drie jaar, en Mr.
Prato, de baas van Alitalia spreekt over
interessante contacten met financiers….
Maar dan moet er wel echt op Rome
worden gereconcentreerd en moet het
accent komen op de lange vluchten. Het is
druk in de lucht, maar het aantal vliegmijen
zal enkel nog verder dalen.

De kiezer gaat nu de gepaste straf uitdelen
en dan maar afwachten hoeveel bluswerk er
volgend jaar goed wordt gedaan…
Karamanlis mocht blijven maar verzwakt en
nu moet hij eerst de brandweer op poten
terug zetten; ie les is geleerd. En hij heeft
tijd tot… juni 2008.
OOST-EUROPA
VISIE KOFI ANAN
Rusland wil weer een grotere rol in de
multipolaire wereld spelen, zoals vroeger.
Dat moeten we ons goed realiseren als het
land bij ons wantrouwen oproept. Bekijk het
maar vanuit de Russische positie:
ineenstorting van de Sovjetstaat, uitbreiding
van de Nato naar het oosten, uitbreiding van
de EU, uiteenvallen van de Kaukasus, een
zelfstandig Oekraine, het verkruimelen van
Centraal Azië en het opkomen van China.
En voeg er aan toe het Amerikaanse
raketschild in Oost-Europa…. Dan begrijp je
dat dit om een reactie van Rusland roept…
Aldus ex-VN-baas Kofi.

BRUSSEL DE SPLIJTZWAM
In de politieke herrie in België is ook de
Brusselse stadstaat gemengd. Daar zijn de
francofonen in grote meerderheid en daar
vind je ook het hoogste BNP per inwoner.
En de brusselenaren stoken de fik tusen
Vlamingen en walen graag op, want ze zijn
bezorgd over het voortbestaan van hun
status aparte en sturen aan op een verbond
Brussel-Wallonië. Juncker uit Luxoland zegt
bezorgd te zijn hierover, want een splitsing
van België zou denkt hij een zeer slecht
voorbeeld in Europa zijn. Hij, die van
Luxemburg, het kleinste landje in de EU,
waar het echter niet echt beroerd gaat. Hij
kan nu bete even dimmen en bidden.

OEKRAÏNE: CRISIS OF NIET?
De internationale investeerders ontbreken
niet in dit land: vanaf 2006 per jaar meer
dan 6 miljard $ per jaar. Groei omhoog naar
8%,, productie zwaar materieel omhoog met
22%, en de software-industrie zag de omzet
met 50% per jaar stijgen naar nu al 250
miljoen $. Ook nog een onroerend goed
boom, dus hoezo politieke crisis? “Wel als
politici ruziën, hebben ze ook geen tijd voor
de economie. En die loopt wel vanzelf”, zegt
iemand.
En de 46 miljoen oekraïners consumeren
ook fors op krediet. Wel 70% kon nieuwe
spullen kopen, een echte middenstand is
hier opgestaan. En Pepsi gaf 542 miljoen $
uit om de nationale “jus de fruits”- fabrikant
op te kopen, ook geen blijk van
wantrouwen. Autoverkopen gaan met 40%
omhoog in 2006, hoogste stijging van
Europa dus. En het lenen stijgt met 137%
in 2006. Dus externe banken kopen ook de
banken hier op voor grote sommen. Kortom
het gaat gierend goed hier.
Maar er is ook nog armoe natuurlijk, en nog
velen vinden het te langzaam gaan.

GRIEKENLAND NA HET BLUSSEN
Karamanlis wilde een snelle, zekere
herverkiezing op 16 september, maar daar
stak de brand een stokje voor. Of liever
gezegd het gebrek aan blusmiddelen en het
ontbreken van coördinatie bij de bestrijding
er van. Na de Olympische Spelen waren de
antibrandsystemen financieel niet meer
gevoed… En ook zijn er nog steeds geen
kaarten van het bosgebied: onvergeeflijk.
Ondanks de grote risico’s is het bos nog
niet ontdekt en een zwarte plek op de
kaarten. Idem voor wat betreft het kadaster!
Dat werd door de oppositie van Pasok nu
breed uitgemeten natuurlijk.
Ook al doet de huidige regering zeer goed
werk op economisch terrein ze vergaten
gewoon het grootste risico. Stommiteit van
hoge orde.
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Oekraïne wil in de WTO een plek, iets dat
de politici, die veelal grote economische
belangen hebben,wel zien zitten.
Dus
vooralsnog moeten we niet te bang zijn:
politieke herrie gaat in dit land prima samen
met ontstuimige economische groei. De
buitenlandse investeerders zijn intussen wel
wat gewend…
Nu waren er dus verkiezingen van oranje
tegen blauw (=pro-russisch). Open verkiezingen gelukkig met grote strijd. En de
uitslag werd erg spannend al is de
teleurstelling toch wel groot.
Rusland moest ook al weer met de
gaskraan dreigen… maar na wat geduivel
lijkt nu een “afbetalingsregeling” voor de
openstaande gasrekeningen gevonden.
Mogelijk schrok Poetin van de felle WestEuropese reactie; immers ook wij hangen
aan diezelfde gaspijp.
De corruptie en de demagogie zijn hier ook
zeer ruim te vinden; in dit grote verdeelde
land dat speelbal is tussen oost en west.
Wordt dus weer vervolgd.

buitenland als bedreiging aan. Nee, de
echte bedreiging zit intern, in de eigen
zwakte. Het vergrijzende Rusland, bloeit
nog op door olie en gas, en zal daarna
terugvallen, en de problemen ervaren die nu
bijvoorbeeld Japan al heeft. De Russische
beer moet zijn klauwen intrekken en zijn
poten uit de mouwen steken, en vlug.
POETIN WERKT AAN ZIJN OPVOLGING
Op 2 december zullen 100 miljoen russen
de nieuwe Doema van 450 afgevaardigden
kiezen. Volgens de peilingen komt Poetins
kamp op 57% en zal dus de grootste
worden.
Er zijn nu twee potentiële
kandidaten een ex-minister van Defensie
van 54, constant te zien op TV, en een
vice-premier die minder hoog springt. Poetin
heeft nog niet echt gekozen wie “zijn”
kandidaat zal zijn. Mogelijk dus zelfs nog
een onbekende derde?
De uitkomst zal van groot belang zijn voor
de verhoudingen met Europa en de VS…
Maar niemand ziet Poetin echt van het
politieke toneel verdwijnen, ook al mag hij
gen president meer worden van de
Grondwet. Maar dat kun je ooit veranderen,
toch? Poetin wist iets veel beters: hij gaat
weer op als parlementslid en zou zo dan wel
…. De premier kunnen worden. Dat mag
namelijk best en met de president zal hij het
wel kunnen vinden. En dan kan hij in 2012
weer, jawel, president worden. Een tsaar is
geboren.

WELKE KOERS KIEST RUSLAND?
De Russische strategische bommenwerpers
vliegen weer, er wordt een basis in de
Middellandse Zee heropend, er zijn
manoeuvres samen met China en er staat
een Russische vlag op Noordpoolbodem.
Wat een rijtje! Hoe komt zoiets nou?
Wel, steeds meer observatoren zien de
retour van de KGB-cultuur in dit land. Wel 3
van de 4 hoge functionarissen zijn ex-KGBers. Zij ergeren zich aan het toenemende
positieverlies van Rusland en willen de
vroegere dagen van de Sovjetmacht doen
herleven. Poetin werkt het land wel op, van
e
e
de 10 naar nu de 8 plek op de wereldlijst
en met een zeer grote financiële reserve,
maar dit alles is hen niet genoeg.
Maar is de russische economische basis
dan zo goed? Nee, zeggen de experts,
Rusland drijft nu op zijn olie en gas en
verder is het economisch niet sterk. En het
lukt maar slecht om een echte goede
bedrijfscultuur te scheppen in dit land; de
KGB is daarin zeker niet goed. Rusland
beweert door de VS te worden bedreigd en
zelfs door Europa; oude truc, wijs het

HERLEVENDE VAKBONDEN IN TSJECHIË
De vakbonden krijgen nu weer 30.000
betogers op de been, niet meer vertoond in
vele jaren. Het ging om salarisverhoging bij
Skoda (Volkswagen) en er werd een dag
gestaakt. En ze kregen 10% verhoging
erdoor! De goede gang van de economie,
de schaarste aan arbeidskrachten maken
het tij voor de bonden prima. Onder het
communisme waren 90% van de werkers in
de bonden, nu is dat 20%, wat overigens in
Europa knap oog is. Het lijkt erop dat de
vakbonden, die veroordeeld leken tot
exploitatie van vakantieparken nu hun plek
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in de nieuwe democratie hervonden. Ze
lijken nu de bocht om te zijn.

president van het hooggerechtshof. Want
die verleende amnestie aan… Sjarif, die
meteen terugkeerde.
De stemming in het land is sterk antiMusharaf en anti-VS: 2 van de drie pakistani zijn daar te vinden. En de grote
pijnlijke toestand is, dat Musharaf er nog zit,
vanwege de steun van… Bush. Er is weer
vuurwerk te verwachten in deze regio, en
intussen benoemde Musharaf een bevriend
militair als legerbaas en mocht van het
hooggerechtshof
ook
als
kandidaat
meedoen aan de verkiezingen… naast
Boettho! Intussen werd Musharaf in het
Parlemnt weer tot pesident gekozen, maar
het Hoogerechtshof moet nog over een punt
van zijn kandidatuur uitspreken. Het volk
mort en vecht op straat, en de crisis gaat
onverminderd door. Wat wordt er van
Pakistan , en ook van “ons”, als Musharaf,
de vriend van het westen, niet meer aan het
stuur zit straks? De regio wordt in hoog
tempo een enorme instabiele boel; in
Waziristan, aan de Afghaanse grens, vallen
de doden aan alle zijden met de bosjes.
Wordt dus ook weer vervolgd; maar in
welke richting?

DE POOLSE TWEELING
De peilingen in Polen voor de verkiezingen
lijken toch weer gunstig voor de zittende
premier: hij staat op 30%. Ondanks hun
chaotisch en autoritair optreden blijft er een
grote aanhang voor de broertjes. Het komt
door het naar rechts opschuiven van hun
partij, vroeger meer van het “midden”.
Daardoor valt de andere rechtse partij onder
de verkiezingsdrempel van 5%. Dus het lijkt
erop dat we weer van alles gaan meemaken
met de dolle tweeling, die zowat alles en
iedereen heeft beledigd. Vooral de duitse
buren en, niet te vergeten, europa en haar
waarden. De wijzen komen weer eens niet
uit het oosten..
ZUID-AZIË
OUD-PREMIERS KOMEN TERUG
Benazir Boettho, twee keer ministerpresident in Pakistan (1988 – 1996) zegt
weer snel terug te komen, ook al weet ze
nog goed dat haar vader ooit door de
militairen werd opgehangen. Opgeleid in
een katholiek internaat, daarna Oxford en
e
Harvard, en nu op haar 54 wonend in
Dubai en Londen. Zij was de leider van de
Pakistaanse volkspartij maar heeft hier niet
enkel vrienden: haar man werd verdacht
van corrupties, en madame “Pinky”, want ze
liep steeds in roze rond, .sloot een deal met
Musharaf. Ook een andere vroegere
premier keerde terug, het wordt druk en
ingewikkeld in Pakistan, dat toch al zo
zwaar weer kent als de buur van
Afghanistan.
En de oud-premier Sjarif kwam aanvliegen
uit Saoudi-Arabië, landde, werd gearresteerd op een corruptie-aanklacht (ter
plekke
uitgereikt)
en
moest
weer
terugvliegen. Intussen werd zijn aanhang
militair in bedwang gehouden. Overigens
was hij tot levenslang veroordeeld, na de
staatsgreep tegen hem, en toen verbannen.
Dus alles was geen echte verrassing.
Het hele gedoe toont aan hoe zwak
Musharaf staat, het hele jaar was het zwaar
hommeles, na het ontslaan van
de

LIEGEN IN BIRMA
Het is een dictatuur al meer dan 40 jaren
maar nu dreigt er weer eens een opstand,
nadat de laatste in 1988 was neergeslagen.
Er wonen ca 50 miljoen mensen in dit land
tussen India en China. En ze zijn voor 90%
boeddhistisch.
De armoe is enorm: 90% verdient minder
dan 0,8 euro/dag. Oftewel Birma is nr 150
op de lijst van het BNP per inwoner op deze
wereld.
10% van de bevolking toucheert 50% van
het BNP (ca 85 miljard $); de militairen dus
echt voorop.
Er zijn vele etnische groepen (>150) en de
levensverwachting ligt rond de 60 jaar. En
op de wereld-corruptieranglijst zijn ze nr. 1
(!), gelijk met Somalië. Elke buitenlandse
investeerder moet samenwerken (ook
financieel) met een militairen dan wordt er
dus “belasting” geheven.
De in aanbouw zijnde gaspipeline voor
China zal nog eens 1 miljard in de la
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brengen…. Total (Fr) is in dit land ook al
lang een groot bedrijf.
De economische ineenstorting à la NoordKorea dreigt. En luister nu naar de regering
daar, die leeft van de leugen. Ziehier de
woorden en daden van het corrupte
driemanschap:
-de groei is 12,2%, werkelijkheid , 3%
-de nieuwe hoofdstad is van een
schokkende tegenstelling met de rest van
het land; ze kost 1 à 2% van het bnp
jaarlijks!
-budget gezondheidszorg 0,5% van het
BNP; het leger krijgt 40%!
-een leger van 400.000 man en
toenemende wapenaankopen in China en
Rusland.
Zo’n 60 jaar geleden was Birma nr. 1
exporteur van rijst op de wereld; nu is het
fabuleus
rijk
aan
koolwaterstoffen,
mineralen, kostbare steen en ook hout
Deze lamentabele staat, buur van India,
China en Thailand, is zeer bevriend met
China….
En dit land houdt niet van
instabiliteit aan zijn grens en zeker niet nu
de Olympische Spelen naderen.
De lokale held is een vrouw die ook al de
Nobelprijs voor de vrede kreeg: zij genoot
van gevangenissen en nu al jaren van
huisarrest. Ze is een echte, onaantastbare
wereldfiguur geworden.
Nu gaat het weer op een krachtmeting
intern aankomen: het arme volk tegen de
dictatuur… Maar er is een lichtpuntje: Bush
heeft ze al de wacht aangezegd, zoals in
Noord-Korea. En iedereen weet nog van de
bloedige toestand in 1988 toen, denkt men,
3000 mensen werden vermoord door deze
junta. Er zijn overigens geruchten over een
machtsstrijd in deze junta, waar de oudste
(74 jaar) lijkt te gaan verliezen.
Men denkt nu aan een VN-boycott, een
afgezant sprak al met de junta en lijkt verder
te gaan overleggen. Intussen is het land
communicatief van de wereld afgeknipt,
maar er komen toch verontrustende beelden
naar buiten. Wordt het nu dan eindelijk
beter, of zal er, na veel bloedvergieten
opnieuw niets veranderen? Intussen lijken
duizenden monniken in het gevang te zitten
en te zijn vermoord, waardoor “de rust

weerkeerde”. Internationaal wordt er nu fel
tegen de junta geprotesteerd en men eist
sancties tegen de misdadige regeerders.
China blijft op afstand, nog zwijgend, maar
ongetwijfeld zeer actief achter de schermen.
De
junta
benoemde
nu
een
“onderhandelaar” voor contact met de
oppositie en met name de moedige
oppositieleidster. Men houdt nu de adem in
voor dit conflict waarin de grote powers ook
al met elkaar liggen te rollebollen. Wordt
ook al vervolgd.
BIRMA’S MONNIKEN
Birma is boeddhistisch en erg religieus;
iedereen is in dit geloof zelf voor zijn heil
verantwoordelijk. En de 400.000 bonzen,
de monniken, helpen daarbij. Vandaar hun
voortrekkersrol in de protesten tegen het al
45 jaar durende militaire regime. Ze werden
al vaker met honderden gedood, hun
kloosters werden gekonfiskeerd dan wel
geïsoleerd; ze zijn dus staatsgevaarlijk. Nu
wordt er weer geslagen en gemoord in
Birma en de wereld ziet ontzet toe. China
maande aan tot “overleg” ze zijn namelijk
een grote gasafnemer en Birma vond ook
nog veel olie! De VN probeert ook al te
praten over een vreedzame oplossing in dit
straatarme land met een jattende militaire
junta.
Intussen weet het volk, dat de junta haat,
niet hoe de verandering aan te pakken. Dus
gaat men op straat lopen en uit zijn
wanhoop en riskeert de dood. Zou er deze
keer eindelijk een ander Birma te voorschijn
komen na de doden? Wie weet, want Bush
riep ook al om democratie…
HET WRINGT IN INDIA
Premier Singh, de grote financiële man en
redder, die daarna de leiding kreeg, ligt
zwaar onder vuur. De zakenwereld mort
omdat hij te hoge uitgaven maakt maar
niets doet aan de verbetering van de
infrastructuur; waardoor de groei dreigt vast
te lopen. Hij wil maar niet de subsidies op
landbouw afschaffen en de regelgeving
omtrent huren liberaliseren en de 25%
armen komen ook weinig aan hun trekken.
Maar het valt met een regering van 16
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partijen ook niet echt mee snel te handelen,
niemand ontkent dat. De klachtenlijst is
groot: achterblijven van privatiseringen, nog
seeds geen economische vrijhandelszones
(zie China), te weinig onroerend goed
ontwikkeling, kortom het loopt vast wegens
uitblijven van hervormingen en afzakken
van projecten. De landbouwhervorming van
6 miljard liep vast, en de belastingen
worden niet voldoende besteed aan zaken
om de groei hoog te houden zoals nu dus
op 8 à 9 %. Velen geloven niet meer in
voldoende overwicht van hun premier op de
linkse regeringspartners en zien al een
andere op zijn plek zitten. Dus mogelijk
komt er een crisis en een nieuwe regering in
India, de tweede reus in ontwikkeling, na
China.

niet oppassen zien we straks op TV allerlei
sporten slechts wazig want in de smog
verborgen. En dat kan Peking niet hebben.
U ziet dat zoiets als de O.S. een aardig
handvat biedt aan beide kanten: goed voor
het imago van deze nieuwe reus en ook god
om de reus wat betere manieren te leren.
Want de manieren van Peking staan zeer
fors in de belangstelling, door vele incidenten en, omdat de pers alle communicatietuig in Peking en omgeving in
stelling heeft gebracht. Dus O.S. goed voor
U… en voor ons allen?
CHINA WORDT OOK BEURSKAMPIOEN
Onder de zes grootste op de beurzen van
de wereld zijn nu al drie chinese bedrijven
te zien: ICBC (Bank), PETROCHINA EN
CHINA MOBILE. Ze komen direct na de
grootste: EXXON en GENERAL ELECTRIC
(VS) die nog resp. +100% en +200% groter
zijn.
En de totale beurswaarde van de chinese
bedrijven is nu al groter dan zijn BNP
geworden. En het zal niet lang duren of
China staat bovenaan.
Reden voor paniek? Nou nee, Japan stond
in 1989 ook zo erbij en zie nu waar het is
gebleven… Geveld door….de vergrijzing, de
foute demografie. Dus Pekinezen opgepast!

FRANSE VLIEGERS VOOR INDIA?
Dassault ziet het wel zitten, de leverantie
van 126 gevechtsvliegtuigen voor 10 miljard
$. En dat is niet de eerste keer, want India
vloog Ouregans, Mysteres, Jaguars en
Alizés. En nu vliegen er nog 60 Mirages
rond. Maar de VS liggen ook op de loer
weet Dassault… Voorlopig zit het nog beter
in Marokko en Libië, zegt de fabrikant.
Helaas wordt de afname van de franse
luchtmacht lager, vanwege bezuinigingen.
Nu de techniek zijn werk heeft gedaan moet
Sarko en zijn Elysée in stelling worden
gebracht voor het vervolg. En het begint in
al oktober in Marokko. En de rest van
Europa vliegt…. Made in USA!

CHINA BEWAPENT ZICH FORS
Een machtig land wil graag de nodige piefpaf-poef hebben, zie de VS en anderen.
Dus ook China. Nu geeft China op aan de
VN dat het x-miljard aan wapenaankopen
doet maar experts zegge dat het de facto
veel meer is… Officieel 35 miljard voor
2007, +18%, maar anderen zeggen dat het
wel 80 miljard is. De VS is erg ongerust
vanwege de nabijheid van Japan en ook
wegens de sterke aanwezigheid in Afrika.
Maar Peking zegt eenvoudig: wij verhogen
al jaren jaarlijks het budget met 12% en zijn
nog in geen verten zo sterk bewapent als de
VS. En dat laatste is zeker waar. Dus wat
nu gezongen, George?

OOST-AZIË
PEKIN TREKT ALLE AANDACHT
Ja als je de Olympische Spelen hebt
ingepikt kijkt de hele wereld naar je. Maar
dat was ook net de bedoeling. Maar dan ziet
men ook je zwakheden en dat is minder
leuk. Een steeds nijpender punt is het
milieu, met name de luchtvervuiling in
Peking. De autogroei is er enorm en
niemand krijgt die geremd. De auto is hier
bij uitstek HET bewijs van welvaart. Dat kan
ook niemand uit het westen echt gek
vinden. Maar de regering gaat de strijd nu
echt aan: met consumenten en producenten
en ook met locale bestuurders. Want als ze

PEKING DOET GROTE SCHOONMAAK
De minster van Financien werd ontslagen.
Hij was betrokken in een flink sexschandaal
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dat woedde in de hoge regionen van de
partij. De harem van dames zal dus even
haar inkomen zien dalen. De kwestie was al
langer bekend, maar nu besloot Hi Jintao,
de president, toch maar in te grijpen.
Immers het volgende partijcongres is op 17
oktober en praten over het aanpakken van
de corruptie, bestrijding van milieuvervuiling
gaat wat lastig met zo’n feestvierende
minister naast je. En het hoofd van de
dienst voor medicamentenkeuring ging ook
al tegen de muur wegens opstrijken van
600000 $.
Nou verhullen ontslagen en ter dood
brengen van hoge piefen in China soms
gewoon slechts het ordinair opruimen van
politieke tegenstanders; ze worden gewoon
beschuldigd en veroordeeld, en weg ermee.
De president vult nu steeds vaker
opengevallen
hoge
plekken
met
functionarissen uit de provincie, die opgroeien ver van de pekingse matras en
corruptie. Moeilijk landje dat China.

maar zeker af te zakken in een zekere
lethargie….. In het land van de rijzende zon
moet iets slims gaan bedacht worden, voor
de trend versnelt. De japanse macht is in
Oost-Azië aan het tanen en China ziet het
gat ook.
NOORD-AMERIKA
VISIE VAN KOFI ANAN
De inval in Irak is tot catastrofe geworden
en nu moeten we vaststellen dat de VN
gelijk had. Stelt u zich voor dat er toen zou
zijn voorgestemd. Nu zitten de VS in de val
en is Irak ons aller probleem geworden. De
amerikanen kunnen niet zomaar terugtrekken, dan breekt de chaos uit. Eerst
moet er meer interne balans en orde komen
en ook verdeling van de resources.
Aldus Kofi, le sage.
SLEURT DE VS ONS MEE NAAR
OMLAAG?
Daarover zijn de geleerden verdeeld, maar
een meerderheid wijst erop dat de
verhoudingen en de relatieve positie van de
VS zodanig zijn geworden, dat hun
economische crisis niet zo maar een wereldcrisis zal veroorzaken. Europa en Azië
zal dat nu minder deren dan vroeger…
Enkele punten ter illustratie:
-het relatieve aandeel van de VS in de
aziatische export is nog maar 17% het was
10 jaar geleden 25%.
-de interne markt is in China en India een
ook grote economische factor geworden
-Japan en Europa zullen bij 1% groeidaling
in de VS daarvoor betalen met een daling
van ca 0,1 à 0,3% groei, rekent men uit.
Dus 2008 lijkt wel wat minder fraai te
worden, maar zeker geen rampjaar. Zo
spraken de economen en we hopen maar
dat ze niet allemaal opportunisten zijn…

JAPAN ZAKT IN
Japan blijft een gesloten land, wat nu, bij
economische stagnatie en vergrijzing steeds
meer een probleem wordt. Er wordt van
alles aan gedaan om buitenlandse
investeringen aan te trekken. Zeker ook
vanwege de achterblijvende know-how en
managementkennis, wat wordt bewezen
door de veel hogere resultaten van
bedrijven met niet-japans management.
Want wat moet een land met (nog) veel geld
anders in het buitenland zoeken dan
vernieuwing en ideeën? Nissan werd al
gered door Renault en Starbucks heeft de
andere horecamerken ook opgetild naar
vernieuwing; deze voorbeelden overtuigden
de regering in hun politiek van aantrekken
van buitenlandse bedrijven. Maar het cijfer
van de buitenlandse investeringen blijft laag,
al verdubbelde het recent tot 2,5%. Andere
landen kennen cijfers van 25 tot 50%, met
name in Europa. In Japan dalen de prijzen
en het vergrijst razendsnel en de culturele
aspecten zijn ook niet gunstig. Werving is
hier een groot probleem en mobiliteit is
uiterst beperkt als vanouds. Japan moet
echt op gaan passen om niet langzaam

AGENDA BUSH C.S. IN DE WAR
Bush annuleerde een bezoek aan Japan,
Condoleezza deed hetzelfde met een Afrika
en MO- reis en Bob Gates ging niet op
tournee door Zuid-Amerika. Wat is er toch
aan de hand in het Witte huis?
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Waarnemers weten het zeker, het is de
“lichte paniek” over Irak die dit veroorzaakte. George zat echt onder hoge
druk nu het Irak-rapport werd behandeld en
wilde iedereen in de buurt hebben. Nu, na
de behandeling, staat alles in het teken van
de terugtrekking…., Gordon begint al vóór
Kerstmis. Hij wilde eerste zijn..

overgewicht en klimaatverandering
is
gericht. Genoeg werk voor Bill? Anders
weet ie nog wel wat!
CHINA BASHING
Deze uitdrukking betekent zoiets als “China
pesten/ de schuld geven”. Dat is in de VS,
van hoog tot laag, nu de sport. In de Senaat
wordt om het hardst geprobeerd wetten te
verzinnen tegen “China en/of chinese
toestanden”. Nu geeft China ongetwijfeld
aanleiding tot enige afkeer, maar wat hier
gebeurt komt vooral voort uit angst, uit
verlies van (machts)positie. Protectionisme
in de VS, de grote voorvechter van
liberalisme…. Alles kan als de angst
toeslaat. Bush wil het protectionisme
tegenhouden met zijn vetorecht, al is hij van
een beetje locale bevoordeling ook niet vies
gebleken. Om electorale redenen natuurlijk.
Er verschijnen ook boeken met titels als: A
Year without “Made in China”; en dit is
zonder commentaar ook wel duidelijk. Gaan
we terug naar 1930, toen door de wet
Smooth-Hawley de douanerechten voor
3200 producten met 60% stegen en een
spiraal op gang kwam waadoor uiteindelijk
de VS-export plat viel.
Ach zo’n vaart zal het nog niet lopen, maar
de gedachte heeft wel wortel geschoten.
Het grote Amerika blijkt ook steeds meer
niet onoverwinnelijk en zelfs een angstig
land. En dat is nou net niet the american
dream.

BUSH IN DE IRAAKSE DESERT
Het oorlogskabinet vergaderde in de
woestijn bij Bagdad, net nadat ze voor een
bliksembezoek daar waren aangekomen.
Doel was aan de publieke opinie
demonstreren dat het best wat veiliger was
in Irak en ook druk op Maliki zetten om
beter zijn best te doen. En ook omdat HET
rapport eraan kwam over de status van Irak.
Ook moest het terugtrekken van de britten
in het zuiden wat worden verborgen en ook
de grote kritiek van britse hoge officieren
over de VS-tactiek. Hoe zal het lopen als in
Bassora, waar de grote olieplas is, de macht
en de veiligheid in handen komen van de
irakezen , pardon de sjiieten? Wordt dat
onze volgende oliecrisis? Iran zit al klaar
voor wat trammelent, zegt men. Dus wordt
nu Iran zwaar onder druk gezet om ze in het
hok te houden nu het terugtrekken gaat
beginnen.
DE BILLARY SHOW
Leuk grapje in de VS, de nieuwste
samenwerking van Hillary en Bill, nu de
verkiezingen op zes maanden staan. Bill
bleef lang op de achtergrond, maar nu trekt
Hillary de registers vol open en Bill is overal.
Hij maakt er veel grapjes over zoals: “Ik stel
voor dat alle echtgenote van Amerikaanse
vrouwen pal achter Hillary gaan staan en, ik
ben daamee al begonnen”.
Vaak spreekt hij even voordat Hillary haar
speech afsteekt. Hun regie is vlekkeloos en
Bill trekt enorm veel luisteraars. De
hoeveelheid ervaring die beiden op de
weegschaal leggen is enorm en hun
campagnetactiek zal foutloos zijn.
Nu al vragen velen zich af wat Bill voor een
statuut moet krijgen als zijn vrouw president
zal zijn. Hij zegt dat hij het nog niet zo weet,
en wijst op de foundation die op Aids,

…………………………………………………
…………………………………………………
UIT DE “PENTAGONFILES”
VS-GEOPOLITIEK
DIVERSEN
-De dreiging van Al-Qaida vor de VS zelf is
in zes jaar sterk toegenomen zeggen VSexperts.
-VS-Afrika commando is nu operationeel.
Men verwacht veel verzet vanwege de
koloniale geschiedenis van Afrika en
Europa. Zo’n 80% van het personeel is
gestationeerd in Suttgart; lokale bezetting
blijft klein..
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-Rusland oefent met bommenwerpers bij
Alaska.
-De VS-marine laat zich steeds vaker in
e
Afrika zien m.n. de 6 vloot. Nu weer in
Tanzania.

-Gates is vóór sluiting van Guant, maar dat
stuit op politieke weigering.
-De republikeinen willen Guant openhouden
om het als symbool te gebruiken voor
terrorismebestrijding tijdens de verkiezingsstrijd.

IRAN/ISRAËL
-Iran en de VS praatten een tweede keer
over de chaos in Irak.
-Amadinedjad overlegt met Syrië over een
samenwerking bij een eventuele oorlog met
de VS.
-Iran smokkelt surface-to-air raketten naar
Irak.
-de grens Irak-Iran van 1600 mijlen gaat
toenemend beter bewaakt worden. En met
name de pelgrimstroom van 1200 sjiieten
per dag tbv de heilige plaatsen in Irak komt
onder scherpere controle.
-Rice zegt dat de VS snel meer troepen
inzetten voor grenscontrole met Iran. Nieuw
zwaartepunt in Irak.

LATIJNS AMERIKA
LULA: DEUR OPEN VOOR BUITENLAND
In het begin van dit jaar stegen de
buitenlandse investeringen met 160%: van
Sodexho (VS) tot Renault, Peugot kwamen
met 1,2 miljard aan investeringen aan. In
2007 totaal al 32 miljard. De angst voor
Brazilië, na de nationalisaties van de 90-er
jaren lijkt voorbij. HET BNP steeg in 2oo7 al
met 4,5% en de handelsbalans is al positief.
Dit land bevestigt zijn leiderschap in
Mercosul, de economische marktorganisatie
voor Zuid-Amerika ondanks Chavez en
Morales. Maar niet alles blinkt er: het gat
tussen rijk en arm neemt snel toe. Terwijl 45
miljoen mensen onder de armoedegrens
verkeren. De agrarische hervorming ligt op
zijn gat, en het stedelijk geweld lijkt buiten
controle geraakt. De corruptie is enorm en
kost het land 1% groei. Lula doet van alles
om “orde in huis” te scheppen maar is er
nog lang niet in zijn “koninkrijk van de
chaos”.

IRAK/AFGHANISTAN
-Irak vraagt Turkije te stoppen et
bombarderen van koerdische grenssteden
in Irak.
WARPLACES
IRAK
-De rapportage voor het Congress in
september was uitvoerig.
-Het aantal burgerdoden ging in september
sterk omlaag; succes troepeninzet.
-Ca 19.000 opstandelingen vonden de dood
in 4 jaar. Dit jaar 5000, 25% meer dan het
jaar ervoor.
-In Basra verschijnt nu “taliban militie” o
straat; religieuze controle dus.
-Blackwater, de privé-beveiligers ingehuurd
door de VS, gedroegen zich als wildwesters en worden nu scherper gecontroleerd.
AFGHANISTAN
-Het geweld neemt scherp toe; er zijn
maandelijks nu al 525 incidenten. Het
maandgemiddelde van 525 doden wordt nu
ruim overschreden.

OCEANIË
AUSTRALIË GOES CHINA
Lang was dit continent vooral op Europa
gericht, maar de geografie verloochent zich
nu niet, nu China economisch zo sterk
ontwaakte. Immers Australië “kijkt” op China
en de VS “uit”, al ligt China erg veel
dichterbij dan de VS. China werd dit jaar de
be-langrijkste handelspartner van Australië,
vóór Japan en de VS! En de omvang ervan,
nu 35 miljard $, groeit jaarlijks met 20%. Op
de APEC, die dit jaar in Australië plaats
vond, was dit goed te merken. Geen wonder
als Perth dichter bij Hong-Kong ligt dan bij
Sydney.l Ook de exclusieve immigratiepolitiek (vroeger enkel europeanen!), is
voorbij. Er zijn nu al 700.000 chinezen hier
op een bevolking van 20 miljoen.
En
Sydney en Melbourne zijn gejumeleerd met
chinese steden als Gaungzhou en Tianjin.

GUANTANAMO
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Er zijn ook zelfs al 4 chinese kranten hier.
En per week zijn er 57 vluchten naar China;
dat waren er in 1996 niet meer dan 4. Ook
wemelt het er nu ook van de chinese
studenten, vooral in Sydney met zijn
chinese enclave.
De economische groei van 3,5% is voor een
groot deel te danken aan de chinese
afname; en de staatsschuld en de werkeloosheid (4,2%!) daalden daardoor ook flink.
Dat heeft alles te maken met de export van
grondstoffen: kolen, nikkel, koper, zink etc.,
waarvan Australië veel heft en China niet
genoeg kan krijgen.
“Ons economisch zwaartepunt verlegt zich
steeds meer naar Azië”, zegt een oudminister van Industrie. Het zwaartepunt van
de nieuwe activiteit ligt dan nu ook vooral in
het vroeger zo arme noorden en westen. In
Perth bouwt men nu drie keer zo veel als in
het grote Sydney met zijn 4,2 miljoen
inwoners. De mijnbouw werft overal
vaklieden, de transportsystemen zijn
overbelast; de boten liggen lang te wachten
in de havens. Dit zal niet eeuwig blijven, dus
Australië zet in de toekomst op dienstverlening en “hersens”, om China te kunnen
bedienen als zijn ontwikkeling verder
toeneemt. De universiteiten en hogescholen
bloeien al veel fraaier dan die in het westen
dank zij de chinese studenten. Er zijn er nu
al 90.000 en in China geeft Australië ook al
colleges aan 30.000 personen.
Alles mede dank zij de politiek van openheid
sinds de laatste 20 jaar en de mondialisatie.
De arbeidswetgeving werd geliberaliseerd
en de staatsbedrijven geprivatiseerd. Ze
gingen daarin veel verder dan het nog wat
gesloten Nieuw-Zeeland.
De australiers betreuren dit alles niet zeker
niet de stroom van goedkope chinese produkten waarvan ze profiteren. China is voor
hen dus geen bedreiging, zoals dat in
Europa en de VS wordt gezien, maar een
formidabele kans. De vakbonden zien het
wat moeilijker, vooral omdat er te weinig in
opleiding wordt geïnvesteerd. Dat gaat
straks fout zeggen ze.
Dus u ziet het Australië sluit aan bij zijn
regio en boomt met de chinezen. Ook
militair/strategisch een andere koers…

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
VISIE VAN KOFI ANAN
De VS moet zeer voorzichtig zijn met
mogelijke agressie in Iran, zonder instemming van de VN. De toestand in het
MO is uiterst delicaat, want er is nu veel
meer aan de hand dan het conflict Israëlarabieren. Irak, Iran, Libanon, Syrië en
Israël… de minste stommiteit en het
ontploft. Natuurlijk moet Iran naar de VN
luisteren maar de sancties moeten uiterst
zorgvuldig worden gekozen. Nog een
conflict erbij zou desastreus zijn.
En vlak hierna dreigde Frankrijk met een
forse anti-houding en viel het woord
“oorlog” daarbij.
VISIE VAN J. ATTALI OP IRAK
Trouwe lezers weten dat ik Attali, groot
historicus en journalist, hoog aansla.
Niet op de laatste plaats ook vanwege
zijn laatste boek over “de toekomst dwz
de komende 50 jaar”. Nu geef ik u ook
zijn visie op de toekomst van Irak, die hij
plaatste onder de kop: Bush of
Mountbatten?
Hij vergelijkt de toekomst van Irak met
die van Indië, onder Mountbatten. Zoals
bekend verlieten de britten India en
daarna brak daar de pleuris uit; het land
viel uiteindelijk, na een enorme burgeroorlog, uiteen in “maar” drie stukken,
waaronder Pakistan.
Hij ziet het in Irak nog veel somberder in
na het vertrek van de VS c.s., omdat de
bestuurlijke infrastructuur daar geheel is
vernield. De gevolgen voor Irak en de
wereld zullen erg ingrijpend zijn, bij de
oorlogen die vanuit de irakresten zullen
uitbreken.
Als Attali het zo ziet, geloof ik dat ons
echt nog veel narigheid wacht en er
mogelijk een groot regionaal conflict zal
uitbreken. De volgende president van de
VS zal dus een zeer zware dobber
krijgen.. Echt iets voor een dame?
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standelingen in staat jarenlang hun
voorbereidingen te treffen. Tussen de
31000 bewoners die nu zijn geëvacueerd.
De libanezen haalden vooral een mentale
overwinning: samen, alle frakties in het
leger vochten deze strijd, zonder onderling
gedoe. Iets unieks in dit land. Nu kan er op
25 september een nieuwe president worden
gekozen, zonder “oorlog”. Vele libanezen
zien in de winnende generaal Sleimane de
nieuwe leider, maar wettelijk mag de
opperbevelhebber geen kandidaat zijn voor
deze post. Libanon blijft een mysterieus
kruitvat en voor het westen ondoorzichtig.
Behalve voor de fransen!
En er zijn nog steeds geen duidelijke
presidentskandidaten in dit land en Syrië
wringt en buigt om het naar zijn hand te
zetten. Arm Libanon.

IRAN ZAL WORDEN GESTOPT!
Dat zei Kouchner (minister Buza van
Frankrijk) en hij liet zelfs het woord
“oorlog” vallen. Let wel, de experts zijn
ook van mening dat Iran een klap zal
krijgen vóór het (over 3 à 7 jaar) zijn
nucleaire bom zal hebben. Dus als het
land
doordramt
komen er grote
problemen. En zie het bezoek van Amadinedjad aan de VN en de VS!
Frankrijk probeert nu zelfs de eigen
industrie te bewegen om te deïnvesteren
in dit land, met name Total, PSA en
Renault zijn hier de groten. En vraagt
ook het buitenland dit te doen. Let wel
dus “bovenop” de VN-restricties, die
niets voorstellen, dat blijkt weer eens.
Drie grote franse banken zitten met 9
miljard in Iran, maar ze beweren dat ze al
fors retireren sedert 1,5 jaar. Maar leuk is
toch anders.
Immers Sarko c.s. wil niet opnieuw
straks in de knel raken als de VS en
Israël zullen gaan toeslaan en dan niet
weer een “minderheidspositie”, namelijk
tegen geweld, moeten innemen. Dat is
eerder erg slecht bevallen en vandaar dat
Kouchner nu al zeer dreigende taal uit.
Iran koopt overigens al oorlogsvoorraden in en houdt dus ernstig rekening
met een gewelddadig conflict.
Het blijft erg zorgelijk daar in Iran, waar
van binnenuit niet voldoende druk op
matiging is te mobiliseren.
De franse buitenlandse politiek is op dit
punt dus radicaal veranderd, en Sarko
durft nu zelfs “om de VN heen te gaan”.
Dit zal Chirac, in ruste, echt schokken.

VACATURE: PRESIDENT VAN LIBANON
Wie moet nu de aanstaande vacature vullen
als de huidige president Siniora opstapt?
Zeer populair is nu Michel Sleimane die het
Fatah-Al-Islam verjoeg (zie boven). Maar ja,
de machtige maronieten Kardinaal Sfeir ziet
een militair on top niet zo zitten. Frankrijk
wil graag een franssprekende… En Syrië
zal, zeggen experts, de verkiezing op 24
november proberen te verhinderen en zou
het toch doorgaan, dan zal de door het
parlement gekozen kandidaat binnen de
kortste keren zijn vermoord. Leuk vooruitzicht voor de kandidaten daar. En het
bewijs dat het met Libanon, waar al zo velen
het leven lieten, nog helemaal niet goed is.
En Syrië wil van geen ophouden horen….
Ook al lieten israelische straaljagers al een
bommetje vallen op foute spullen.
Libanon komt dus weer snel in het wereldnieuws.

LIBANON WON VAN FATAH AL-ISLAM
Het was groot feest toen het palestijnenkamp na 500 dagen, geheel in puin
geschoten, werd ontzet. Wel 158 dode
soldaten en ook duizenden gewonden
waren ervoor nodig. De uiterst goed getrainde tegenstanders zaten in ondergrondse bunkers… Hoe kon dat eigenlijk?
Wel, deze kampen mogen niet door het
leger worden betreden, dus waren de op-

IN DE POLITIEKE ONDERBUIK VAN IRAN
Ene Ali Jafari werd chef van de beruchte
Revolutionaire Garde, hij was ooit betrokken
bij de amerilkaanse gijzelaarsneming in
1979. Vandaar dat Bush deze club ook op
de terroristenlijst wil zetten. Zou dat lukken
dan zijn deze lieden niet meer welkom in de
meeste landen en ook hun centen worden
bevroren in het buitenland. Dit is pech voor
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de VS, nu de spanningen tussen de landen
opnieuw oplopen. Washington weet zeker
dat zij de drijvende kracht zijn achter de
hulp aan de Taliban, de soennieten in Irak ,
Hezbollah in Libanon en de Hamas in
Ghaza. Leuk clubje met een door ayatollah
Khameini geïnstalleerde nieuwe leider.

veelbelovende handelspartners en mogelijk
nog meer dan dat.
VERBAZING IN MAROKKO
De deelname aan de verkiezingen was
37%, een veeg teken. Maar de uitslag was
ook nogal verrassend: de islampartij werd
net niet de grootste, wat velen verwachtten.
En dus riep de PJD dat er gerommeld zou
zijn. Dat werd door de waarnemers tegen
gesproken. Wat betekent nu de uitslag?
Wel dat de politieke mentaliteit niet best
ervoor staat: immers 63% gelooft niet in het
nut van verkiezingen. Let wel, dit land werd
(en wordt de facto) nogal dictatoriaal door
de koning geregeerd. Dus, zeggen kenners,
door niet te gaan steun je eigenlijk de
koning…
Sommigen vertalen het radicaal anders en
zeggen dat het “achterblijven” van de
islamitische partij duidt op een mars naar
een moderne open maatschappij. Maar de
echte radicalen in dit land weigerden mee te
doen aan de verkiezingen, en ze zijn er echt
nog en ook niet ingeslapen. Marokko gaat
op de ingeslagen weg voort, maar de tegenwind is niet gaan liggen. De race van welvaartsvergroting tegen het bestrijden van
onwetendheid en ongeletterdheid wordt nu
nog spannender.
Overigens kocht Marokko Rafale- en
Mirage-straaljagers van de fransen, in totaal
24, Dit zijn de eerste Rafale’s die sinds
1986 naar het buitenland werden verkocht.
Want de vroegere klanten liggen niet zo
lekker in de huidige wereld…. Denk aan
Irak, Libië, Syrië etc…

DE RIVALEN: MAROKKO EN TUNESIË
Deze landen strijden elk om buitenlandse
investeerders en zijn beiden goed op gang.
Uiteraard wordt er nauwkeurig naar de
verschillen gekeken, waarvan hier een
overzichtje:
-Tunesië is al langer op de moderniseringsweg en heeft daarom qua “aantrekkelijkheid” een voorsprong
-Marokko is in het tourisme Tunesië voorbij
sinds kort; Marokko gaat ook hard in de
automobieltechniek en de financiële dienstverlening (zoals in Bangalore, India). Wat
indruk maakt is in oktober de Salon Aeroexpo in Marokko: internationaal alles over
vliegen, een unicum voor een ontwikkelingsland.
-Tunesië heeft al langer een goed
functionerend onderwijssysteem en besteed
7,5% aan dit onderwerp. De alfabetiseringsgraad is hier 74% bij de jeugd en 50%
in Marokko. En Tunis telt 340.000
studenten, Rabat 280.000 (Marokko heeft
3x zoveel inwoners als Tunesië).
De arbeidskosten zijn in Tunesië ook nogal
lager dan in Marokko. Dus Tunis wint op dit
punt.
-Politieke stabiliteit lijkt nu in het voordeel
van Marokko. De president in Tunis is al in
zijn 4e termijn en niemand weet hoe het na
hem verder gaat. Beiden weren zich fors
tegen de radicalen en met redelijk succes.
Toch lijkt Marokko op termijn stabieler.
-Beide landen staan er economisch relatief
gezien goed bij, hebben internationale
openheid en contracten met Europa,
Egypte, Turkije en de VS. Marokko heeft
een grotere interne markt en is dus wat
aantrekkelijker qua economisch klimaat.
Alles overziende lijkt Marokko te eindigen
met een lichte voorsprong in deze
vergelijking. Europa heeft in beide

RENAULTS UIT MAROKKO
In 2010 komen er 200.000 renaults uit dit
land en wat later wel 400.000. In Mellousa
wordt een gigantische fabriek gebouwd, net
geopend door baas Goshn en de koning.
Marokko wordt een waar produktiecentrum
voor Renault in Europa en Afrika. Ook in
Tanger staat al een Nissanfbriek; renault
stopt wel 1 miljard aan investering in dit
land. Er worden nu 6000 arbeidsplaatsen
geschapen en nog 30.000 indirect die op en
rond de driehonderd hectaren hun brood
gaan verdienen. De ceremonie was echt

40

goed gepland: net voor de verkiezingen. En
Goshn verzekerde ook dat dit alles los staat
van de fabrikage-afbouw in Frankrijk.
Zo, dat is u weer eens uitgelegd, en
binnenkort rijdt ook u in een renault/nissan
uit Marokko..

Ook is er verpaupering: het aantal arme
gezinnen ging van 17 naar 20% in 10 jaar
en het aantal arme kinderen van 23 naar
35%! Omdat de sociale hulpverlening afbrak
en omdat de werkeloosheid zowel bij de
Arabische
landgenoten
als
bij
de
orthodoxen hoog is. Dus Israël is niet
helemaal kosjer en loopt steeds het risico
dat de “goeien” bij gedonder vertrekken…
Het blijft dus ook economisch een kwetsbaar land. Intussen ligt Ohlmert weer onder
schandaalvuur en dat terwijl hij probeert iets
te fiksen met Abbas en de onderlinge
verdeeldheid van de palestijnen uit te
buiten. Maar niemand ziet toe met echte
hoop….

AL-QAIDA IN ALGERIJE
De GSPC, de vroegere terroristen van
Algerije, die een uiterst bloedige periode
inluidden ooit en werden “opgeruimd’, lijken
terug te zijn. Geholpen door Al-Qaida. Ook
met hun methoden: zelfmoordenaars en dan
ook nog superjeugdige. Al drie aanslagen
met veel doden en gewonden. Een was
bedoeld om Bouteflika op bezoek in de
Provincie te vermoorden.
En de zelfmoordenaars komen echt uit Algerije, zegt
men, opgelucht en bitter tegelijk.
De verzoeningspolitiek van Bouteflika krijgt
een gevoelige deuk en hij stopte meteen
zijn bezoeken aan het platteland. Bouteflika
beleeft zijn laatste dagen want hij is ernstig
ziek. Wat zal er komen na Boutefflika?
Algerije zit opnieuw in zijn rol als
onrustzaaier in de Magrheb.
Op een reisje door Zuid-Tunesië zagen we
hoe fors de grens met Algerije werd
bewaakt; men was doodsbang in het
toenmalige interne terrorisme te worden
betrokken. De traditie van deze beweging is
uit de tijd dat in Parijs de metro ontplofte
door algerijnse terroristen. Daar denken de
fransen nu nog met schrik aan.

NEONAZI’S IN ISRAËL
Jongeren in T-shirts met swastika’s die
gastarbeiders
(gekleurde!),
afrossen,
Orthodoxe joden en homo’s. Allemaal kids
van geëmigreerde Russische joden, waarbij
men hier suggestief zegt, dat hun joodse
voorvaderen wel heel ver weg waren cq er
mogelijk nooit waren. Want ze vluchtten uit
de sovjetunie en dat gaat ook wel eens met
valse (joodse) papieren. De verbijstering is
natuurlijk enorm…. Niets lijkt meer
onmogelijk, ook in Israël.

TRENDS/TECHNOLOGIE
GEEF UW PENIS ZUURSTOF
Als uw penis niet regelmatig zuurstof krijgt
zal hij het snel niet meer doen! En hij krijgt
zuurstof bij… welaan, de erectie. Zo niet,
dan komt de atrofie en versukkelt het spulletje.
Dus heren, en ook dames, knoop dit in uw
(rode) oortjes. En nog een antwoord dat u al
jaren zocht: als de penis s’morgens spontaan staat, dan neemt hij zuurstof tot zich.
Moet ie wel, want hij kwam in de gevarenzone. Omdat hij werd verwaarloosd…
U kunt nu niet meer zeggen dat u het nooit
hebt geweten, alors…

ISRAËL GAAT NOG LEKKER
Ondanks de conflicten, de bedreigingen en
de
hoge
defensielasten
gaat
het
economisch best OK in dit land. Groei van
5%, sterke shekel, een begrotingsoverschot
en zeer hoge internationale investeringen.
Het BNP per inwoner is veel hoger dan dit
van de Arabische buren en ook hoger dan
dat van Portugal en Griekenland. De high
tech sector floreert, veel uitvindingen, maar
toch ook wel een fragiele economische
structuur. De productiviteit blijft wat achter,
ook de researchbestedingen zijn laag, en de
uitgaven in het onderwijs zijn laag te
noemen: het land wordt dus minder
competitief.

LICHTE HIGH-TECH
Magnesium is superlicht en sterk. En ook
schokbestendig. Dus wordt dit metaal nu
gebruikt in Canon supercamera’ (10 miljoen

41

pixels, 7 beelden per seconde, 1350 €);
PC’s ( waterdicht, stofdicht, draaibaar
scherm, 3600 €); Mobieltjes met GPS, groot
geheugen, 250 €) en Multimedialezer
(15000 songs of 120 uur video, FM-radio en
dictafoon, 399 €).
U kunt weer vooruit en nu zelfs zeer lichtjes.
Wees snel, want mogelijk gaat de rente
omhoog!

de markt, maar het opladen vormt nog een
(klein) probleem.

FLINK TUNNELTJE IN CHINA
Een diameter van ruim 15 meter maakt de
gigantische boormachine in de chinese
grond tussen Sjanghai en het eiland Chang
Xing. De grootste tunnelpijp ooit wordt daar
door een franse firma geboord met een
boormachien gemaakt in Duitsland. In 2004
was het record voor Nederland met 14,90
meter diameter en een uitbreiding van 16
meter per dag. China doet maar 14 meter
per dag, maar het is wel een grotere pijp.
Moskou gaat binnenkort een tunnel van 17
meter diameter boren.
Als je de foto’s ziet wordt je stil van de enorme afmetingen die de machine van 120 meter lang en 15 meter diameter toont. Een
stalen supermol graaft zijn gang van vele
kilometers onder het oppervlak en laat een
gebetonneerde buis achter zich. Dat kan
dus met duitse technologie, franse ingenieurs en chinese centen. Nu is het dus de
beurt aan de russen..

WAAROM DE VERPLICHTE GPS?
In Japan zit in elk mobieltje GPS, verplicht
door de overheid. Sinds 2004 al. Daardoor
kan iedereen die om hulp belt meteen correct en automatisch zijn positie doorgeven.
Simpel toch? En 85 miljoen op de Total 128
miljoen hebben een mobieltje. Wel heeft het
wat “Orwell-achtigs”, maar het komt nog
erger. Japan krijgt steeds meer camera’s
waarmee je via een opname van het gezicht
van iemand de persoon kunt identificeren.
Toch knap dat die computers al die Japanners uit elkaar kunnen houden niet? Ach,
nog even en wij doen hetzelfde!
Big Brother is immers… overal.

Tja u ziet het: onze apparaten nemen
steeds minder energie tot zich, maar er
komen er wel steeds meer. De tijd van de
zware, giftige batterij lijkt voorbij te zijn op
korte termijn. De scheppende mens is weer
eens losgebroken…

EEN PACEMAKER OM AF TE VALLEN
In Frankrijk is er patent op aangevraagd:
een pacemaker tegen dik worden. De truc is
“in principe” simpel: het ingeplante ding
geeft prikkels aan de hersendelen waardoor
het hongergevoel wordt gestild. En geen
leeg gevoel betekent dus ook geen eten.
Nu al 5,9 miljoen mensen in Frankrijk te dik
zijn, 40% meer dan in 1997, en niemand
meer weet wat te doen, lijkt dit een ei van
Columbus te zijn.
En er zijn ook nog geen bijwerkingen, die bij
de meeste medicamenten zeer ruim aanwezig zijn. Er worden elektroden op uw
nervus vagus gemonteerd waardoor veel
etensignalisering loopt. Op varkens werkt
het uitstekend. En als het patent er is gaat
het ook bij mensen getest worden. Nou
eigenlijk hoeft dat niet, want die dikkerdjes
eten toch veelal als de v ….. Of is dat weer
zo’n domme opmerking?
Nog even en iemand gaat dit idee uitwerken
voor andere dingen: impotentie (!), woedeaanvallen, slapeloosheid en God weet wat.

PIEPE BATTERIJEN
Een batterijtje zo fijn als een stukje cigarettenpapier uit nieuwe materialen opgebouwd,
zeer licht en soepel. En door de papiertjes
te stapelen wordt er meer vermogen geschapen. En ook nog niet-giftig… Binnenkort te krijgen dus.
Wat suiker opgelost in water, siroop en
enzymen en je hebt een batterij die 100%
milieuveilig is. In de VS ziet men hierin de
voedingen van de toekomstige mobieltjes
en andere electronica.
Toshiba maakte een Methanol Batterij door
lucht en methanol in contact te brengen.
Tien keer meer vermogen dan een Lithiumion batterij van nu. Vanaf 2008 in Japan op
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U hangt dan aan de PC en zit vol met
draadjes. En uw enige risico is een lege
batterij.

sterftecijfer en ook nog wat over opleidingsniveau en zo en ik toon u uw problemen van vandaag en ook die van morgen”.
Niets van dat geredeneer vanuit ideologische axioma’s, maar het verzamelen
van harde data, ook uit de geschiedenis, en
dan daaruit conclusies trekken. Simpel, erg
toegankelijk en ook nogal overtuigend. Een
soort van nieuw wetenschappelijk determinisme, lijkt het.
Zo laat Todd zien dat een hypermacht als
de VS met zijn interne zwakheden een veel
groter probleem veroorzaken zal door zijn
(huidige) zwakten, dan door zijn grote macht
en zijn sterkten. Een nogal revolu-tionaire
visie op dit moment. Dus een zwak-ke VS:
dat gaan we allen bezuren! Meer nog dan
de (eerdere) zeer sterke VS…
Ook haalt hij, op het hoogtepunt van het
vrije marktdenken, ene Friedrich Liszt te
voorschijn, die ooit aantoonde dat het
protectionistische, gesloten economische
e
model van Duitsland einde 19 eeuw en in
E
Japan midden 20 eeuw, het toen best goed
deed. En ook dat de islam vanzelf modern
gaat worden, op het moment dat de
geboortecijfers dalen gaan en parallel
daaraan de alfabetisering verbetert. Als die
curves elkaar snijden dan is het gebeurd
met die “achterlijke islam”. Punt.
Hij en zijn co-auteur verbinden aan hun demografische transities, effecten van culturele en politieke soort, en komen zo tot
prognoses. En komen vooral tot die van: de
convergentie van de beschavingen. Daarom
heet het laatste boek van Todd (samen
geschreven met ene Courbage) ook: “De
ontmoeting der beschavingen”. En dat is
niet toevallig het omgekeerde van: De clash
der beschavingen”, zo breed ooit verwoord
door ene Samuel Huntington.
Dit zegt mij wel wat, dit geeft mij houvast.
Dus ik ga door met goed te letten op demografische bewegingen en ik wil ook wel
proberen om van daaruit mijn toekomstbeeld op te bouwen. Positiever dus?
Nou dat denk ik niet als ik probeer te
snappen wat een laag geboortecijfer
oplevert: zie nu Japan en al en beetje
Europa, en straks nog veel andere landen.

DE WERELD ALS TELESCOOP
Er staan zeer grote telescopen op onze
aardbol om te spioneren in het heelal.
Enorme grote schotels naar de hemel gericht. Want hoe “groter” hoe verder je kunt
kijken. Nu is er een nieuwe super-telescoop
van het quasi-virtuele soort. Dus een telescoop die wordt gevormd door electronische
“koppeling” van vele fysieke telescopen
over de wereld. Van China tot Australië via
Euro-pa dus. Met een “omvang” van 12000
kilo-meters dus, de afstand tussen twee
grote telescopen. Het samengestelde beeld
heeft een resolutie die honderden malen
groter is dan tot nu mogelijk leek. De EU
subsidieert het project waaraan ook
radiotelescopen uit Chili en Porto Rico gaan
meedoen. Het gaat nu erg spannend
worden, want de eerste waarnemingen over
een ver verwijderde galaxie zijn opwindend,
zeggen de experts. U ziet hoe de
computer/communicatietech-nologie
meewerkt aan schaalvergrotingen van het
meest verschillende soort. De mens kent
geen grenzen.

………………………………………
………………………………………
TOPICS/CAPITA SELECTA
DIVERS
RUIM BAAN VOOR DE DEMOGRAFIE
De sociale wetenschappen hebben bij velen
een wat “duister en slap” imago. En als je
ziet hoe vaak sociologen en psycho-logen
er de laatste jaren ook naast gingen, dan is
dat ook wel te snappen. Maar nu is er die
verademende Emanuel Todd (Fr.), die
vanuit een demografische invalshoek
verschijnselen beschrijft, verklaart en er ook
mee voorspelt. Een soort “mathematische
sociologie” uiterst populair gezegd. Dus
zoiets als: “Vertel me uw geboorte- en
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Maar dat bent u van mijn geschrijf wel
gewend.

wegkopen van high technologie om te concurreren. In 1988 zette Thatcher al Kuwait
onder hoge druk om hun aandeel van 22%
in BP af te bouwen. De VS verboden recent
Abu Dhabi om de havens in de VS op te kopen. In Brussel denkt men aan het scheppen van “preferente aandelen” om bepaalde belangrijke bedrijven te beschermen.
Zijn deze fondsen nu enkel gevaarlijk?
Nee, natuurlijk moet men ook zien dat nieuwe landen investeren in onze regio en dat
deze staatsfondsen niet van het “hit and
run” type zijn… Zij zoeken beleggingen op
langere termijn wat iets is dat veel bedrijven
nu zoeken.
Dus let op ze, en in deze volgorde:
1. Arabische Emiraten , 2. Singapoer, 3.
GPF (Noorwegen).
De laatste heeft 132 werknemers en 300
miljard.; in 2006 +60 miljard(!) en 8%
rendement en 17% in aandelen. Zeer
transparant, nette belegger ethisch, en trok
zich al uit 30 verkeerde bedrijven terug.

***
ALARM; DE STAATSFONDSEN RUKKEN
OP
De gelden van de olieverkoop door olielanden en de spaargelden door de enorme
handelsoverschotten van bepaalde aziatische landen groeien maar aan. Dus zoeken de overheden steeds meer mogelijkheden om hun geld te beleggen en rendement te maken. En dat doen velen in de
vorm van Staatsfondsen. Naast de private
fondsen als Blackstone, Cerberus en Apollo
zie je nu ook KIA (Kuwait Investment Authority), ADIA (ABU DABI Investment
Authority), GIC ( Governement of Singapur
Investment Corporation, QIA, DIC etc sterk
opkomen.
DIC zit bijvoorbeeld voor 3,5% in EADS,
China zit voor 7,5% in Barclays… Deze
fondsen van Oslo, via Moskou naar Peking
en dan naar ABU Dhabi zijn nu samen zo’n
2500 miljard dollar en zullen in 2015 12.000
miljard dollar zijn en dat is het BNP van de
VS! Het begon al in de 70/80-er jaren in de
Golfstaten: in 2006 was het daar al 600
miljard dollar geworden door de mooie
olieprijzen. Rusland heeft ook al 100 miljard
in deze kas en China komt al aan 1300 miljard. Het chinese fonds zal gezien de aangroei snel het grootste ter wereld zijn.
Quataris heeft 6% van de grote franse firma
Lagardere, KIA 7% van de aandelen Daimler/Chrysler; GPF (Noorwegen) heeft al
belang in meer dan 100 franse bedrijven. Ze
kunnen allen beursgenoteerde bedrijven
compleet opkopen!
Nu worden verschillende westerse regeringen best langzaam nerveus van deze
financiële giganten, met name in de VS,
Duitsland en ook in Brussel. Is dit angstig
protectionisme of gewoon een verstandige
wens tot bescherming? Immers deze fondsen zijn relatief onbekenden, wie zitten erachter? En mogelijk zijn er in deze landen
ook andere motieven. Het opkopen van
stra-tegische bedrijven bijvoorbeeld en het

***

DE ISLAM IN ONTWIKKELING?
Zo’n kop lees je niet veel en meestal wordt
er dan ook nog de radicaliseringsontwikkeling mee bedoeld. En wie weet er nou
echt wat af van de diversiteit die ook al
eeuwen binnen de islam bestaat. Want
naast de fanate salafisten waren en zijn er
ook de soeffis en andere vormen.
Nu komt er eindelijk wat reuring in de moslimsector, nu er een groep ex-moslims is
opgestaan in Nederland. Zoiets bestaat
overigens al langer in nog een paar europese landen. Aan de lang geuite wens,
dat de moslims zelf meer stelling zouden
moeten nemen over zaken als radicalisering, wordt nu op onverwachte wijze voldaan. En nu moet iedereen zijn plek weer
opnieuw bepalen, van Wilders tot Bos dus.
En u ziet het: dat valt nog niet mee.
Immers de PVDA heeft nogal wat moslimstemmers; logisch omdat je als moslim niet
gauw christelijk zal stemmen en ook het
meer liberale gedachtengoed ligt daar niet
zo lekker. Wilders kan ook al niet en D66 is
mogelijk wat steil voor moslims. Daarbij
komt dat het socialisme in (Noord)-Afrika en
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het MO wel een bekende stroming is. De
Baathpartij van Saddam die nog in Syrië
bestaat, is een linkse stroming en ook in
Marokko, Algerije en Tunesië zijn linkse
partijtjes. Tenslotte zijn de meeste moslims ook geen midden of hoger maatschappelijk geklasseerden. Dus daarom gaan er
veel naar Bos en de zijnen.
Maar Bos c.s. liepen dus niet te applaudisseren toen de Ex-moslims voor het voetlicht traden. Voor je het weet schoffeer je de
eigen kiezers, immers wel 25% van die
moslims schijnt niet te willen praten met de
“ex-en”. En ook moet je niet bij Wilders in
de koffer vallen, dat gaat ook niet echt
goed. Dus kwam Bos c.s. pas te voorschijn
toen hij had gezien dat je het ook kunt
bena-deren vanuit : de vrijheid van
godsdienst” en dus ook vanuit de vrijheid
om niet-religieus en zelfs “afvallig” te zijn.
En hij wees ook, en terecht, op de grote
onwetendheid bij Nederlanders over de
islam… en idem bij de islamitische Nederlanders over het christendom. Wat ik
daarover hoor afleuteren aan de borreltafel
is schokkend af en toe. Je wordt uiterst
argwanend aangekeken als je zegt dat
Christus al een groot profeet in de Koran
voorkomt en dat ook zijn moeder Maria
goed bekend staat. En dat de islam
uiteraard ook voortbouwde op het al
bestaande gedachtegoed van joden (oude
testament) en christenen (nieuwe
testament). Dat maakt het achterlijk
noemen van de islam wel even lastig en als
je dan ook even de uiterst conservatieve
stand-punten van de paus en ook
evangelische christenen en orthodoxe joden
er naast plaatst wordt het akelig stil. Hoezo
is die islam achterlijk? Dan is zet dus in
goed gezelschap.
Uiteraard bedoelt men dat de aanhang van
islam (deels) achtergebleven is en ook dat
de katholieken die paus gewoon niet voor
vol aanzien en daarom dus niet (zo) achterlijk heten te zijn.
Hoe dan ook, het debat krijgt meer kleur hopen we maar. Niet-moslims, moslim-haters
en ex-moslims staan op het publieke podium nu. En laten we elkaar nu maar eens
uitleggen wat we bedoelen, hoe het echt zit

en dat er nogal wat schakeringen zijn. Niet
om anti-democratische en discriminerende
opvattingen goed te praten, maar om beter
te snappen waar die vandaan komen en,
vooral, hoe je er van af zou kunnen komen.
Dat noem ik echt de boel bij elkaar houden,
of nog beter, de boel bij elkaar praten. Ik
ben zeer benieuwd naar het vervolg!
En ik heb al gehoord, dat de “exen” een politieke agenda zouden hebben…. Welaan,
dat is maar goed ook zou Wilders zeggen.
In België hadden we al een eerste stevige
rel tussen moslims en hun opjagers… time
is short, mensen!
***
DE PARTIJ VAN CHINA
Telt de Communistische Partij nog wel in
het moderne China? Nadat ze inzakte in de
tachtiger jaren ging, door een sterke hercentralisatie, de partij weer crescendo. En
haar ideologie ging ook om, naar een meer
socialistisch type, dus meer gericht op herverdeling dan vroeger. Experts beweren dat
de partij nu zelfs sterker is dan ooit.
Deze Partij heeft 80 miljoen leden en is zeer
machtig. Het nivo van de leden is sterk opgekomen en bleef een groep van administratieve managers en ingenieurs, met maar
weinig mensen van ondernemers- en
marktland.
De recrutering is nu geografisch meer breed
en evenwichtig dan vroeger. Men predikt de
“harmonieuze ontwikkeling”, en ook de “
vreedzame opklimming van China in de wereld”. China is steeds meer op de geopolitieke situatie in de wereld gericht, dat merken we erg goed. En het thema van de
ongelijkheid en dat van de corruptie zijn ook
al topics in de Partij geworden.
De Partij bemoeit zich ook met elke hoge
benoeming in de grote (staats)ondernemingen. De staat is in de grote DE aandeelhouder en de controle van de staat over
de ondernemingen is, zeker op hoog beleidsnivo, sterk te noemen. Een heel ander
model dus dan in het westen.
Het economisch liberalisme en de marktwerking staan in China hoog aangeschreven, maar de Partij zegt daarbij zelf dat het
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“honderd jaar” zal duren voor een politieke
democratie in China zou kunnen ontstaan.
Dat is dus een bewuste en ferme mening
binnen de Partij, iets dat het westen moeilijk
kan begrijpen.
Wat nu met de tegenstelling liberalisme en
beperkte rechten? Het liberalisme is geen
principe in dit land, er blijven sterke regels
van de politiek m.n. in het financiële deel.
De grote publieke banken hebben een stevige greep op de economie. Maar het controle-apparaat en de rechtspraak zijn nog
erg zwak m.n. in zaken als milieu, corruptie
en energiebesparing. De staat dringt hier
nog te weinig door op de lokale nivo’s.
De 80000 studenten in de westerse landen
blijken overigens veelal niet naar China terug te keren. En zij die terugkeren werken
dan in de industrie en zelden in de staatsorganen.
En het nationalisme? Daar zit een zwak
punt omdat de ware geschiedenis van het
land eigenlijk niet bestaat: alles is daar nog
gestoeld op de maöistische basis van
weleer. Dus: onderdrukt China en agressief
Japan. Maar in de elite ontstaat nu toch
meer en meer wel een superioriteitsidee.
Toch is het grote volk pacifistisch en niet
echt in de wereld geïnteresseerd. De elites
zijn echter wel steeds meer naar buiten
gericht. China was zelden een expansionistisch land en van nature is het eigenlijk
meer intern gericht.

wordt de belangrijkste oorzaak van nieuwe
conflicten. Met vernedering wordt bedoeld:
niet erkennen, identiteit onderdrukken, uitsluiten. Dus ontkenning/afkeuring van andermans percepties, leefwijzen, sociale legitimatie. En de slachtoffers willen dat wreken en er ontstaat de vicieuze cirkel: vernedering---wraak---vernedering.
-Men moet niet de beweging onderschatten
die er is onder de “vernederden” om zich in
het kamp van de overwinnaars te scharen.
Zie China waar de “echte revolutie” uitblijft
omdat er veel hoop is op beter, dat ziet men
dagelijks om zich heen. Het kapitalistische
fascineert.
De nieuwe vrijheden van: circulatie van kapitaal, verbreking van banden van afhankelijkheid, , het verdwijnen van de rechtse
bescherming van werknemers en de 2 managerial revolution (= verdwijnen van de
verantwoordelijkheden van managers voor
hun werknemers, solidariteit verbreken, en
competitie inbrengen ). Zie Big Brother.
-Is dat gevoel van onveiligheid nu een
fantasme of een werkelijkheid?
Onveiligheid bestaat echt maar is steeds
meer ongrijpbaar en dus ook manipuleerbaar. Kan worden geminimaliseerd,
overdreven, gereguleerd tot eigen nut.
Criminaliteit terrorisme en vreemdelingenangst voedt de al aanwezige angst.
-Wie heeft iets aan deze benadering; is het
geen loze complottheorie?
Hieraan zijn twee voordelen te verbinden:
het kunnen afleiden van het publieke van
het politiek falen, met de spectaculaire
veiligheidsacties en ook het in eigen hand
nemen van de berechting van burgers.
Dus de diepere oorzaak van het onveilige
gevoel blijven, de angstfabriek draait door .
De onveiligheid is een veelbelovende
“markt”.
-Rechtvaardigt de uitsluiting de misdaad?
Het huidige mondialisatieregiem versnelt de
marktwerking en er onstaan rechthebbenden en niet-rechthebbenden. Mensenrechten verdwijnen, regulering verdwijnt.
Er bestaat geen wereldwijde regulering;
niemand heeft die macht. De slachtoffers
wreken zich, vallen de vrijheden aan en dat
lijkt nogal lucratief. De mondiale politieke

(Naar een interview met Francois
Godement, Azië-expert, directeur van het
Azië-centrum van het Institut Francais)

GEFILOSOFEER
Zygman Bauman: ONS TIJDPERK IS
VLOEIBAAR
Ons “vloeibare tijdperk” leidt tot een nieuwe
splijting in de wereld. Twee kampen zijn er
nu: zij die in angst en onzekerheid leven
over “morgen” en zij die al slachtoffer
werden. Jagers en gejaagden; een nieuw
soort aliënatie (verwijdering) is opgekomen.
De vernedering vervangt op vandaag de exploitatie van vroeger, de fysieke dominantie
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koepels ontbreken om de kapitaalbewegingen, handel, wetten en justitie te
reguleren en te garanderen. Globale oplossingen zijn vereist.
-Moet elke immigratieflux nu goedgekeurd
worden?
De immigranten zijn het reserveleger van de
arbeidsmarkt, van het “vloeibare kapitalisme”.
Maar weinig landen willen de immigratie
echt stoppen. Ze zal dus gewoon doorgaan
vanwege de verwachte vraag en aanbod.
De regeringen proberen enkel nog de
stroom te sturen, ongewenst te onderscheiden van “gewenst”. Bezit en competentie beheerst één deel van de wereld
en armoe en noodlot het andere.
-Zijn de immigranten de echte slachtoffers?
De bevolking van veel landen vormt nu de
diaspora van veel immigrantenlanden.
Onze gewoonte van vredig leven, harmonie
om ons heen, wordt op de proef gesteld. En
de eis van assimilatie wordt steeds sterker
hoorbaar.
-Deze schets is deprimerend; waar zijn de
krachten die zich tegen dit “recht van de
sterkste” keren?
Een beroep op elementair fatsoen is nog
het enige wat kan worden gevraagd. Is
verder alle hoop op beter verloren?
We moeten inderdaad oplossingen vinden
voor collectieve problemen. “algemeen fatsoen “ eisen is vooralsnog het enig haalbare; laten we ons geen illusies maken.
Maar je moet en kunt wel hopen dat de
mensheid zijn, door haar zelf opgeroepen
problemen, met creativiteit en intelligentie
ooit zal oplossen.

jood, die in grote armoede slechts 44 jaar
haalde, lenzen sleep omdat hij een joodse
fatwa opliep en werd uitgestoten, en die
zeer bekend was onder zijn filosofische
tijdgenoten, blijkt nog steeds een fenomeen
te zijn. Tot in onze tijden van het opnieuw
zoeken naar de waarde en de inhoud van
“geloven”.
Nietzsche zei over hem: “Deze denker, een
der meest afwijkende en meest eenzame,
staat mij zeer na: hij ontkent het bestaan
der vrije wil, dat van doelen, van een morele
orde, van niet-egoïsme en van het kwaad”.
En dat maakt toch wel wat nieuwsgierig.
Hij stelde alles ter discussie en debatteerde
vooral met de protestanten van zijn tijd; de
anderen waren zijn aartsvijanden; want ze
stonden niet open voor geloofsdiscussies
van het fundamentele soort. Decartes, die
ook enige tijd in Amsterdam moest schuilen
vanwege zijn vrije denken, werd door Spinoza zeer bewonderd en hij beïnvloedde
Baruch Spinoza dan ook, vooral methodisch. U begrijpt dat zijn uiterst pure opvatting over filosofie en geloven hem zeer gevaarlijk dan wel interessant maakte in zijn
tijd en nu opnieuw.
Zijn filosofie “in a nutshell”::
-hij wil via de rede komen tot het begrijpen
van de wereld en zijn gedrag aan het
resultaat van zijn denken aanpassen.
- meer kennis en inzicht zal de mens te
verlossen van zijn angsten, zijn fantasieën,
zijn valse hoop; op alles dat gebaseerd is op
onwetendheid.
- hij wil iedereen ervan overtuigen dat de
vrije filosofie de vroomheid en de publieke
veiligheid helemaal niet schaadt, maar nu
net de mens verlost. Hij benadert de Bijbel
etc. als een wetenschapper en zegt: “De
enige God die bestaat is de filosofie”.
Tja, en dan hang je al snel bij de andere
atheïsten in het zelfde kastje.
- god is de natuur en de natuur is God. De
twee zijn equivalent en de mens moet
versmelten met het universum. Daaruit
volgen zware conclusies:
* god heeft niets te maken met een
“persoon”

Geïnspireerd door een interview met
Baumann in Le Point.
***
DE ONGELOOFLIJKE SPINOZA
Het devies van deze joodse handelaar uit de
e
16 eeuw was: “Wees op je hoede”. Hegel
schreef over hem: “Het is Spinoza of géén
enkele filosofie” en steeds meer wordt hij nu
opnieuw door velen, uit diverse hoeken,
geprezen en geciteerd. Deze Portugese
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* hij is niet “onze” voorzienigheid, hij heeft
geen wil en neemt ook geen enkel besluit.
* hij luistert niet naar gebeden, helpt ons
niet, en interesseert zich ook niet voor ons.
Niet meer als voor de rest der natuur; hij IS
de natuur.
* god en Natuur zijn een en hetzelfde en
dus zijn het de wetten der natuur die onze
wereld beheersen en dus ook onszelf, de
mensen.
* de mens en geen enkel wezen in de
natuur is vrij. Hen prijzen voor deugden is
onzin, en hun veroordelen voor hun
misdaden is ook onzinnig. De mens
gedraagt zich naar zijn natuur. We zijn dus
helemaal niet de “baas” over onszelf. We
zijn, zeggen we vandaag, een geheel van
enzymen, hormonen, neuronenverbindingen, en ook het resultaat van sociale
conditionering.
* ook al voelen we ons vrij, we zijn het niet.
Dat komt omdat wij wel de gevolgen van
ons gedrag kunnen begrijpen. Maar we
kennen niet de oorzaken er van. Onze
keuzevrijheid is daarom een illusie.
* Spinoza verkondigt de meest immorele der
doctrines, die ooit zijn uitgesproken. En
inderdaad: morele oordelen acht hij onzinnig. Het is beter om ons gedrag qua
mechanisme te willen begrijpen, dan te
gaan moraliseren.
* overigens maakt dat rechtbanken die over
de mens oordelen niet overbodig, in tegendeel. Want de mensen moeten zich uiteraard beschermen tegen het schadelijke
gedrag van de medemensen. “De hagel kun
je niet tegenhouden, ook niet met gebed,
maar je kunt je wel tegen de gevolgen ervan
leren beschermen”.
* Spinoza bevrijdt ons dus van de moraal,
maar wil ook gerechtigheid, en dus ook
justitie. Dus hij wil wel de ethiek, maar nee
niet de “absurde” absolutistische moraal.
* het menselijke verlangen is niet verkeerd,
nee het is de facto DE menselijke drijfveer.
Dus de essentie van de mens. “ Ik wil niet
iets omdat het mooi is. Nee, omdat ik ernaar
verlang is het mooi”.
Betekent dat dan niet het ongebreideld nastreven van onze verlangens? Nee, we
moeten ze omzetten in een activiteit,en wel

die van het begrijpen van hun herkomst.
Om te zien dat we altijd de gevolgen van
ons gedrag zullen moeten ervaren. Dus
moeten we de oorzaken van ons gedrag
trachten te begrijpen, te doorgronden. Als
we begrijpen hoe de wereld, de natuur,
functioneert en ook waardoor dan zijn we
pas deel van de natuur, en deel van god.
* zijn leer is ook de filosofie van de vreugde.
Triest zijn is onzin en leidt tot niets; begrip
bevrijdt ons en laat ons blij zijn. Hierin zit het
verschil met alle godsdiensten. Dus geen
onderscheid maken tussen onszelf en de
(rest van) de natuur, en niet denken dat we
kunnen ontsnappen aan onze drijfveren. “
Hoe meer we de dingen om ons heen
begrijpen, hoe meer we god zullen kennen”.
* Spinoza ziet ook geen enkel kwaad in
mensen die geloven, dat stoort hem niet.
Als ze zich maar ethisch juist opstellen naar
de hun omringende natuur inclusief de
medemens. Dus hij was in geen enkel
opzicht een felle atheïst.
In zijn boek “ETHIEK” is de laatste zin : “
Alles wat mooi is, is zeer zeldzaam en zeer
moeilijk ”. Dit schreef iemand die in 1673
een leerstoel in Heidelberg weigerde en
lenzen bleef slijpen en schreef in een piepklein huis in Den Haag, waarheen hij “na
Amsterdam” vertrok. Waarmee ook wordt
geïllustreerd hoe konsekwent hij leefde naar
zijn gedachtengoed. Arm, blij en nietmaterialistisch….
Hij werd in 1677 begraven in het “gemeenschapsgraf voor de armen”. Maar zijn stoet
bestond toch uit zes koetsen en niemand
weet wie daarin zaten. Spinoza, die nooit
eigen roem zocht, maar enkel persoonlijke
waarheid, bestaat nog steeds door zijn
denkwerk in de gedachte van velen.
Zijn doctrine is zonder twijfel de basis van
het “Spinozaisme uit de Verlichting”. Als is
het niet zeker of hij zich herkend zou hebben in deze radicale, materialistische, geloofsvijandige, monarchie afwijzende en alle
vrijheden aanhangende opvatting. Zijn theses zijn ook de basis voor het pantheïsme ,
dat het duitse idealisme vernieuwde en de
indische doctrines in de belangstelling
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bracht. Hegel, Nietzsche en ook Freud
bewonderden de hollandse ex-jood.
Zelfs in de nieuwe discussie binnen het
jodendom van de 20er jaren, van Hermann
Cohen en Leo Strauss speelde zijn denken
een rol. Wat aantoont hij vruchtbaar zijn
denkwerk was en blijft.
En dan nog een historisch lesje over het
“tolerante Amsterdam” van de 17 e eeuw.
Descartes schreef erover in 1628: Wat een
land waar men van een grote vrijheid kan
genieten en waar je gerust kunt slapen …:
(in zijn ” Discours de la Methode”). Iedereen
is vrij in zijn geloof, als hij aan het economische leven deel neemt. Enkele jaren
verblijf of een huwelijk zijn voldoende om
hollander te kunnen worden. Zo werd
Amsterdam dus ook het asielgebied van de
door de Spanjaarden verjaagde Antwerpse
protestanten , voor de Hugenoten nà intrekking van het Edict van Nantes, voor de
joden verjaagd uit Oost-Europa en van de
(bekeerde) Iberische joden (de maranen)
die de Inquisitie ontvluchtten. En die het
geloof van hun vaderen daar terugvonden
samenlevend met protestanten in een open
sfeer, allen blij met hun nieuwe perspectief.
Amsterdam, het “nieuwe Jeruzalem”. Ook
Rembrand kende overigens Spinoza goed
en had met hem ook vele discussies.
Maar de tolerantie vindt zijn grens na 1672
als de calvinisten aan de macht komen in de
stad. En twee jaar later wordt “Levithian”
(van Hobbes), verboden en ook het
“Traité politique” van Spinoza.
Pikant is ook nog dat David Ben Goerion in
1950 heeft geijverd om de “herem “(joodse
fatwa) uit 1656 opgeheven te krijgen. Zonder succes overigens. Dat wil niet echter
niet zeggen dat het gedachtengoed van
Spinoza niet tot herhaalde verhitte debatten
leidde in joods-filosofische kringen.
Integendeel. Baruch heeft voor eeuwig twijfel gezaaid bij gelovigen.

denk ik, een van de sterkste bewijzen van
de juistheid van zijn filosofie creëerde.

…………………………………………………
………………………………………………..

DE GEOPOLITIEKE HOTSPOTS

ZIEHIER HET GEOSTRATEGISCHE
SCHAAKBORD VOOR GEVORDERDEN EN
BETROKKENEN :

Rest van de wereld
(Lat. Am, Oceanië, India,Oost-Azië, Afrika etc.)
[
JAPAN ?
CANADA ?
[

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

IRAN
IRAK

+ AFGHANIST./PAKISTAN
+
arabische wereld
(soennieten+ sjiïeten)
+
Islamitische regio in subsahara-Afrika

MARKEER DE ZETTEN DIE ZULLEN
VOLGEN ; EN DAT ZAL NOG HARD WERKEN
WORDEN.

Spinoza was niemands vijand omdat hij de
moraal, het bestaan van het kwaad, ontkende. Ondanks zijn volledige begrip voor
het menselijke gedrag werd hij uit zijn
joodse gemeenschap gestoten en voor
eeuwig door hen verdoemd. Waarmee hij,
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