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verhaalt over een pietsie burgerlijke
ongehoorzaamheid. Alles liep goed af
en à la fin kon er echt mee gelachen
worden.
In de “COIN” staat een versje van ene
Ame, dat me frappeerde en uit eigen
pen vloeide “Going Home”.
Globetrotters wijs ik op “DOE IETS
MET JE LEVEN” , waarin u een voorbeeld ziet van iemand die dat echt
deed.
Kijk
dan
ook
naar
www.maartenhendriks.waarbenjij.nu

TV/Radio/Internet
Frans
France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP; FRANCE 4
Duits
N24;N-TV; DW;en vele anderen
Engels
CNN; SKY;BBC-World
Pentagon nieuwsbron (indirect)

OVERIGE
Al Jazeera (engels)
Euronews (engels/Duits)
Arte (Duits/Frans)
Weblog Peter Speetjens; De Standaard.
Weblog Amadinedjad
Le village de Mormoiron habitants, ruines, bibliotheque,
Hangar de Lamy, etc)
La Provence (soleil, l’azur, ses produits, etc.)

waarop u zijn avontuur dagelijks kunt
meebeleven.
Verder met het onderdeel “FILOSOFEN
EN GLOBETROTTERS” , waar U onder
“ALGEMEEN” een mozaïekje aantreft
van: Dow-Jones, valuta, beurs-aandelenopties, wereldhandel--Easyjet, Al-Qaida, abortus-kindersterfte-DNA, vrije dagen-gelukkig leven, en ook nog wat
Zuid-Pool vorserij. Kortom: u bent wel
even van de straat.
Dan naar “OLIE ETC.” , waar het gaat
over: energietechnologie--kernenergie—
koude kabels--zelf stroom produceren,
barrels windenergie en zonnecellenland.
En ook nog wat over olie en uranium,
onze hoofdbrandstoffen.
“RELIGIES” toont u de capriolen van de
gelovige mensen, nu en vroeger, in het
oosten en in het westen. Eigenlijk is dus
het onderwerp: de eeuwig zoekende en
ook angstige mens.
“AFRIKA” bericht over de recente narigheden op humaan en economisch vlak
maar ook over de rijkdom aan grondstoffen. De vloek van dit continent, nu (?)
“WEST-EUROPA” dan. Een grabbelton
met erin de EU, wrijvingen DuitslandFrankrijk, de EU en de NATO, capriolen
van buurland Zwitserland, naast broeiend nazisme en racisme. Het toont waarmee zo’n Baroso c.s. dagelijks bezig zijn
in Brussel.
“OOST-EUROPA” gaat over de pijn van
Servië (Kosovo), het rijke roomse leven

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

REDACTIONEEL.
*VOORAF
De wintertijd staat ook hier op de
klok, al houdt de zomer zich nog wat
wanhopig aan ons vast. Tevergeefs,
de bladeren vallen en de mistral van
vandaag jaagt ze van Le Brilhas weg.
In hun honderd kleuren die de herfst
hen gaf… Wat biedt EDITIE 35-07?
De “FRANCOFIELEN EN POËTEN”
kunnen lezen over de “EXCEPTIONS”
In het land van Marianne dat, gelukkig
voor ons, slechts in laag tempo
verandert. Maar, natuurlijk wordt ook
aandacht geschonken aan de grote,
nu aangezette hervormingen onder
straffe aanvoering van Sarko. Lees
dus zeker: “Franse Hervormingen en
Politiek”.
“NOS GROS MOTS” is er voor het
laatst. Wilt u uw eigen dictionaire van
“mauvais mots”, dan sein dat even en
U krijgt 5 A4-tjes vol sterke taal thuis.
“ALLEDAAGS” verhaalt over een
week op Malta, onder goede vrienden,
zeer aan te bevelen voor liefhebbers
van “histoire”. Het “JOURNAL M.”
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echt werden uitgenodigd. En die daarbij
vergeet dat ook zijn familie ooit
immigreerde…

in Polen en over de opnieuw rondvliegende russen.
“ZUID-AZIË” zet de spots op de zeer
geëmancipeerde Philipijnen en de
doorgaande coming up van India. Pakistan heb ik even gelaten…
Onder “NOORD-AMERIKA”
vindt U de
VS in haar crisis op geopolitiek, economisch en moreel gebied en ook verwijs ik u naar mijn unieke info onder
“WARS AND GEOPOLITICS” mijn eigen
Pentagon-files. Schrik niet!
“LATIJNS-AMERIKA” dan met info over
Christina van Argentinië, de nieuwe Evita
en over de laatste grollen van Chavez die
nu eeuwig president wil blijven.
“OCEANIË” heeft nu ook een eigen
mislukte afscheidingspoging, net Vlaanderen. Onder “MAGRHEB ETC.” kan ook
ik niet langs Iran en de PKK, antidemocratische rimpels in Egypte en Tunesië,
Libanon en ook Israël. Ook tip ik u over
de investerende kapitalisten van de Emiraten. Kortom een mix van: verwarring,
agressie, repressie en schatrijk MiddenOosten.
“TRENDS+TECHNOLOGIE”
lijkt weer
eens nergens op. Van onleesbare handleidingen tot alibi’s, van nieuwe taxi’s tot
high tech fietsen, en van robots tot WIFI.
De creatieve mens is niet te stoppen,
gelukkig maar.

Dat staat allemaal in EDITIE 35-07 , in
oktober/november 2007. Het getuigt van
mijn hoop en mijn bewondering van/voor
mijn medemens, van de teleurstelling en
ook van het afgrijzen over de “homo sapiens”. Die o zo veranderde en die toch o
zo onveranderbaar blijkt te zijn. A mystery for ever. Veel leesplezier.

LEON
+++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++
*DIXIT---VERBATIM
“De engelsen zeggen: je moet zelf je
weer maken. Dus moet je steeds op
tijd op de strategische plekken zijn,
en het terrein steeds zelf op tijd bezetten. Dat doet Sarko en hij verplicht
iedereen hem te volgen”. ( Zei een britse
journalist)

***
“ Het is een stupide business, want
Ryanair en South-West uitgezonderd
(en ook een beetje Easyjet), is er bijna
niemand die geld verdient”. (Dit zei

Tenslotte voor de peinzers voor het
haardvuur een paar bladzijden gefilosofeer onder “TOPICS”. Discussierende
filosofen, over stedebouw en transport,
en wat over het nieuwe heidendom en
ook over “dierlijk gedrag bij de mens. So
make your choices.
“CO-2” houdt ons weer wakker en ook
hier gaat het over vliegen en de oprispingen van Attali (mijn held). En ik
besluit met gefilosofeer over het eeuwige
ver-schijnsel van de emi- en immigratie,
van de onhoudbare, dolende mens. Dan
over het “dier dat mens heet” en dat
steeds opnieuw danig verontrust is, over
zijn opduikende soortgenoten, die niet

Michael O’Lery de baas van Easyjet. Dus er gaan koppen
rollen)

***
“We kunnen geen project starten in
Iran, uitbreiden in Rusland, een
fabriek openen in India en ook nog de
VS aanvallen”.(Zei Goshn van Renault die echt
wereldwijd werkt).

***

“Hij spreekt over het volk en zat
nooit hier op school. Haalt het land
erbij en werd nog nooit verkozen.
Zij die recht van spreken willen
moeten ooit zijn onderworpen aan
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rekening komt, wordt betaling geweigerd.
Merci voor de 30 euro boeteheffing
.
Dus dacht ik maar eens na over onze relatie
en vooral ook over de onpersoonlijke, te
dure en langzame club die jullie zijn
geworden.
Dus hier mijn voorstellen voor een vervolg:
-Ik zal mijn inkomsten aan een uitgekozen
persoon bij uw bank sturen die deze dan
stort, vertrouwelijk en met privacy-garantie.
En let wel, de Postwet verbiedt dat iemand
anders de enveloppe opent!
Hierbij een vragenformulier dat de bij u de
aangewezen persoon moet invullen; sorry
dat het 8 kantjes zijn. Ik wil het gaarne, door
de betrokkene ondertekend en gecontrasigneerd door een advocaat terug
ontvangen.
Ook geef ik u hierbij een persoonlijk pincode
voor de werknemer die mijn zaken
behartigt; deze moet de pincode steeds
gebruiken bij contact. Sorry dat de code 28
cijfers lang is geworden, maar het is gelijk
aan het aantal knoppendrukjes dat ik moet
doen om mijn saldo te kunnen checken.
Als u mij bellen wilt gelieve dan als volgt in
te toetsen na het kiezen van mijn
telefoonnummer:
1. Als u een afspraak met me wilt
maken
2. Als u vragen heeft over een gemiste
betaling
3. Als u met me in de woonkamer wil
spreken
4. In het geval ik slaap in mijn slaapkamer
5. Als ik op het toilet zou zijn
6. Om doorverbinding naar mijn
mobieltje te maken
7. Om een mailtje te sturen (eerst
password intikken aub)
8. Om terug te keren naar het
hoofdmenu
9. Om een boodschap in te spreken,
waarbij u (met muziek) even moet
wachten op het opstarten van mijn
antwoordapparaat

een verkiezingsstrijd. Tussen hem
en mij zal een strijd blijven
bestaan tot aan de dood”(Zei Sarkozy
over De Villepin; en dat is bepaald niet wazig).
.

***
“Villepin? Dat is die mijnheer in
zijn Lodewijk de 15e zetel. Als je
zijn intellectuele nivo niet hebt tel
je voor hem gewoon niet”. (Zei ene
Bernadette Chirac over De Villepin en dat verbaast niemand
echt)

***
“Het eerste glas bier is niet genoeg
om me goed te voelen. Daartoe heb ik
wel zes of zeven stuks nodig”. (Zei
Stoïber, op het bierfeest in München; dit is echte
demagogie)
****

“Nicolas Sarkozy is op hoge internetsnelheid aangesloten en zijn voorgangers werkten nog met de telefoonoperator” (zei Francois Fillon, premier, op het laatste
UMP-congres. Sommigen vragen zich af of Fillon niet op een
te lage snelheid probeert bij te houden)
****

“ De PS deed te veel goeds om er veel
kwaads over te zeggen en, teveel kwadds
om er veel goeds over te zeggen “. ( Zei de
hoofdredacteur van Le Point recent; zo zie ik het eigenlijk
ook een beetje).

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

*INGEZONDEN
EERST WAT INGEZONDEN MOPJES
BANKZAKEN.
Een veelgeplaagde klant schrijft zijn bank:
Dank voor het weigeren van mijn cheque;
mijn tegoed-aanvulling moet, denk ik, 15
milliseconden na de aanbieding ervan
hebben plaatsgevonden. Ondanks dat mijn
salaris al 38 jaar op dezelfde datum op de

Uiteraard zal gedurende alle wachttijd
muziek te horen zijn. Uiteraard moet u een
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Bedankt voor je voorproef. Prachtig om te
lezen wat een uitgegroeide hobby kan betekenen. Wij willen dan ook graag op je
verzendlijst.
Wij, ook een beetje francofiel, wonen sinds
anderhalf jaar in Frankrijk ( Loirestreek,
Indre et Loire, Les Hermites) en behoren
dus met plezier bij je selecte lezersgroep.
Hartelijke groet, B. en M.

vergoeding betalen per minuut dat u de lijn
bezet houdt.
Ik wens u veel succes in zaken en wens dat
u zich strikt aan bovenstaande afspraken
zult houden.
Uw klant: 85 jaar; en al 50 jaar bij uw bank.
*****
Balkenende rijdt op een dag in zijn
dienstauto en ziet twee mannen in een
plantsoen gras eten Hij doet de auto
stoppen en vraagt hen: “Waarom eten jullie
gras?”. Een der mannen zegt: “Wij zijn arm,
we moeten wel gras eten” en de MP zegt:
“Kom maar mee naar mijn huis en jullie
krijgen te eten”.
De mannen wijzen nu op een paar vrouwen
en kids en zeggen: “Daar zijn onze families,
die ook honger hebben”. Balkenende nodigt
uiteraard ook hen uit mee te komen. Alles
gaat naar huize Balkenende en onderweg
bedanken de mannen en zeggen: “Wat bent
u toch aardig mijnheer Balkenende om ons
zo goed te helpen”.
Balkenende glimt en zegt: “Jullie zullen mijn
huis echt te gek vinden en mijn gras staat
wel een meter hoog”.

Geweldig, beste M & B, welkom en ik hoop
dat jullie het leuk blijven vinden. Zo niet dan
kun je door zelf veel te schrijven,het plezier
weer zelf terugbrengen! Weten jullie weer
anderen met soortgelijke interesses dan
“zegt het voort”. Want mijn moeite is voor
zeg 200 dezelfde als voor de huidige 155
lezers.
Dus laat ons lezers gerust horen wat jullie in
het leven beweegt; in elk geval hebben wij
al een gemeenschappelijke kennis: Maarten
de globetrotter die over enkele dagen hier
aankomt.
***
Van nieuwe lezer Th. Uit het Limburgse
land, ontving ik de reactie op zijn proefexemplaar:
Beste Leon,
bedankt voor je krant: een hele pil om te
lezen! Een lawine van informatie en
overpeinzingen. De artikelen met de minste
hoeveelheid getallen zijn mijn favorieten. Ik
ga, als het mag, voorlopig er mee door.
Th. M.

****
BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 34-07:
Er werden weer (minstens) twee nieuwe
lezers begroet, die Le Provençal ontdekten
via een andere lezer. Dank M. voor je werving! Ik roep u lezers, allemaal op om eventuele belangstellenden ook attent te maken
op het bestaan van Le Provençal. Want de
200 lezers bereiken in 2008, zou toch ook
wel leuk zijn, denk ik. Ik dank U voor uw
moeite dus!!

Dank beste Th., dat is leuk om te horen.
Tja elke krant is een hele pil en bedoeld om
KEUS te geven. Dus neem wat van je
gading is! Die getallen zijn om ook wat
kwantitatief inzicht e verschaffen, ze
onderstrepen betogen maar zijn net om te
“onthouden” natuurlijk. Tja en zonder
genoeg feitelijke kennis kan een mens
sommige zaken niet erg nuttig “overpeinzen”. En ook wil ik nog kwijt dat je bent
uitgenodigd om te reageren of mee te
schrijven: dat is niet verplicht maar best
leuk. En ik ben er zeker van dat elk mens
de anderen, ook de lezers dus, iets te

***
Nieuwe lezers M & B, wonende in de Loirestreek, schrijven me na lezing van hun
proefnummer:
Dag Leon,
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vertellen heeft dat ons interesseert en dat je
niet voor jezelf moet houden. Moge dit als
toelichting op mijn bedoelingen gelden. Tot
gauw dus en je staat op de verzendlijst!

komen nu de fransen vóór de duitsers en de
Nederlanders. En in Wallonië groeit het
continent met 2/3% per jaar. Zelfs voor de
belastingen zit het hier ook prima en de
controle is niet zo dodelijk georganiseerd.
Fransen hebben hier al een bezit van ca 2,5
miljard euro’s; pas mal du tout dus. En
feestvieren doen mn de fransen hier onder
elkaar uitbundig en ze kopen nogal wat
luxespul in. De vele franse wijnhandelaren
en restaurants zijn ook opvallend; het goede
leven is zichtbaar. Ook vermogende
gepensioneerden zijn ruim vertegenwoordigd; ze betalen dan ook geen
vermogensbelasting en zo. En dan zijn ook
nog de huizen goedkoopjes, de buitenlanders zijn procentueel sterk vertegenwoordigd in het dure onroerend goed in
België. Arbeidsrecht is er simpeler, concoursen zijn eenvoudiger en het leven is
ook algemeen goedkoper..
Een pintje kost 1,70 euro (Fr. 3,10);
Sigaretten 4.30 (Fr. 5,30); een Audi A6 kost
24000 (Fr. 26000); whiskey 13,50 (Fr.
19.50); traiteur voor 50 personen 800 euro
(Fr. 1100)… een nogal leuk lijstje toch?
En de scholen zitten ook al vol met fransen
en Nederlanders; 7000 noord-franse kids
gaan in België op school. Kwaliteit en
discipline dus. En de bejaardenhuizen zijn
stevig goedkoper:wel 35% vergeleken met
Frankrijk. Voor alzheimerbehandeling, medisch-pedagogische kwaaltjes met kids; ook
al goedkoper en vaak beter.
U ziet het België moet echt blijven. Al was
het maar voor de fransen en de hollanders.
Want zou je de wallonie inlijven bij Frankrijk,
dan zijn alle voordeeltjes zo weer foetsie.
Leve België roepen dus vooral de fransen.

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

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.
DE HOLLANDERS GAAN NAAR 36 UUR
Dit staat vol verbijstering te lezen in een
frans weekblad: zo maar naar 36 uur en op
eg naar de “oude 40 uren”. Zonder veel
graas ook nog. Terwijl hier de 35-uren
toestanden hele stofwolken doen opwaaien.
En dat bij een groei van 2,75% en een
werkeloosheid van 4,4%! In Nederland, lees
ik, is de flexibiliteit de norm geworden. .Ach
staat er dan, voor de 6% part-timers is dat
och maar een of twee uurtjes per week?
Tja, als het ver weg is wordt alles
makkelijker: nu is het de beurt aan
Marianne’s workforce.
Intussen plant Sarko de grote drie stappen:
Premieverhoging van 50% voor pre-retraites,fusie van de twee nationale WW-instellingen en ook nog gereguleerd vestigingsbeleid van medicijnmannen. Deze laatsten
moeten meer UIT de zon en MEER in de
regen gaan werken.
Het wordt nog swingen in La Douce France.
BELGIË IS GOED VOOR U!
Wel 160.000 fransen wonen in België en
ook veel Nederlanders doen dat. Want de
belgen hebben veel voordeeltjes weten zij.
Bijvoorbeeld bij kunstmatige inseminatie
gaat het gezwind; zo gepiept hier en ook
voor een schijntje. Diploma’s halen op paramedisch gebied is ook veel gemakkelijker
en ook architect of vee-arts worden gaat
simpeler. En er zijn ook veel koopjes te
scoren: auto’s, brocante, etc. Na de
Italianen (de toppers in immigratie hier),

HIRSI ALI EREBURGER FRANRIJK
Dat is de oproep van een groep franse
intellectuelen
waaronder
ook
Alain
Finkelkraut en Bernard-Henri Levi, zeer
bekende filosofen. “Europa was de wieg van
de traditie van de Verlichting”, schrijven ze,
“en de westerse waarden moeten de vrijheid
van
meningsuiting
waarborgen”.
Ze
snappen niets van het stoppen van haar
bescherming door de Nederlandse overheid, ook al moet dat dan in de VS. Een
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voorbeeld van iets dat Frankrijk en
Nederland bepaald NIET bindt, al is het de
vraag of zij de pragmatiek van onze
regering begrijpen…. Of gaat het toch om
iets anders dan centen?

top. Gewapend met fotocamera’s want ik
ben vandaag hoffotograaf van deze
avonturier en mijn fotoshots komen op zijn
website. Dus ik doe mijn stinkende best,
maak foto’s van achteren, rij langs en maak
foto’s van voren. Steeds van een dolle
Maarten die langs dendert met de combinatie en de indruk geeft gewoon bezig te
zijn met een grapje. Het beklimmen, met
max. 15 km/uur, duurt dan ook een kleine
twee uurtjes. Dan wordt de combinatie van
10 meter gestald op de top en loopt het
storm: iedereen wil dat wel eens zien!
Maarten vertelt alles, met zijn beret basque
op de kop en in alle talen die aan de orde
komen. Die mensen zijn allen uiterst
nieuwsgierig en verrast: quel aventure! De
mannen zien hun jeugddroom hier plots
uitgebeeld en de vrouwen tillen hun kids op
om in de roulotte te kijken. Er is heel wat
volk op de been, ik maak foto’s van
wildvreemden met Maarten en hij geeft zijn
website naam op aan ieder die dat wil. Want
hij heeft een website waarop nu 5000 km
route staan en gaat nog 9 maanden verder
om de resterende 10.000 km te maken.
Spanje/Portugal/Italië/Oost-Europa en dan
weer naar het Limburgse land terug. We
kennen Maarten omdat hij zijn familie
bezocht toen wij daar toevallig ook waren en
horend wat hij ging doen nodigden wij hem
uit. En nu is hij al een klein weekje bij ons
en vandaag is het “piece de resistance” aan
de beurt. Het bestijgen van de géant de
Provence. Hij kocht ook al twee nieuwe tractorbanden via een bevriende wijnboer hier
en werd door een correspondent van de
Dauphiné Liberé geïnterviewd in zijn roulotte
op ons terrein… Zeer amusant.
We waren einde van de middag, na een
enerverende afdaling (12%!) weer op Le
Brilhas en Maarten dendert het terrein op,
naar boven, om het stalen beest weer te
stallen. We zijn beiden verrukt van deze
klim, een hele dag, in schitterend weertje.
En ik had zelf ook grote pret; welk een ongewoon gedoe.
En opnieuw besef ik, samen met Maarten,
dat het “iets aparts doen in/met je leven”
voor beiden iets betekent. Ook al ben ik
vandaag toeschouwer van het avontuur van

NEDERLANDS GAAT OVER DE (franse)
WERELD
In Casablanca kun je in 1980 nederlands
studeren en men verwacht meteen enkele
tientallen studenten. En het moet zelfs een
volledige studie gaan worden: cultuur,
geschiedenis etc. Er zijn zelfs al 200
universiteiten wereldwijd in veertig verschillende landen waar nederlands wordt gegeven, bijvoorbeeld in Ankara.
En nederlands hoort echt niet bij de
moeilijke talen zegt ons het Guinness Book.
Dat zijn vooral Amerikaanse indianentalen,
Papoea’s, Inuit (Alaska) en het Namibisch.
Van dit alles sta ik een beetje dom te
kijken. En waarom is er in Nederland nou
niet ook een studie marokkaans en turks?
Of vergis ik mij deerlijk? Nee, ik bedoel
NIET de inburgeringscursus hoor!
De tijd dat Leiden een kei was in sinologie is
ook al voorbij hoor ik van een gepensioneerde duitse sinologe hier in de Provence… En wij waren ooit “de chinezen van
Europa”.
Ik kreeg dus toch nog een idee: ik ga Le
Provençal als oefenstof aanbieden in Casablanca, gratis dat spreekt. Dan kunnen zij
dar ook nog af en toe wat lezen over
…Marokko, dat ik namelijk nauw volg.
Nederlands gaat over de wereld maar de
wereld verdwijnt uit Nederand, lijkt het wel.
Heel slecht voor oud-kolonialen hoor! Dat
kost ook veel business.

-DOE IETS MET UW LEVEN
MET MAARTEN DE VENTOUX OP!
Soms gebeuren in je leven aparte dingen
omdat je aparte menen tegenkomt. Omdat
ik Maarten tegenkwam rij ik nu achter een
trekker met woonwagen aan, naar de top
van de Ventoux. Zes ton op wielen
getrokken door een oude zweedse
legertractor, in zacht groen. En omhoog via
+10% hellingen naar de 1912 meter hoge
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de ander. Dus zeg ik U: laat uw droom niet
verwaaien, doe het gewoon en geniet.
Wees een voorbeeld voor alle heimelijke
avonturiers op deze wereld, wijs hen de
weg.
Maarten (54) gaat morgen verder richting
Spanje en ik zie zijn combinatie hier voor
me staan, als ik dit schrijf. En beveel U ook
aan om zijn avontuur te volgen op zijn
prachtige website, met veel foto s en
reisverhalen:
www.maartenhendrik.waarbenje.nu
Kijk dus en ontdek wat ik bedoel en wat ik
(mee) mocht beleven…. En waarschuw mij
als ook U uw ding gaat doen. Ik doe graag
mee, als u dat op prijs stelt. Dus: tot gauw,
bij uw droomrealisatie.

Zie daartoe ook het twaalftal uiterst
verschillende pensioenregelingen hier. De
44% van het BNP dat wordt gespendeerd
aan de beloning van ambtenaren, de
hoogste sociale lasten, de meest riante wwregeling, etc.
Dat wordt tot een vicieuze cirkel van
ongelijkheid en jaloezie. Dat doet de fransen
zich op zichzelf terugtrekken en brengt hen
tot groot cynisme. Ook zijn ze extreem asociaal in hun opvattingen.
Ter illustratie twee invalshoeken die
internationaal werden bemeten via vragen:
a. Welk deel van de bevolking vindt het
asociaal om ten onrechte geld van
de overheid te vragen? Dat is 86% in
Denemarken,
rond
70%
in
Nederland, de VS, Italië, UK,
Zwitserland Canada, Japan, en
China en ca 55% in Spanje Polen,
Duitsland, België en Portugal. En, in
Frankrijk… 39%!
b. Welk deel wantrouwt de mensen die
het in het leven gemaakt hebben?
Dat is rond de 20% Noorwegen, de
VS,
Canada,
Australië,
UK,
Zwitserland; rond de 40% in Spanje,
Duitsland, Hongarije, Portugal en
rond de 50% in Frankrijk, Japan,
Polen en Rusland.
c. Welk deel vertrouwt de anderen
wel? Dat is in Zweden, Noorwegen,
Denemarken, Finland, Nederland,
China, VS, Canada Zwitserland,
Japan Ierland boven de 40% tot
zelfs 67% in de top. In het UK,
Duitsland, Spanje, India, Italië,
Oostenrijk, België ligt het hoger dan
30% en in Mexico, Tsjechië, Polen,
Griekenland, Hongarije, Portugal en
Turkije is het …. Rond de 20%.
Frankrijk scoort 22%.

MENTALITEIT MAAKT ECONOMISCHE
STAGNATIE
Van alles werd er al geschreven over het
“mal francais”, zoiets als vroeger met “he
Dutch disease” werd bedoeld. Maar nu
wordt het , in een recent boek, wel echt
interessant.
“het franse individualisme en corporatisme
brengt de fransen tot een houding van wantrouwen: buren, bazen, justitie, gekozenen
kun je niet vertrouwen”, dat is in a nutshell
de franse mentaliteit. En dat heeft een
verlammende uitwerking op de economische ontwikkeling in hun land.
Zo, dat staat er, met een franse pen
geschreven. Dan volgt nog: niet-aangepast,
wantrouwend en ook jaloers, zijn trefwoorden in dit verband. Meer dan 50% denkt dat
je zonder te jatten niet rijk kunt worden en
daarin worden de fransen enkel nog
overtroffen door de japanners, de polen en
de russen, lijkt het. De noren en de
amerikanen denken slechts voor 5 à 10%
ook zo. Bij Nederlanders en Denen is er een
groot vertrouwen ten opzichte van de ander.
Waar komt die franse houding vandaan?
e
Wel de 2 wereldoorlog en met name de
periode Vichy, heeft Frankrijk opgezadeld
met een groot corporatisme en ook een
dirigistische Staat.
Het franse model
institutionaliseert de verschillen en de
interveniërende staat schaadt het onderlinge vertrouwen.

Hoe moet dat nou worden veranderd? Wel
door een stapel hervormingen denken de
beide auteurs van het rapport: “De
maatschappij
van
het
wantrouwen”
(Centrum voor economisch onderzoek, Cepremap). En ze beoordelen de huidige
situatie en publieke opinie als uiterst gunstig
op dit moment. Lets go, dus.
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dies, 14 voor huursubsidies en 37 voor reintegratie. En hierin zit 11 miljard, 3% dus,
aan “foute boel”.
Aan de premiezijde
(ontvangsten) mist men ca 8 miljard op een
totaal van 395 miljard: dus zo’n 2 %
“ernaast”. En wat nu dus? Wel nu wordt er
dus steeds meer gedaan aan opsporing, en
aan bewustmaking. Daarbij is het gegeven
dat de overheidsdiensten niet graag (en dus
eigenlijk niet) samenwerken laat staan
elkaars bestanden uitwisselen, wat het wel
erg lastig maakt. Want er zijn nogal wat
fraudeurs die in meerdere regio geld
“ophalen” door simpelweg het adres te
liegen. Ook het fotocopieren van de Carte
Vitale (ziektekostenverzekeringskaart), lukt
feilloos en een valse factuur, met name van
een buitenlands ziekenhuis of arts en het is
gepiept. De minister van Budget, Eric
Woerth gaat nu dwarspoetsen met meer
bezems en dus boeven vangen. Dat is veel
makkelijker dan politiek bezuinigen toch?
Maar is dat ook zo in de franse overheid?
Dat is nog maar de vraag!

FRANKRIJK IS FAILLIET
Als dat de premier Fillon openlijk zegt, en
Sarko hem niet tegenspreekt dan is het
gemeend dus. En elke koud-water econoom weet het al lang: de tekorten in het
staatsbudget en de diverse sociale kassen
zijn enorm. Onze Sarko wil nu dat de
kleinkinderen nog ooit kunnen houden van
hun (groot)ouders…
En er moet iets heel fors gebeuren vóór de
salarissen van leraren c.s. gewoon niet
meer kunnen worden betaald.
Nog maar drie jaren geleden verklaarde een
inwoner alhier nog met trots dat “Frankrijk
de motor van Europa was”… tot mijn grote
verbijstering. Nu ook hij de enorme
schuldenlast opgeteld ziet in de pers is hij
stil geworden en bezuinigt alvast om de
stijgende
ziektekosten
en
dalende
pensioenen straks zelf aan te kunnen. De
tijd van verstoppertje spelen is voorbij, en
Sarko is nu de echte boeman.
PRIJZEN BIG-BANG
Er zijn nogal wat regels voor het inkopen en
verkopen in Frankrijk als het gaat om de
grote surfaces (supermarkten). Onder meer:
je mag een product NIET onder de
inkoopprijs verkopen cq met verlies… Wist
u dat? Nu gaat de commissie Attali, die
Sarko
adviseert
aanbevelen
het
supermarktgedoe gewoon vrij te laten en
dat levert zegt hij al 0,8% extra-groei op bij
een prijsverlaging van 2 à 4%. Nu zijn de
groen als Danone, Lactatis en Bonduelle net
hun prijzen gaan opschroeven met 10 à
15%, door de duurdere grondstoffen. Dat is
dus goed nieuws wat Attali voorstelt, maar
nog beter zou het zijn om wat meer te
verdienen… Maar dat is nog effe moeilijk te
fiksen nu.

DE RODEN (18) CONTRA DE WITTEN
(15)
De brandweer (telnr. 18) en de Samu (15=ambulances) hebben het stevig onderling
aan de stok. Wie is wanneer de baas bij
ongelukken? En met de mankracht en het
materieel is het ook al hommeles verluidt
het in brandweerkringen.
Eerst wat cijfertjes:
De sapeurs-pompiers:
60.000
professionals
tegen
200.000
vrijwilligers.
Men heeft 19000 brandweerwagens terwijl
de regels er 35000 (!) eisen. En de
gemiddelde leeftijd is 20 jaar (in Duitsland
c.s. is dat 8 jaar).
Er zijn 3,8 miljoen interventies/jaar (een per
8 seconden)
En ze zijn niet erg snel ter plaatse (het
buitenland heeft veel betere cijfers)
Bij een verrekte enkel in een sportwedstrijd
moet de Samu eerst toestemming geven
aan de pompiers om te mogen transporteren. Het Samu nummer is vaak overbezet terwijl de pompiers niks te horen
krijgen…

FRAUDE IS NU LINK!
Het geld is op, de kassen zijn leeg, dus
wordt frauderen bij de overheid: spannender
en voor de overheid interessanter. Men
schat de omvang op 19 miljard…
Het totaal is ca 500 miljard €, 222 voor
oudedagsvoorzieningen, 178 voor gezondheid, 45 voor moederschapgezinssubsi-
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Kortom de pompiers zijn ontevreden over
zowat alles ondanks het feit dat ze in dit
land zeer geliefd zijn. Maar het is organisatorisch een zoodje ongeregeld tussen
de twee hulpdiensten… en niemand weet
hoe dat te veranderen. De verhalen van
beide zijden spreken elkaar natuurlijk tegen,
dat hoort zo in dit soort toestanden.
Het zal niet lang meer duren of brandweerman Sarko zal ook hier reddend
moeten optreden. Ik heb wat emmertjes
water en de tuinslang al klaar liggen
intussen. En ook mijn verbandtrommeltje ligt
gereed. En bij paniek bel ik eerst 15 en dan
pas 18, zeker weten!

25 miljard in duurzame energie opwekking
(wind, zon) en water- en grondzuivering en
20 miljard in de agro-industrie met groene
chemie, brandstoffen.
Dat ziet er dus goed uit, zult u met mij
zeggen. Maar de vraag is hoe dit feest te
organiseren in dit land waarin de dynamiek
nogal flauw is en ondernemerschap zondig
lijkt te zijn. De mentale omslag, daarin zit
vooralsnog het probleem voordat deze
rijkdom kan worden geëxploiteerd…
En u ziet het: van achterstand kun je ook rijk
worden!
GASTARBEIDERS UIT FRANKRIJK
Zat u ook al eens in de grote files van
Frankrijk naar Luxemburg/België? Die over
de grenzen dus? Dat zijn de 87000 fransen
die buiten hun land werken en dagelijks in
en uit reizen.
Zo’n 60.000 werken in
Luxoland en de rest in België en Duitsland.
Wel 59.000 jobs die tussen 1999 en 2005 in
Luxoland werden geschapen, werden bezet
door fransen. Daarover hoor je nooit iets,
als men hier aan de borreltafel praat over de
immigranten
waarin
het
land
zou
verzuipen… In Luxoland hoor ik datzelfde
geregeld over de ….. franse gastarbeiders.
Voila, une verité.

DRUGS IN LA DOUCE FRANCE
De banlieu’s zitten vol met drugsbusiness,
vooral hasj. Vooral uit Marokko en dat geeft
een omzetje van 10 miljard per jaar. Het zijn
zo’n 1000 ton die geïmporteerd worden en
er wordt voor 71 miljoen (!) in beslag
genomen. Ook hier is het aan-pakken van
het vermogen van de han-delaren, het
kaalplukken, in volle uitvoering. Het helpt
maar de boys vonden natuurlijk wel
uitwegen. Let wel een personenauto met de
achterkant vol hasj brengt 360.000 euros
op, dat is niet gek! De handelaren rijden al
niet meer in Porches en Touaregs maar
prefereren nu Mini’s en Smarts. Nu komt de
cocaïne steeds forser “in”, een verdubbeling
in 7 jaar schat men. Dat maakt echt rijk en
nu moet het geld dus al naar de fiscale
paradijzen worden weggekruid. Frankrijk
ontkomt ook niet aan deze plaag dus al wil
men er liever over zwijgen hier.

IMMIGRANTEN UIT FRANKRIJK
Canada is HET immigratieland bij uitstek:
5,5 miljoen van de 30 miljoen immigreerden; zo’n 250.000 per jaar erbij.
Waarvan 130.000 fransen. Maar nu blijkt
ook dat de werkeloosheid onder immigranten 11,5% is; bij Canadezen is dat
slechts 4,9%. Ai.
Onder de franse immigranten, gaan er 90%
naar Quebec waar het “Frans” is. En daar is
nogal wat teleurstelling te vinden onder hen.
Want hun diploma’s worden niet erkend
hier, dus het moet opnieuw… Ook worden
ze nogal arrogant gevonden en ze vinden
het gezondheidssysteem in Canada nogal
e
slecht. Het staat ook op de 30 plek
wereldwijd. Dus het zit niet echt snor en er
is veel retourgang: wel 50% gaat terug.
Alweer een moeilijk emigratieverhaal dus,
maar nu op zijn Frans.

ECOLOGIE IS GELD!
Frankrijk loopt ecologisch bepaald niet erg
vooraan, zei het, dat zijn grote hoeveelheid
kernenergie nu plots weer wel “ecologisch”
schijnt te zijn. Dus wordt er nu ook becijferd
hoeveel geld er zit in nieuw te ondernemen
ecologische activiteiten in dit economisch
lijdende land. En dat lijstje is indrukwekkend: tot 2020 kan er wel 300 miljard €
worden omgezet in alle sectoren samen.
Zo’n 250 miljard in de bouwsector…isolatie,
energie-opwekking etc. Elk 30 miljard in de
auto- en de afvalverwerkende industrie; elk
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TEKORT AAN ARTISANS
Er
is
een
schrijnend
tekort
aan
handwerkslieden in Frankrijk; kinderen
studeren liever rechten en zo. En waar niet?
Deze vakken zijn niet aantrekkelijk genoeg,
zegt een bekend interimburo alhier, er moet
campagne gevoerd worden. Want om de
12.000 werklieden jaarlijks te verzamelen is
een groot probleem. Vooral zijn er nu
lassers en metaalbewerkers te kort.
Onderhoudsvaklieden, metselaars, koks en
hotelwerkers zijn voor tienduizenden tekort
in dit land waar de werkeloosheid toch nog
8,5% bedraagt…
Waar hebben we dit eerder gezien en ook
zien verdwijnen? Ik weet het, en U ook. En
ook HOE.

gezondheidszorg in…. As dat maar goed
gaat dus. En ik bedoel nu enkel het
consulttarief, af te rekenen op het
doktersbezoek….
Lekker
ouderwets,
onderzoek, goede raad, receptje en dan …
lappen: boter bij de vis dus en later maar
terughalen bij de verzekeraar. En oppassen
dat uw dokter niet veel méér rekent dan
“men” normaal acht. Want dan moet u maar
zelf bijpassen. Ik beloof u dat ik goed zal
opletten, zolang ik dat nog kan natuurlijk…
…………………………………………………
…………………………………………………
FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK
-Politiek/maatschappij
.Hervormingen
Als u zich zou afvragen welke logica achter
de hervormingsreeks van Sarko zit dan kan
ik u helpen. Uit studie blijkt dat Sarko zowat
alle punten van het pact van De Gaulle met
de communisten uit 1945 e.v. om zeep helpt
nu. Nu na een halve eeuw is dat alles echt
versleten.
Nu na de val van de muur, de ondergang
van de PC en de regulering van de CGT
kan er worden opgeruimd. En de fransen
laten het ook weer in meerderheid toe. Een
betere situatie voor hervormen bestond
zelden… maar, chèr Nicolas, soyez prudent!
Intussen rommelt het debat over de speciale
pensioenen voort, Sarko zagen we op TV in
discussie met de stakende cheminots, erg
dapper, en het viel flink op! Maar hij kreeg
van sommigen zelfs geen hand, die v…
kapitalist, dachten die stakers. Het
sudderde verder, cabine-personeel van Air
France staakte en stakingsdreigingen waren
weer te horen. En minister Dati van Justitie
gaat het hele land door in gesprek met de
justitiëlen. Boegeroep overal, stakende
advocaten en Dati krijgt geen communicatie
tot stand. Maar ze stoomt wel verder. Tja,
wat moet ze? Justitie en Onderwijs zijn
traditioneel rode bastions…. Iedereen
wachtte begin november op wat komen
gaat, Sarko lijkt elke provocatie uit de weg
te gaan. Slim? Of te onduidelijk? Ik weet het
echt niet.
-Ontslag bij de Insee.

GEMENGD TROUWEN à la FRANCAISE
Per jaar 91.000 huwelijken tussen een
franse mens en een “étranger”. Dat is 28%
van alle huwelijken, dus wel erg veel als
slechts 8% van de bevolking “étranger” is.
Huwelijken tussen magrhebiens en/of
turken en fransen zijn gestegen van 3354
naar 24.500 sinds 1995; dat is ook stevig. .
Jacques Marseille, auteur en politiek
adviseur, volgt het nauwgezet en lanceerde
de vraag: is dit goed? Hoe komt dit?
Vooralsnog is er slechts veel stilte te
horen…
DOKTERS MAKEN HERRIE
Dokters zijn, in onze ogen, vaak wijze
mensen. Maar kijk even uit dus! De parijse
dokters hebben enorme onderlinge ruzies.
De raad van huiartsen aldaar wordt ernstig
verdacht van malversaties en nu heeft de
minister geëist dat de raad opdondert. Nu
moet de prefect een noodraadje van 5
dokters benoemen om e lopende zaken af
te handelen. In afwachting van nieuwe
verkiezingen.
Tja zo gaat dat dus… en ik ben intussen
hier wel bekeerd van dat fraaie beeld van
wijze dokters. In Frankrijk is het toch wat
meer lijkend op een groepje graaiers dat
bepaald niet erg maatschappelijk denkt.
Want het geld speelt in deze kaste een
grote rol, de goede niet te na gesproken naturellement… Wij gaan nu 100% de franse
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De Insee is de franse overheidsstatistiekclub en werd aangevoerd door een
PS-baasje. Deze scoorde zeer beroerd met
zijn “salat” over de werkeloosheidscijfers,
het was een lachertje aan het worden. Zijn
opvolger à la Sarko, wordt nu al afgeschoten natuurlijk. Men zegt op links dat hij
geen verstand heeft van statistiek. OK,
maar wel van werkeloosheid misschien?
Ach, iedereen zet zijn pionnen neer waar hij
dat wil; dat is een voorrecht van
verkiezingen winnen. En deze mijnheer
maakte gewoon foute statistiekjes zei (ook)
Brussel.
-De grenelle over het milieu
Er was een grote intensieve conferentie
over het milieu in Frankrijk, onder aanvuring
van minister Borloo. En bij hun eindmeeting
werd er echt gescoord, in aanwezigheid van
alle goede groenen. En zo nam Sarko ook
de groenen veel zeilwind weg… Zijn presentatie van de resultaten, met Al Gore als
eregast, leverde wereldpers op. Frankrijk
gaat groen, veel groener dus dan Uncle
George. En nu afwachten hoe mooi het hier
gaat worden. De aftrap was een staaltje van
sublieme publiekspolitiek. Les Verts,monsieur Vert himself,ene Hulot zat op de
conferentie-, bleven stil; uit het groene veld
gemept. Tja, dat krijg je als je enkel intern
poppetjesruzie maakt. Opletten mensen!
-De UMP
Rama Yade komt uit Senegal en schoot als
een komeet omhoog in de franse politiek.
Ze is nu, bloedmooi en UMP-staatsecretaris
van Buitenlandse Zaken en Mensenrechten.
Da’s niet niks toch voor zo’n jeugdig
persoon. Sarko koos haar mede omdat ze
een zwart-afrikaanse vrouw is en een soort
van vrouwelijke copie van hemzelf schijnt te
zijn. Onverzettelijk en nergens bang voor
dus. Een raspaardje die al heel wat mensen
grote schrik bezorgde. Fillon zei, ze heeft
een zeer, zeer sterk karakter; het is een
raspaard. Sarko koestert haar en Dati, de
nord-afrikaanse minister van Justitie zeer.
Nu is het nog wachten op echt brokkenwerk
van Rama; Dati heeft al een stevig begin
gemaakt in de stoffige contreien van Justitie. Rama en Dati, onthou die namen dus.
-Blair bezoekt de UMP

In januari komt Tony als bezoeker op het
UMP-congres. Deze conferentie is bedoeld
als kick-offf van de gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk. Een eerste
graadmeter voor Sarko’s capriolen.
Sarko kon het altijd al goed met Tony
vinden en amuseert zich nu al over de ergernis bij de PS. Immers, Segolene was een
groot bewonderaar van “our Tony”.
-Commissie Attali (advies over GROEI)
Deze commissie werkt hard en koos al een
rijtje hoofdgebieden voor aanbevelingen.
Dat zijn:
=Verkoop met verlies toestaan (mag nu
NIET! Hier)
=regels uitverkoop simpeler
=simpeler vergunningen voor winkels
=consumentengroepen als aandeelhouder
toelaten
=sociale woningen op het internet zetten
=woningtoewijzingsbeleid vereenvoudigen
=eenvoudiger huurcontracten
=10 steden aanwijzen voor technologie en
milieuspeerpunten
De club bestaat uit werkelijk zware jongens
en zal snel resumeren. Ze is bedoeld als
snelle, eenvoudige stimulering van de
stagnerende groei… Dus om de negatieve
effecten van de mooie belastingcadeau’s
van Sarko aan de rijken snel te
compenseren met meer groei. Want het
begrotingstekort
is
stijgende….
Dus
brandblussen eerst.
Intussen heeft de commissie Baladur al haa
voostellen voor staatshervorming aan Sarko
c.s. voorgelegd. Het tempo is halsbrekend
in la Douce France. Beter is nu te zeggen:
La Pousse France.
.Verward (ultra)links
Besancenot van de LCR haalde bij de
verkiezingen 4,5%, pas mal. Maar nu zakt
het spul toch stevig in elkaar, dus moet
onze geniale postbode zich nu bezinnen. Hij
wil het wat moderner, wat realistischer gaan
aanpakken denkt in een nieuw op te richten
partij. Hij begon met het schrijven van een
boek over Ché Guevarra; pech, want bij het
verschijnen verscheen heel wat narigheid uit
het onbekende leven van deze revolutionair.
Hij zou erg graag mensen hebben gedood,
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lijkt het. Da’s pech voor onze Besancenot,
die nu niet weer een foutje mag maken.
Nu de PS even, die lang zweeg over
Europa, dus over het herziene verdrag van
Lissabon. Want twee dikke PS-ers zijn
mordicus tegen het oude verdrag geweest;
dragers van het franse nee. Tenslotte
verbrak Hollande toch de stilte en “stemde
in”… Nu moeten Fabius en Emmanuelli nog
een woordenstroom van buiten leren om
hun geloofwaardigheid te redden. Want de
PS van morgen MOET duidelijk opnieuw
pro-europa worden, dar is men het binnen
de partij wel over eens. Het NEE is definitief
dood, een oprisping dus.
En Lang “sarkozy-teert” (buigt in die richting
dus) en Fabius “radicaliseert” , dus
verzameld de radicalo’s in de PS. Het is nu
kiezen geblazen dank zei Sarko.
. Vakbondschaos?
Een hoge regeringsfunctionaris op vakbondsgebied zei het duidelijk: Ik geloof
helemaal niet in een zwarte oktober (dwz
vakbondschaos)”. Want zegt hij, wij spelen
het hard en snel en dat maakt indruk en ook
de publieke opinie is de vakbonden minder
gunstig gezind. Hij is er steeds bij als Sarko
ene Cherec en Thibault in tête à tête ontvangt en hoort hun diepste roerselen dus.
Ik begin het te geloven, al vertrouw ik die
zuidelijke spoorboys niet echt. Dus ik hou
mijn dieselvoorraadje nog maar even aan…
Is ook goed tegen stijgende olieprijzen.. (de
nu weer dalen , en weer stigen, dus).
Het gestaak begon redelijk massaal, zakte
al snel af naar wat chaotisch gerommel en
leeft nu (26 okt) nog wat marginaal door.
Sarko gaf geen enkel commentaar en het
publiek steunt deze stakingen nauwelijks. Er
wordt opnieuw gepraat tussen regering en
bonden en dan zal Sarko cs zijn definitieve
vonnis over de frivole pensioenen vellen.
Vooralsnog lijkt Sarko te gaan slagen en,
het is bijna winter. En dan staak je niet,
want daar is geen bal aan. Timing was altijd
al Sarko’s sterke kant.
Nog wat opinion-polling-cijfertjes:
VÓÓR of TEGEN de hervormingen?
Stakingswet
vóór 68%
+35 uren
64%
Fusie ANPE-Unedic 57%

Arbeidsrechtwijz.
51%
Dat ziet er beter uit dan OOIT, dus bravo
Sarko. Toch emmert begin november het
stakingsgerommel verder, een soort wazige
stilte, waarbij Sarko elke provocatie terecht
schuwt. Een beetje onprettige onduidelijkheid heerst er nu..
Intussen bleek ook dat binnen de SNCFbonden nu ook stevige verdeeldheid
heerste. Een kleine aparte bond kwam al tot
een aangepaste pensioenregeling: overigens eentje om je baard af te likken. Mar
er zijn dus ook barstjes in de radicale
bonden…
-Financiën
Begrotingstekort.
e
De schuld groeide in het 2 trimester van
2007 met 4200 euro PER SECONDE. In
drie maanden nam ze met 32 miljard toe tot
216 miljard. Zo zal deze schuld tot 100
miljard oplopen in 2007. Dat is 4 keer het
jaarlijkse overheidsbudget en enkel de rente
is al 90% van de inkomstenbelasting…
e
Frankrijk staat daarmee op de 91 plek van
de 120 landen waarvan deze cijfers bekend
zijn. Er zijn dus nog 32 landen die het NOG
slechter doen…
Dat becijferde Jacques Marseille voor U.
-Affaires
- ECHTSCHEIDING SARKO
Ik zweer u, Le Provencal is geen tabloid,
maar de echtscheiding van Sarko is een
“affaire d’état” hier. Net omdat fransen niet
tegen scheiden kunnen; normaal interesseert dan niemand zo, net zoals de
maitresses. Maar Sako heeft zijn Cecilia
ZELf in de politieke kijker gespeeld en haar
als zijn onmisbare steun en toeverlaat en
adviseur geëtaleerd. En de fransen geloven
dat Cecieltje een soort van apaiserende
werking op deze wilde man heeft. Daarom is
er nu dus zorg over deze scheiding…
Al 3 maanden is Cecilia niet meer in
staatsacties verschenen en de scheiding
loopt. Iedereen weet ook van de toeren van
anderen zoals Berlusconi en zelfs Bill
Clinton, toch? Sarko is nu alleen, de pers
zoekt overal naar schandelijke dingetjes en

14

alles bij elkaar is dit iets dat Sarko zelfs hier
wat punten gaat kosten.
Dus: wordt vervolgd!

alles draait staat, jawel, de fout gespelde
naam. Dat moet Gergorin nu uitleggen, dus:
sterkte monsieur.
Montebourg, de Wouter van de PS, schrijft
steunbrieven naar De Villepin. Een soort
revanche op Sarko die linkse kopstukken
inpalmde. Een beetje flauw, eigenlijk…

-FRAUDE IN DE MEDEF?
Dat ook nog; een hoge piet in de MEDEF
(franse werkgeversclub) schijnt een zwarte
kas te hebben beheerd waaruit geld ging
naar… de vakbonden! Hij verklaarde: “Ik
deed wat al 100 jaar gebeurt en kan u niet
zeggen wie van het geld profiteerde”. Het
zou om 6 miljoen kunnen gaan; sommigen
koffertjes bevatten 20.000 €. Het werd
ingepikt uit de Unie van de Metallurgie die
24% van de MEDF-inkomsten leverde. Het
onderzoek loopt over deze “sociale werken
in de vakbonden maar de hoge vakbondsexpert van Sarko zei, desgevraagd:
“ik denk niet dat er veel te voorschijn komt
uit deze kwestie”. Nou hoorden we ook dat
de baas van de MEDEF ene dame Parisot
niet op goede voet is met de Uniebaas van
de Metallurgie in haar club. Dus zou het
weer pootje lappen zijn? Een geliefde sport
in Frans politiek land veroveren.
Intussen is het wel duidelijk dat er echt iets
loos is; de vakbondsbons is al uit zijn
gewone functie gezet en madame Parisot
neemt fors afstand. En justitie onderzoekt.
Dit ruikt naar een heel oude affaire…. En
doet denken aan soortgelijke kwesties in
Duitsland rond Siemens en Herr Hartz. Wie
weet zijn er nog meer landen aan dit lijstje
toe te voegen.
Nog even de startopstelling: Thibault (CGT,
32% gewicht in leden), Cherec (CFDT, 25%
gewicht) en Mailly (FO 18%). Zij bibberen
ook mee. Kan een schokkend relletje
worden in vakbondsland! Het onderzoek
gaat verder…

-DE VOORKENNIS AFFAIRE (EADS)
Alom onschuldverklaringen in de pers van
EADS-managers, bestuurders en aandeelhouders. Zij deden NIETS fouts dus. Maar
de beurspolitie speurt nog fors in deze zaak,
niet op zijn minst over de rol van de
“aandeelhouder de franse staat” in deze.
Uiteraard hoopt links dat dit uitloopt op een
demonstratie van vieze geldverdienerij in
kapitalistische kring”.
Terecht, politiek
gezien, maar met enkel schandalen maak je
ook geen nieuwe politiek toch?
…………………………………………………
…………………………………………………
NOS BONHEURS FRANCAIS.
Bonheurs
zijn
er
in
onuitputtelijke
hoeveelheden; kijk gewoon maar om U
heen.
-de warme herfstmiddagen. De zon staat
laag maar koestert nog stevig. Maar aan het
begin en aan het einde van de dag voel je
koning Winter bezit gaan nemen van zijn
rechten.
-de stervende wijnstruiken. Ze sterven mooi
met fraaie kleuren. Want ze weten dat ze
weer groen zullen zijn in de lente. Nu eerst
uitrusten en energie tanken voor de nieuwe
oogst. Ik kreeg 60 liter druivensap voor de
winter en drink ze dus iedere morgen.
-de wintervacht van Hidde en Depke. Zij
voelen ook de winter komen en trekken hun
duffels aan. Daarmee liggen ze overdag in
de vertrekkende zon en zijn ze s’avonds zo
heerlijk aaibaar. En dat tonen ze volop.
-Le Brilhas in de “andere winterzon”. Het
oker lijkt zachter van geel en de Ventoux
lijkt wat kleiner. Hij bukt zich voor de
winterkou. De seizoenen zijn op zich al een
bron van bonheur, want de mens wil vooral
afwisseling.

-CLEARSTREAM
Uit het verhoor van een franse journalist
visten de onderzoekrechters een nieuwtje
over Gergorin, hoofdrolspeler in deze
affaire. Gergorin vroeg ooit, en kreeg, de
namen van russen die ook valse rekeningen
zouden hebben via Clearstream. Maar hij
was zo kien een naam verkeerd te spellen:
Cayban ipv Çayban, een venijnig detail als
verschil. En in de beroemde listing waarom
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Deze bonheurs waren allen om ons heen te
zien, te beleven. Als je ouder wordt moet je
ver en breed denken, maar dichtbij
genieten. Vandaar.

“De fransen zijn een kudde schapen (des
veaux)” (De Gaulle, mei 1968, toen vloog
hij van schrik naar Baden-Baden).
***
“De fransen zijn mopperaars; ze klagen
alsof ze in Calcutta wonen” (Mitterand,
1992).

NOS GROS MOTS.
We gaan moedig verder met graafwerk in
de donkerten van de franse ziel.
“va nu pieds”
= schooier.
“veinard
= bofkont, boffer.
“verge “
= penis
“vicieux “
= viezerik
“vilain “
= stout, niet vilein dus!
“voyou “
= schooier, gannef, boefje
“zzi, zibounette “ = piemel, plassertje
“zut “
= stik, grut.

“Iedere fransman werd, is of zal ooit gaullist
zijn” (De Gaulle, 1952, toen kon hij dat nog
denken)

En zo belanden we dus bij de Z. Het is op
dus. Ik ga iets anders op deze plek doen,
wacht maar af. En wilt u alle woorden die
hier tot nu stonden + nog veel meer, dan
kunt u 5 pagina’s “Injures” van me krijgen
via het net. Voor in de auto en naast de
telefoon om bij de hand te hebben. Laat u
het maar horen!

ONDERDOMPELING IN MALTA
Malta is een echte openbaring, als je maar
houdt van historie en cultuurgeschiedenis:
het is namelijk een ware getuigenis van de
eeuwige combinatie Schoonheid/Cultuur en
…Oorlog en Strijd.
Een onderdompeling dus in een zeer levendig museum van een zeer lange periode: 7000 v. Chr. tot nu… Zo’n 9 millennia
dus, en nu, na Rome, de plek met de hoogste dichtheid aan cultureel-historische bezienswaardigheden ter wereld. Dit alles voltrekt zich op een eilandengroepje, daarin
vooral op Malta met afmetingen van 55 bij
55 kilometer en met 400.000 inwoners (zoals in Luxemburg).
Men spreekt hier vooral Malti en ook engels, rijdt links, heeft nog Maltese ponden,
maar vanaf 1-1-2008 ook de euro.
Voor ons was Malta ook nog een weekje
onderdompeling in convivialité, vriendschap
en eruditie/levenservaring. Want de groep
vrienden waarmee op Malta waren, wordt
gekenmerkt door warme vriendschap, internationale ervaringen (globetrotting) en
ook kennis/belangstelling voor onze wereld
en haar bevolking in zijn vele facetten. Een
bad dus, in heel veel positiefs en een herkenning van waarden en veel interesses.
Veel beter dan een kuur aan de Mediterranée, al werd er nu zelfs ook in deze zee
gezwommen!

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

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

PAROLES DE PRÉSIDENTS.
Presidenten in Frankrijk spraken veel en
Sarko spreekt wel voor tien. Tegen
iedereen, van staker tot keizer. Maar zijn
citaten zijn voor later, na rijping. Dus “en
arrière” met de geit.
“ Weet U, de formuleringen zijn opportuun
maar bederfelijk en de etiquette verwringt
de realiteit “(Gaston Doumerge, 1927)
***
“ Frankrijk zal nooit achteruit wensen te
gaan; het heeft een afschuw van alles wat
riekt naar het achteruitgang” (Paul
Deschanel, en hij draait nu om in zijn
tombe).
***
“ Frankrijk heeft behoefte aan passie- die
van de amant”- en voor de continuïteit, die
van de echtgenoot” (Chirac, 1995, en hij
kon dat weten)
***
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De ontelbaarheid van kerken, palazzo’s,
forten, tempels met hun schoonheid, - van
buiten en van binnen-, met ook hun historie,
is op zichzelf al een compleet museum. En
dan zijn er ook nog vele palazzo’s die daarenboven echte musea herbergen. Wat wil
een mens nog meer?

van het Heilige Land bleef het de grens van
islam en christendom; tot nog maar een 200
jaar geleden was er strijd met Arabische
invallers.
De ridders waren een soort kerkelijk
“Vreemdelingenlegioen, avant la lettre”, een
europees leger dat we nu opnieuw zoeken,
want bestaande uit adellijke zonen van de
Auvergne, Provence, France, Duitsland,
Engeland, Castillië en Aragon.
Zo werd Malta een soort van religieus oorlogsmuseum van enorme schoonheid en
grote machts-uitstraling. Ook een showplace van strijd, geweld en dood en de
daarvoor uitgevonden middelen. Dit alles
onder het aanbidden van God en met de
“zekerheid” dat HIJ daardoor werd gediend.
Alles gebeurde, nadat de islam op haar gigantische veroveringstocht in Noord-Afrika
en Azië en zelfs in Europa (Beleg van Wenen, slag bij Tours) moest worden teruggedreven uit de heilige plaatsen en later
zelfs uit het christelijke europese moederland. Malta werd dus een soort van
christelijke repliek op de islamveroveringen,
of zo u wilt , een dupliek.
Van de periode van vóór christendom en
islam is nog maar weinig bekend. De fascinerende tempels tonen een geheimzinnige cultuur zo oud als de pyramiden en
van een polytheïstische type. Tot de apostel Paulus verscheen en de Phoenicische
bevolking kerstende (70 na Chr.) tot de
bezetting door de arabieren , en de islam.
Zij werden er overigens in 1090 weer (een
beetje) uitgegooid door de Normandische (!)
koning Roger I van Sicilië, waarna de
spanjaarden het overnamen. Die lieten de
Arabische bevolking relatief best wel met
rust (want ongevaarlijk en goed(koop) inzetbaar).
In dit alles zoek je dan logischerwijze ook
naar tekenen van het jodendom, de eerste,
maar ook de kleinste monotheïstische
godsdienst… geen woord of teken van te
vinden, al hoorde ik wel van een vroeger
synagoge spreken. En ik weet, dat de
kruisvaarders onderweg de nodige joodse
(ook fouten) opruimden. Zelfs hier in een
klein dorpje in de buurt, werd de hele joodse gemeenschap bij de eerste overnachting

De vraag die zich steeds nadrukkelijker
opdrong gedurende deze week was: Wat
beweegt ons mensen toch tot deze gigantische inspanningen en offers om deze
creatie van een eigen wereld te volbrengen?
Bij het zoeken naar een antwoord werd mijn
bottom line: dat is vooral de kracht van (katholieke) religie en de sterke wil tot overleven in de eigen (christelijke) cultuur, die
de motor waren en …. nog zijn.
Want Malta lag en ligt op de frontlijn van
christendom en islam; is het uitstekende
bruggenhoofd van christelijk Europa, ten
zuiden van Sicilië en op de hoogte van
Tunis. Slechts 100 km van het tunesische
eiland Djerba en vlakbij Turkije en het
Midden-Oosten.
Deze ligging, op de grens die resulteerde uit
een eeuwenlange strijd tussen islam en
christendom is de “raison d’être” van Malta,
sinds het tijdperk van de kruistochten en de
oprukkende Ottomanen. Malta was ook onderdeel van hun rijk, ruim 1000 jaar, zoals
El Andaluz in Spanje, en werd vanaf de
kruistochten naar het Heilige Land de
springplank van de strijd tegen de heidenen
en ook het hospitaal van de gekwetsten van
deze eeuwenlange geloofsstrijd. De soldaat-monniken van de Orde van Johannes
(de Johannieters), met als missie bescherming van het Heilige Land en de
pelgrims, vestigden zich na hun verjaging
van Rhodos op Malta. Als cadeautje van de
toen spaanse koning, die er toen (1530)
heerste. Deze ridders werden stevig gesubsidieerd door de europese machthebbers, want het ging immers ook om
HUN verdediging, dus ook toen al…
Malta is nu nog HET symbool van de militaire macht die het christendom (nodig)
had om het land van de geboorte van
Christus te ver- en heroveren. Na het verlies
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op weg naar het Heilige Land, opgeruimd.
Ze waren in Avignon gestart….
Overigens staat er, wat verborgen, ook nog
één moskee., in dit, nu uiterst katholieke,
landje. Spreken, zoals nu in Nederland en
zelfs Europa, over een joods-christelijke
cultuur is dus bepaald geen usance in Malta, dat ook zo dicht bij Israël ligt.
En bij het zien van het paleis van de Inquisiteur in Valetta, dan krijgt zo’n joodse afwezigheid ook WAT meer reliëf voor mij. Want
Jezus was toch wel zoon van God en vooral
jood? Maar dus niet zoon van Jaweh…
Maar weer wel afstammeling van Abraham,
ook de erkende stamvader van de arabieren en dus ook van de islam. Soit.
En later lees ik dan, dat deze Inquisiteur het
vooral druk had met de herrie tussen de
ridderclans (uit heel europa) en met de
zedenmisdrijven van deze ridders. Zoals
schaken (lees ontvoeren) van mooie maltese dames zelfs uit de kerk (!) en dat dan
niet om ze wat te laten poetsen. Hij werd
overigens nauwlettend op de vingers
gekeken door de bisschop die, conform
afspraak, altijd spaans was en dus spion
van de spaanse monarch.
Nu nog even de taal: het Malti. Je verstaat
er geen syllabe van, maar herkent het als
iets arabisch. Bingo, het is in oorsprong
Phoenicisch (semitische taal!), doorspekt
met veel arabisch (ook semitische taal) en
later nog opgesierd met latijnse talen vooral
spaans en italiaans. Malta heette in het
grieks vroeger Mel-i-ta= eiland van honing
(miel) en wij verbleven in een appartementengebouw dat Melita heette. En daar
was ook veel dat aan honing deed denken;
zelfs de heerlijke honing bij het ontbijt!

van Sicilië begonnen: vanuit Malta. In 1947
komt er dan zelfbestuur met een britse
gouverneur, dan enig gerommel met de
britten, in 1964 zelf-standig in The
Commonwealth, dan in 1974 een zelfstandige republiek, in 1987 echt onafhankelijk. Dan in 1996 bij de EU en dan
weer eruit tot 1998. En in 2008 zal ook de
euro komen.
De conferentie van Malta door Churchill,
Roosevelt en Stalin werd gehouden op een
slagschip voor Malta. Symbolisch, op de
grens van Europa en Afrika, Azië…
Potverdelen ging daar wat gemakkelijker.
Wij weten wat de daar getrokken grenzen in
onze dagen betekenden… weer oorlogen
later natuurlijk.
Dus eindig ik maar met de vraag: Krijgen we
in afzienbare tijd weer een Conferentie van
Malta?
Na WO III natuurlijk waarin de VS, Europa
en Iran, Syrië (Israël) c.s. en ook de
soennitische arabieren wel de gladiatoren
zullen zijn (geweest)? Geflankeerd door
China en Rusland en met India, Australië
als waarnemers? En de conferentie dan op
het vliegdekschip Charles de Gaulle in de
diepe haven van Malta. Mogelijk ook met de
zegen van een paus, mogelijk Bene-dictus,
die vanuit Rome zijn Urbi et Orbi zal doen
neerdalen. En dat alles eigenlijk om
opnieuw de nieuwste grens tussen joden,
christenen en islam vast te stellen… En die
loopt vast en zeker ook weer langs Malta.
Daarna wordt Malta de grote marinebasis
van de Europese vloot, waarover tegen die
tijd eindelijk overeenstemming is gevonden.
Dan begint de nieuwe tijd terwijl europa zijn
cultuur , zijn geschiedenis en zijn macht zal
tonen op dit eiland. En hier zal ook een
nieuwe grote stad verrijzen, na Mdina en
Valetta die voorgingen.. Deze stad zal dan
mogelijk de naam “New Rome of New Jerusalem” dragen als tribuut aan de nu zo
wankelende joods-christelijke beschaving.
En dan gaan er later ook weer toeristen
naar Malta, waar de historie der mensheid
zich onstuitbaar voorzet. Op de grens van
werelden; en Malta wordt weer opnieuw
financieel gesteund door een steviger verenigd Europa….. hopen we.

Tenslotte de recentere historie. De Italianen, partners in de as Rome-Berlijn,
bombardeerden het eiland in 1940 stevig en
zij werden daarna nog 3 jaar door duitse
Stuka’s en Junckers geholpen. Wel 2000
bombardementen werden er uit-gevoerd
want, … de britse vloot lag er (ook al weer
sinds 1802) en Rommel zat toen ook in
Afrika te knokken. Het aantal doden in Malta
is enorm geweest In 1943 valt Tri-polis en
geeft Rommel zich over, en wordt de invasie
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Stel je dit voor, een beeld als geponeerd
door een nieuwe Nostradamus. En mogelijk wist U het al: de ECHTE Nostradamus van weleer kwam echt uit Salon de
Provence, hier om de hoek dus. Vandaar.

dat is zeker. En dan ziet de dame, de drie
mannen blijven wat op afstand staan, de
grote vracs vol goeie rooie uit Mormoiron,
onze cuvée speciale dus. Ze trekt aan de
bagage en de kistjes met onze heerlijke
muscaatdruiven voor de diverse vrienden,
dreigen uit de auto te vallen. Dus roep ik:
“Attention, arrête s.v.p, je vous montrera
tout madame”, want ik sta nu de laatste
druppels in de tank te gieten. Ze wijkt wat
terug maar ziet dan ook nog de diverse
dozen met wijn; de hele goeie van een
veelbelovende vigneron en de cartons van
de Cave van Mormoiron. Ik zit goed vol,
alles tesamen kom ik best aan zo’n 80 liters
van het edele vocht. Ik begin te roepen dat
alles uit “onze” cave in Mormoiron komt en
bestemd is voor de amis hollandais. Dus
heb ik wel een factuur, vraagt de doordouwende dame? Nee, helas, die heb ik
niet meegenomen en nu wordt het een
tandje spannender. De dame begint onder
mijn toezicht verder te spitten en naast mij is
een douanier komen staan, die me vraagt:
“Alors vous êtes de Mormoiron? Je connais
bien votre village, je suis peintre-artiste et je
fera une exhibition à Bedoin en octobre….”.
Ik voel dit is de strohalm die me moet gaan
redden en ik begin een levendige
conversatie met deze schilde-rende
douanier over schilderen, ons dorp en de
regio. Terwijl de dame verder spit in mijn
kofferbak…. Dan schiet me te binnen dat ik
mijn klantenkaart van de cave bij me heb,daarop staan alle aankopen en na een
vermogen aan ingekochte wijn, krijg je dan
enkele flesjes gratuit- en dus pak ik hem om
te tonen dat alle wijn netjes, echt uit de cave
komt. De dame en de peintre-douanier
kijken met belangstelling naar het roze
papiertje en ik voel dat hun houding wat
verandert. Dat wil zeggen die van de peintre
en zijn mannelijke kornuiten, maar nog niet
van de vrouwelijke collega. Die kijkt weer in
mijn koffer en, trekt nu een fles rood uit een
doos… En dat was niet zo best. Want de
doos wijn kreeg ik van een wijnboer die als
lid van de coöperatie, een deel van die partij
inkocht. Nadat de export naar Japan van die
hele partij was fout ge-lopen. Dus werden
de flessen , met (nu) verkeerde doppen en

LE JOURNAL MOIRONAIS
EEN BEETJE SMOKKELEN
Ik kreeg vanmorgen een E-mailtje van een
franse douane-beambte, met een
uitnodiging voor een kunsttentoonstelling..
En dat heeft een zeer merkwaardige voorgeschiedenis. Ziehier wat voorafging aan dit
mailtje.
Het is nog erg vroeg als ik op een parking
op de A31 mijn tank bijvul, met een jerrycan
met diesel; we zijn onderweg naar Nederland. De parking slaapt nog vredig, maar
plots stopt er achter me een auto. Ik kijk om
en zie een Peugeot waarop prijkt Douanes
Francaises en er stappen vier (!) donkerblauwe douaniers uit. En het flitst door mijn
hoofd dat ik mogelijk een paar dingetjes ben
vergeten en nu kennis zal gaan maken met
de beambten der “fraudes”…En in een
brainflash schieten de verhalen van vroeger
over een smokkelend familielid door mijn
hoofd. Deze voorvader deed het toen wel
wat “serieuzer”, want hij roeide s’nachts met
een bootje over de Maas naar België om
boter, spek en koffie te “importeren” in het
Limburgse land. En hij werd heel oud, ondanks enkele jaren in de petoet…
Voor ik iets kan ondernemen zit een van de
douaniers, een nogal jeugdige, dus fanatieke dame, al achter in mijn auto te graven,
waarvan deur vijf openstaat. Uiteraard heb
ik met een jerrycan alle aandacht op me
gevestigd en de eerste vraag is dan ook,
wijzend op de jerrycan in mijn handen,:
“Bonjour Monsieur, ca c’est du rouge”? Nee,
ze bedoelen (nog) niet de enorme
hoeveelheid rode wijn die ik heb geladen,
nu gaat het nog maar over de diesel! Ze
denken dat ik rode, dus boerendiesel, in
mijn auto ben aan het kiepen.
Ik roep dat het echt “groen” is en dat ze dat
mogen checken, hier heb ik geen probleem,
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japans op het ach-terste etiket, maar door
de coöperatie zelf opgekocht en
geconsumeerd. En nu heb ik dus zo’n doos
in de auto, naast nog veel andere wijn
zonder factuur, en nu raak ik de grens van
de coulantie der Douanes Francaises. De
dame is niet meer te houden, haalt een
groot formulier te voorschijn wat wordt
ingevuld en waarvan onze cave nog meer
gaat horen. Ondanks de bezwering dat ik de
doos cadeau had gekregen, was de dame
niet te stuiten, ze had “beet” en liet niet
meer los.
Uiteraard was er nu geen probleem meer
voor MIJ, maar wel voor onze Cave…,
misschien. Tenzij de peintre nog een dealtje
kon fixen met zijn blonde collega natuurlijk
… Enfin, met een uitnodiging in de zak voor
een tentoonstelling van de peintre in onze
buurt en na uitwisseling van visite-kaartjes,
vertrok de blauwe ploeg naar een
bestelauto die wat verderop stond en waar,
na kloppen een heel bosje bruine medemensen uit kwamen met slaap in de ogen;
hun auto werd met zaklantaarns etc. minutieus doorzocht. Zij waren niet uit Mormoiron en hadden niets met “peintres”, denk ik.
Toen ik terug kwam van een ommetje alvorens weer achter het stuur te gaan, passeerde ik een Hollandse caravan. De bewoner had de douane-actie bij mij gezien en
vroeg in rammelend Frans om een beet-je
nieuws. Ik zei tegen hem (in het nederlands), : “Heeft u ook wijn aan boord? “ Ja.
Zei de man, zo’n 5, 6 flesjes denk ik. En ik
grapte dan drink ze nou maar snel op, want
ze komen misschien ook bij u kijken…. Een
seconde was hij ongerust, maar toen zijn
eega achter hem zei: “Jan, dat is toch niet
verboden?”. En toen lachte Jan en ook ik,
even hartelijk en ik wenste goede reis.
Zo ontkwam ik zelf aan een strafactie van
de douanes francaises, wat mijn voorvader
met de belgen ooit niet lukte, maar die had
dan ook geen belangstelling voor kunstschilderen…
En, geloof het of niet, ik ontving vanmorgen
een mailtje met een uitnodiging voor de tentoonstelling van onze “peintre-douanier”…..
En u weet het: Belofte maakt schuld en dus
ga ik Mr. K. weer ontmoeten maar nu niet in

douaneblauw maar met zijn palet in de
knuist. En ik hoop dat ik zijn werk echt mooi
vind….
En wilt u ook ooit een vracje rood meenemen over de grens, dan zorg dat u uw
klantenkaart bij u heeft en, dat u geen
japanse etiketten op uw flessen heeft zitten.
Dat kan namelijk echt niet!
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

COIN DES POETES
Bij terugkeer van een reis, kwam ik al
schrijvend op het volgende terecht.
GOING HOME (coming home)
Is thuis waar je heen gaat?
Of is thuis waar je vandaan kwam?
Is thuis morgen of gisteren?
Je bent bijna thuis,
Als je alles wat je nog wacht,
Al eens meemaakte.
Maar WAAR is dan thuis,
Welke is de echte plek
Die je thuis durft te noemen?
Het is geen land of streek,
Zijn ook niet zij uit je prille leven,
Nee, het is wat jezelf verwierf, jouw
schepping.
Thuis ben jezelf met hen die je liefhebt,
Met zij die van je houden, die je mogen,
En die niet vroegen wat je deed en waarom.
Thuis dat ben jij en jouw wereld,
En al die mensen die je na staan,
Waar jij en zij ook mogen wonen.
Dus als je weet wie je bent,
En je geliefden kent,
Dan ben je thuis gekomen.
Rust dan even uit,
Denk aan je geliefden,
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En ga in gedachten onderweg.

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

Met gesloten ogen vol beelden,
Met vertrouwde stemmen als muziek,
Is het goed afscheid nemen.

ALGEMEEN.
DE DOW-JONES IS WEER TERUG!
De Dow was al op 15 september weer op
het peil van juli terug; de subprime-crisis lijkt
al vervlogen op de beurs. De CAC (franse
beursindex) is dat niet: de subprimes wegen
voor 15% in deze index denkt men. Dat zal
zo blijven tot de effecten van de
Amerikaanse crisis helemaal duidelijk zijn.
En inderdaad daae ging ie weer onderuit in
oktober. Ik stel voor hem nu de DOWNJONES te dopen. OK?

Tussen de essenties van thuis,
Is angst niet meer nodig,
Want jij gaat enkel als eerder of als
volgende.
Eerder dan de geliefden die gaan volgen,
Later dan zij die al stierven,
That’s home, home is simple.
See you soon.

VALUTAGEVECHTEN
De chinezen hebben geen haast met een
koersaanpassing van de yuan, overigens
deden ze er wel aan mee, eerder. Op de
G7 echter zaten ze wat onnozel te luisteren
naar de op hen uitgeoefende druk. De
minister uit Peking zei dat gecontroleerd te
gaan doen en bedoelde het wat afbouwen
van de gigantische handelsoverschotten
van haar land. Dus het blijft vooralsnog: de
VS en Europa tegen China. Over de nog te
hoge dollar had op de G7 niemand
commentaar, de VS al helemaal niet. En
Duitsland is vóór een sterke euro terwijl de
fransen erover jammeren. Tja wat moet ik
nu kopen? Wel ik ga voor dollars want mijn
eega gaat volgend jaar op reis naar de VS
en daar valt wel wat op te verdienen.
Intussen kopen we allen zeer goedkope
chinese spullen, karrenvrachten vol.

Leon, oct. 2007.
***

Dit versje van ene Ame trof me… Ook
omdat ik teveel mensen tegenkwam die
nooit meer lezen, ja zelfs geen simpel
krantje meer. En als ik dat bemerk, verbaast
me niet zo heel veel meer om me heen…
LEZEN
Dit wordt ons niet ontnomen, lezen,
En ademloos het blad omslaan,
Ver van de dagelijksheid vandaan,
Die lezen mogen eenzaam wezen,
Zij waren het van kinds af aan.
Het wekt een wereld waar de groten,
De tijdlozen voortbestaan,
Tot wie de kleinen mogen gaan,De enigen
die ons nooit verstoten.

ALLES IS ANDERS GEWORDEN
De onroerend goedcrisis liet het overtuigend
zien: de oude financiële wereld met zijn
regels en karakteristieken bestaat niet
meer. Tijd oor nieuwdenken dus en loslaten
van oude wijsheden.
Want we zien nu hoe onze banken eigenlijk
disfunctioneerden! De wijze waarop met
risico’s is omgegaan is schokkend, lenen
aan hen die het niet kunnen hebben was
een algemene sport geworden en de risico’s
ervan kwamen over de hele wereld terecht.
Door de titelverkoop, dat wil zeggen het
“verkopen” van risico’s aan derden, door

Ame Visser, 1983
Dichter pur sang. Helaas maakte hem dat
ongeschikt voor het leven
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

VOOR
GLOBETROTTERS
FILOSOFEN

EN
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van hun weer te lenen tegen “titels” als
zekerheid. Dan ontstaat een kaartenhuis
van wereldomvang dat instort ls je aan de
eerste kaart trekt. Ook blijkt het toezicht
geheel ontoereikend te zijn geweest.
Nu na de ontdekking gaan investeerders
weer meer naar de beurs, zullen de
rendementen gaan dalen (-3% bij leningen),
en zal de controle verscherpt worden. Dus
er is werk aan de winkel voor de centrale
banken! Zij zijn de hoeders van onze
welvaart en zij moeten de dwaze gekken en
speculanten op andermans rekening in het
hok houden. Veel succes dus heren, vvoral
nu in China dus.

een franse discussie maar het kan mogelijk
uitgroeien tot een bredere vraagstelling. Zie
de Nederlandse troubles met de zeer hoge
managmentfees in bepaalde sectoren…

DE BEURS LET STERK OP DE LUCHTVAART
Boeing moest met de billen bloot: ook zij
gaan sterk vertraagd leveren met de 787 en
de beurs reageerde. Zij outsourcden (=
uitbesteden) 70% van de onderdelenfabricage en kregen nu voorraadproblemen,
want de meeste onderdelen zijn gemaakt
van composite materialen (licht maar sterk).
Bloednieuwe
technologie,
dus
met
surprises. Maar de aandelen-koers zakte
slechts met 2,7%. Heel anders dan bij
Airbus die bij de melding van vertragingen
eerst ook maar 1,3% verloor, maar later
toen er echte technische problemen naar
buiten kwamen, zo maar 26% verloor. Hun
lesje
geleerd
hebbend
kijken
de
beursboeren nu uiterst scherp naar beide
vlieggiganten en die kunnen nu geen foutjes
meer maken! Vliegtuigjes bouwen is lastiger
dan u denkt; maar u weet het, Singapur
vliegt rond met de eerste A380, dat is
gewoon een feit. En wel 500 mensen in één
vlieger met een luxe die enorm is. Ik wil er
zelf echt graag eens inzitten, lijkt me zeer
gaaf. Maar ik wacht toch nog even..

EASYJET IN DE AANVAL
David tegen Goliath dat is nu Easyjet tegen
Air France-KLM…Ze beconcurreren nu deze
grote jongen openlijk binnen Frankrijk op
trajecten als Lyon-Bordeaux, waar ook de
TGV niks heeft. Voor 31 euro enkele reis en
dat is heel andere koek. En er zijn andere
trajecten naast de steeds meer uitbreidende
verbindingen tussen europese steden.
Easyjet doet 1,8 miljard omzet, grote broer
23,1 en ook 200 werknemers Goliath 8000.
U ziet het small can also bite!
Air France zoekt het (ook) in juridische
aanvallen zoals op de MR2 in Marseille. Een
hal speciaal voor low-costers: simpel maar
efficiënt. Valse concurrentie zegt patser
Goliath. Of doorbreking van ouwe dure
monopolies? Ik vind het laatste en wil van
MR2 blijven vliegen naar mijn kleinkinderen… Steeds denk ik aan het vroegere
IBM-monopoly dat ik als automatiseringsbaas in een groot concern volop
meemaakte. De grote IBM draaide ons, bij
gebrek aan concurrentie, gewoon de nek
om. Dat heeft veel geld gekost, maar nu is
IBM ook een vechtende “kleine” die niks te
makken heeft. Nu dus maar Air France c.s.
eens kietelen!

AL-QAIDA VERLIEST TEREIN
Als Al-Qaida op de beurs zo zijn, zouden de
analisten nu adviseren: verkopen! Want
zowel in Afghanistan, waar een groot deel
van de bevolking de taliban (= Al-Qaida
club) haat wordt ook in Irak de aanhang
dunner. Sommige vroegere aanhangers
maken nu zelfs sam-sam met de
amerikanen daar. Bin Laden is nog lang niet
failliet, maar zijn koers daalt stevig…

WEG MET DE AANDELEN-OPTIES?
Moeten ze gewoon worden afgeschaft als
managementbeloning of moet er extrabelasting op de wisten worden geheven?
Om nieuwe schandalen te voorkomen zoals
het huidige EADS-schandaal. De rekenkamer berekende al zo’n 3 miljard aan
extra-belasting recettes. Vooralsnog is het

WERELDHANDEL ON THE MOVE
Pascal Lamy is de (franse) baas van de
Wereld Handels Organisatie en werkt
keihard aan aangepaste regels voor de
wereldhandel. Al jaren wordt er gerommeld
over de landbouw en vooral over de
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subsidies in het westen (vooral de VS!) die
de ontwikkelingslanden stevig hinderen.
Maar zegt Pascal, in de landbouw is de
concurrentiekracht van de onderontwikkelde
landen dan ook zeer hoog… Tot nu toe zijn
in het westen enkel nog exportsubsidies op
agrarisch gebied wat getrimd! Toch is hij, hij moet ook wel-, optimistisch en ziet
progressie in 2008. Zo ja dan kan hij
misschien in 2009 ook weer kandidaat zijn.
De WHO is met de VN de echte vechthoek
van de wereldorganisaties…. Daar gat het
om macht en pegels.

GELUKKIG LEVEN
Levensgeluk meten is een internationale
hobby aan het worden. In Nederland meet
het Sociaal Cultureel Planburo regelmatig
het grote geluk van de “hollandais’. Nu
publiceert Readers Digest ook een
onderzoek waaruit het hoge noorden hoog
scoort: Finland, Ijsland en Noorwegen
vooral.
Helemaal achteraan Ethiopië…
e
Frankrijk staat 16 maar voor waterkwaliteit
is het plekje 31 en voor luchtkwaliteit plaats
e
44. In het stedenrijtje staat Parijs hoog: 4 .
Na Stockholm, Oslo en München.
U ziet het: zon en geluk correleren
nauwelijks. Voor happiness moet het vooral
koud zijn.

ASTRONOMIE OP DE ZUIDPOOL
Als u astronoom bent dan is de koude
Zuidpool ook uw El-Dorado. De beste
observatieplek ter wereld, beter nog dan
Chili. Immers er zijn 100 dagen zonder
verstoring door ook maar één zonnestraal,
voor de rest enkel zonnige dagen zonder
enige luchtvervuiling en de lage temperatuur
is een must voor goed infrarood-onderzoek.
Dus zijn er nu al chinezen, japanners,
amerikanen, engelsen, duitsers, Italianen
enz. op deze pool. Iedereen wil ZIJN
ontdekkingen doen hier, onderzoek van
nieuwe galaxies, de geboorte van het
universum ontcijferen. En er zijn dozijnen
telescopen etc. in aanbouw cq ontwikkeling
op dit koude stukje aarde. En dat kost hier
vermogens in dit gure klimaat. Zoals de
nieuwe telescoop met 36 units die een
telescoop van 1,5 km doorsnede evenaren
zal. De chinezen plannen ook een root
project op grote hoogte en de japanners zijn
hier al zes jaar erg actief. De ZuidAmerikanen, vooral Chili en Brazilië zijn in
toenemende mate ook hier al bezig.
En de VS, die het een en ander
ondergronds plannen en hebben, ook iets
militairs lijkt het. Ze leggen onder meer een
stalen net van kabels in het ijs, 70 kabels
van 2400 meter dus, om neutrinos te meten
en daarmee de interstellaire explosies te
kunnen bemeten. En er daalt ook jaarlijks
zo’n 6000 ton interstellair stof op de pool, al
sin daltij. Daarin is de historie van het heelal
terug te vinden in de 1500 micrometeorieten
gevonden in 2006 bijvoorbeeld. De ruimtegeschiedschrijving is pas begonnen…

KINDERSTERFT GAAT TERUG
Het aantal kinderen dat onder 5 jaar sterft is
nu voor het eerst onder de 10 miljoen
wereldwijd. T.o.v. 1990 een teruggang van
25% (was 13 miljoen toen). De meeste
vooruitgang komt van Marokko, Vietnam, en
de Dominicaanse Republiek. De afrikaanse
landen (mn de subsahara) blijven de helft
voor hun rekening nemen 4,8 miljoen dus.
De belangrijkste reden van het goede
nieuws is de stijgende welvaart… Dat wisten
we eigenlijk al eeuwen niet? Maar nu
GEBEURT het ook nog. Goed nieuws.
GOED NIEUWS OVER ABORTUS
Het aantal gaat terug wereldwijd van 46
naar 42 miljoen en in de ontwikkelingslanden ging et van 34 naar 29 per
1000 vrouwen. In Oost-Europa zelfs van 90
naar 44 per 1000. Maar per 100 geboorten
zijn er nog 105 abortussen, dat ook. En 1 op
5 zwangerschappen eindigt met abortus.
En apert nieuws is dat NEDERLAND het
laagste staat van de wereld met 7 op 1000
vrouwen. En dat komt zeggen experts
omdat de sexualiteitsdiscussie in Nederland
zo open wordt gevoerd, ook op school.
Nederland heeft zeer weinig drugsdoden
binnen Europa en nu ook het minste
abortussen ter wereld: iets om trots op te
zijn, toch?

23

MELKPOEDERTEKORT:
KIDS
GAAN
STERVEN
Dokters zonder Grenzen slaat alarm; de
prijs van het melkpoeder is enorm
gestegen. Omdat het melkproduct Plumpy’nut zo duur is geworden (30% ervan is
melkpoeder), gaan mogelijk 20 miljoen
baby’s sterven.
Prijsstijging 12% in 6
maanden zegt Nutricia en Unicef meldt ook
nog dat er veel meer zal nodig zijn in de
toekomst. Tot 2011 zal het omhoog moeten
van 19000 naar 100.000 ton per jaar….
Honderduizend ton, vijf keer zoveel… Hoe
moet dat dan?

voorschijn dat de variatie wel 5 keer groter
is dan men eerst dacht! Dus de stelling dat
twee willekeurige mensen voor 95%
dezelfde genen hebben ligt alweer op zijn
achterste. U ziet het: weten is vooral meten.
VRIJE DAGEN
Feestdagen? De britten hebben er maar 8
per jaar en Cameron wil er drie bij gaan
den. Maar dan kom je nog (lang) niet in de
buurt van Spanje met 16 dagen, of van
Japan, Zweden en Duitsland met zo’n 13
stuks en Frankrijk met zijn 10 dagen (ook zo
in de VS en Ierland). Wat een scala vindt u
niet? Hekkensluiters zijn Roemenië en
Bulgarije met 7 en 4 vrije dagen per jaar.
Het totaal aan vrije dagen ligt wat anders:
de finnen hebben er 30, de fransen 25 en
de britten 20. De britse industrie waarschuwt dat elke vrije dag extra 8 miljard kost
aan de engelse economie, en tracht verdere
politieke kado’s van Cameron te voorkomen. Tja het is altijd hetzelfde liedje: de
pret is altijd duur en dus het kind van de
rekening..
Let wel: hierboven gaat het NIET over
pensioenleeftijden…., want dan zijn de
fransen de kampioenen.

DE ALZHEIMERRAMP
We weten het nu wel: deze ziekte kent een
massale
aanwas
en
wordt
een
angstaanjagend groot probleem op onze
welvarende, vergrijzende wereld. Maar nu
blijkt ook dat de familieleden en de
verzorgers van deze patiënten er niet meer
uitkomen… En wat nu?
In een erg interessant betoog in L’Express
wordt er gewezen op het eminente belang
van dagopvang en vacantie-opvang voor
patiënten. Immers, er zal geen plek zijn
straks voor alle patiënten in permanente
opvang: te laat en te duur. Dus moet je de
helpers helpen als zij even moeten
recupereren, om hun het helpen op termijn
mogelijk te maken. Want 87% (!) van de
helpers kan op den duur niet meer
meekomen en krijgt ernstige gezondheidsproblemen. Dus is de waarschuwing:
pas op met de helpers, als die ook omvallen
is het probleem zo gigantisch straks dat het
een maatschappelijke ramp wordt. Dus
dames en heren politici, zorg voor de
helpers want zij moeten ONS straks
redden…

OLIE (energie), WATER
-Olie, energie
WE ZIJN DIEP IN DE OLIE
Een barrel zweeft al tussen 90 en 100
dollar, het hoogste ooit en sommigen zien
de 100 ook l overschreden. Het is krap met
die opkomende landen, dus de voorraden
zijn laag. Dan nog het iraanse gedonder
(velen weten zeker dat Bush er gaat
knallen!), dan de strijd tegen de PKK in
Noord-Irak en we zien weer eens hoe we
aan het olietouwtje hangen. Weg groei, en
veel angst zijn de tol. Wij gaan in Marseille
in 2010 geen auto meer rijden, maar nu zijn
we toch nog de klos, verdulleme. Dus ik ga
nu met mijn buurman Guy, expert, twee
ezels kopen. Eten zat hier voor deze
jongens, een karretje is er ook en nu nog
gewoon de stok met de wortel organiseren.
En we rijden op “âne”. Prijs per barrel hooi
is heel veel minder, vooralsnog.

DNA IS NIET ZO SIMPEL
In 2003 was het DNA van de mens
compleet geïnventariseerd. Maar het was
bijeengeschraapt bij een dozijn personen.
Nu heeft een wetenschapper zijn eigen DNA
compleet geanalyseerd, dus voor één
persoon en nu kon ook de overdracht van
vaders en moederszijde preciezer worden
vastgesteld. En nu kwam verassend te
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DUITSLAND ZONNECELLEN-LAND
In Oost-Duitsland produceert men 90%
(3000 Megawatt) van de europese productie
aan zonnecellen; de wereldproduktie is ca
6000 Megawatt. Dat laatste is 4 keer de
electraproduktie van een nucleaire reactor.
De kostprijs van een megawatt uit een
zonnecel kost 45 cent in Duitsland en dat is
twee keer zo duur als andere energiebronnen. Maar de productiekosten gaan
jaarlijks met 6% omlaag en de fossiele
brandstoffen stijgen snel in prijs. Dus over
niet al te lange tijd zal het tij keren. De
investeerders met een goede neus zijn al
stevig aan het instappen dus. En voorlopig
subsidieert ook nog de overheid. En al 2500
werkeloze oost-duitsers vonden weer een
perspectief in deze sector. Dus daar schijnt
de zon dan toch weer van.

deze stroomkeuterboertjes. Maar ze moeten
eigenlijk ook meteen in een elektrische auto
gaan rijden, dan verneuk je de EDF ook
nog!
MINDER VERLIES MET KOUDE KABELS
Ze gaan het nu in Californië proberen, het
franse Nexans legt er 600 meter
superkoude (-2--- gr. C) kabel waardoor je
veel meer power door deze dikke draad
kunt jagen. Zo ontkom je aan risico’s van
oververhitting en verlies bij electriciteitstransport dus. De dik-ke kabel is
omspoeld met ijskod vloeibaar gas. Dat kost
twee keer zo veel dan een gewone kabel
maar je kunt met hetzelfde verlies 3 à 5
keer zoveel power door de draad jagen. De
VS investeerde hierin 50 miljoen aan
onderzoek en nu gaat het voor het eerst
gebeuren. Als electrotechnicus weet ik van
alles over deze “supergeleiding” die men
ook toepaste ooit in electronische circuits
van computers. Dit is een voorbeeld van
energiezuinigheid door besparing op
transportverlies. Bravo dus.

WEER EEN NIEUWE ENERGIEGIGANT?
Areva praat nu met Alstom over kernenergie
alvorens beiden te worden opgeroepen om
Bercy te bezoeken. Want de frase staat,
groot aandeelhouder, gaat zich er (weer)
mee bemoeien”: zie GDF en SUEZ.
Want Sarko wil het in 2008 regelen en ook
de positie an Siemens hierbij in acht nemen.
Kernenergie is strategisch een topkwestie
en Sarko wil vooraan blijven lopen, ook
vanwege Duitse belangen en … Europa!

HOSANNA KERNENERGIE
In 1986 prees The Economist nog de
deugden van de kernenergie en even later
was er Tsjernobyl en Three Miles Island. En
het tij keerde compleet. Men kreeg flink
angst. Vandaag is het weer hosanna met de
kernenergie; geopolitiek en ecologie zijn
positief over deze switch. En de bouw van
centrales is eenvoudiger, de storingen/stops
zijn sterk verminderd, de veiligheid is sterk
verbeterd en er lijkt licht te komen voor de
afvalproblemen.
Het imago gaat van zwart naar groen: in
het UK nu 60% positief van de publieke
opinie (was 30%), in de VS gaat het van 44
naar 50%. Nu de investeerders nog.
Het aantal doden van Tsjernobyl (4000) is
lager dan de doden in de chinese kolenmijnen, maar het risico van terroristisch
misbruik blijft hoog.
Maar Canada en Australië, DE grote
uraniumleveranciers zijn optimistisch, en de
fransen, amerikanen, japanners en de russen worden ook weer actief als technologieleveranciers. Er lijkt een grote veran-

ZELF JE STROOM MAKEN
Dat doen best wel wat mensen intussen en
ze verkopen wat ze “te veel maken” aan de
stroomleverancier. Goede business? Nou
nee, eigenlijk niet als je even naar de beurs
kijkt.
Een typisch voorbeeld: installatie
(panelen) kost 19000, een kilowatt verkoop
je voor 55 cent, en dat levert netto per jaar
op 880 €. Dus is 7 jaar is nodig voor amortisatie van de investering.
Een ander: windmolen kost 13000, verkoop
van een kilowatt levert 8 cent op en jaarlijks
hou je 60 € over. Dus 18 jaar terugverdientijd van de investering. Hydraulisch
stroommaken ligt er tussen in.
Nu wordt het dus tijd dat de staat in
Frankrijk wat meer subsidie geeft om het
aantrekkelijker te maken en, dat opdrijven
van de olieprijs is muziek in de oren van
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dering in aantocht, daarom moet Iran ook
snel gestopt worden…

investering van ruim 1 miljard te beschermen. Intussen vloog de prijs van 41
euro/kilo naar …. 1960! De rebellen
enerzijds, de regering anderzijds en de
interressenten waaronder zeker ook weer
China komen nu in het aloude vuile spel.
Wie krijgt wat en wat schuift dat, geheten.
En Areva, de oude machtige beet nu als
eerste in het zand. Niger zou wel eens een
instabieler land kunnen worden, zoals de
andere rijke afrikaanse landen…Vanaf nu is
alles geoorloofd, vooral schieten en
moorden. Buurland Tsjaad weet daarover
mee te praten…l

EEN BARREL WIND IS GOEDKOPER
Als je van een barrel wind (?) de prijs
uitrekent en nu daar de prijs van een barrel
olie naast zet blijkt…. Dat wind nu (pas/al?)
goedkoper is.
Je doet dit via het trucje van de kilowatts;
dus rekent uit wat het kost om een gelijk
aantal kwh’s te produceren met en
windmolen en een oliegestookte centrale.
Dit is gebeurd bij een prijs van 80 dollar
voor een vaatje olie. De olieprijs stormt
namelijk omhoog en de windenergieprijs
raast omlaag. Van 300 dollar in 1980 naar
nu dus 55 dollar… Zo werkt het dus;
windenergie wordt pas echt gepakt als de
olie duurder is geworden; NU dus. Maar pas
op: transport heeft vooral olie nodig als
basis voor brandstof en stroom is meer voor
verwarmen en verlichten en een beetje
transport (trein, tram). Wat de electrische
auto is er wel edoch nog wat duur en met
een beperkte actieradius door het
batterijyprobeem. Toch lijkt er nu een
mijlpaal bereikt; dus zullen we als in vroeger
tijden weer de windmolen terug gaan
zien…. Zonder molenaar , dat wel en niet zo
romantisch. Maar romantiek en energieproblemen dat is niet hetzelfde.

POLITIEKE KERNENERGIE
Frankrijk maakt van de vreedzame
kernenergie nu zijn hoeksteen in de politiek
naar de Arabische landen. Men mikt op
Marokko, Algerije, Libië en ook al op
Quatar. En de Arabische Emiraten en
daarna Jordanië zijn ook al in de
bezoekagenda geboekt. Sarko gaat geld
verdienen met zijn kernenergie en dat moet
ook politiek worden voorbereid: zie zijn
Iranbeleid.
STOP WINDENERGIE IN DE BODEM
In de VS kwamen ze op een uiterst lucide
idee in de windmolenhoek. Want wat te
doen met het exces aan stroomproduktie
door veranderende afnames? Remmen dan
maar met die molen of … opslaan? Maar
hoe sla je wind op? Wel dt gaat nu zo:
-met de niet-afzetbare stroom drijf je een
elctrische compressor aan: die maakt dus
perslucht.
-die perslucht blaas je met kracht diep in de
aarde. Op 900 meter zijn er poreuze lagen
met water en dat blaas je dan weg door
lucht in de poreuze steen te doen.
-als je weer extra-stroom nodig hebt gebruik
je de geperste lucht op 900 meter om een
gasturbine te voeden. Want perslucht in het
voedingsgas van zo’n turbine spuiten
samen met het gas, geeft een zeer goed
renderende stroomopwekking.
En zo gebruik je de persluchtvoorraad om
op het geschiktste moment weer stroom te
maken met diep opgeslagen wind.

NIGER HEEFT PLENTY URANIUM
Niger was tot voor kort de speeltuin van de
wereldleider op nucleair gebied, het franse
AREVA. Maar dat is voorbij sinds dit bedrijf
er van werd beschuldigd business te doen
met de rebellen , touaregs in het noorden,
richting Algerije en Mali. Niger levert nu 30%
van de ranse behoefte aan dit spul,
brandstof voor onze kerncentrales. Het
levert overigens 3500 ton per jaar waarvan
de fransen 260 ton inpikken. En de
exploitatie is dagbouw; maar de ondergrondse vindplek Imouraren lijkt DE
JACKPOT te zijn.
AREVA produceert jaarlijks: 2250 ton in
Niger, 2650 ton in Canada en 350 ton in
Kazakhstan; een totaal van 5300 ton dus.
Nu Areva in ongenade viel bij de regering is
Sarko in de brandweerrol geroepen om de
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Dat komt bij u, net als mij, wel helemaal
verrassend over niet?
Dit zal helpen om het aandeel van
windenergie, nu nog maar 1%, ooit te
verhogen naar 10%. Dat laatste is al het
geval in Spanje en Denemarken nu. En
onderzoek wijst uit dat in de VS wel 80%
van de grond voor dit kunstje kan worden
gebruikt. En dit werd uitgevonden in Texas,
oud land van olieboeren, die nu echt
bekeerd lijken. Het beweegt voortdurend in
energieland; gelukkig.

toekomst lijkt verdwenen. Want de
soennieten vooral, zuiveren Bagdad nu
religieus, vandaar. Er is ook al een soort
“apartheidssysteem “ ingevoerd in deze
stad. Wie helpt deze mensen nu? Een
ander probleem van hen is. dat zij het
gebied rond Ninivé, tot “hun gebied”
rekenen, maar het ligt nu in het midden van
iraaks Koerdengebied. Dat maakt hun
probleem nog groter.
Bush kreeg het dus nu ook nog voor elkaar
dat zijn “medechristenen” worden gehaat
door de moslimbevolking van Irak, Jordanië
en Syrië. Mooi staaltje van “naastenliefde”.

RELIGIES
ZWEDEN BEZWEERT ISLAM-AFFAIRE
Zweden wil niet de roerselen die
Denemarken in 2005 had en tracht “haar”
islam-affaire te bezweren. Want de
karikatuur van Mohammed in een hondenlijf
zette kwaad bloed, ook bij het islamitische
dell van de 10% vreemdelingen (Denemarken maar 3%!).
Op haar website staan in het arabisch
excuses en ook de uitleg van de vrijheid van
meningsuiting
wordt
uitgelegd.
Ook
diplomatiek werd actie genomen. Zweden
lost het handiger en soepeler op en kiest
dus een voorbeeldweg. Die van de dialoog,
zonder te buigen. Bravo.

DE SLUIER: EXTREEM
Een rechter moet er nu over oordelen:
mocht een franse mevrouw een verhuur van
haar vakantiehuisje weigeren aan een
gesluierde dame? Nee ze zat niet in een
burka maar had en forse hoofddoek om en
dat is, zoals bekend, teken van vrouwenonderdrukking. In Frankrijk is de dracht
ervan verboden op publieke plekken in
hotels, prefectures en zo en , een rijleraar
wilde ook geen rijles geven aan een dame
met een echt gordijn voor haar gezicht,
vanwege de onveiligheid. I Epinal gaat het
nu gebeuren en velen wachten met
spanning af. Als je er ontspannen naar kijkt,
lijkt het nogal overtrokken, maar ja in een
echte waardeoorlog past geen relativiteit.
Het is een echte strijd, ook voor de rechter
overigens.

RELIGIEUZE POLITIE IN RAMALLAH
De “morele politie” loopt nu door de srtaten
van Ramallah. Om de ramadan te doen
respecteren, heet het. Niet roken, niks eten
en drinken tijdens de verboden uren. Dit
gebeurde nooit eerder in Palestina, en
Abbas ziet het met politiek genoegen aan.
Hij wil enkel hun ware gezicht doen
verschijnen, en zo lukt dat wel. Hamas gaat
voort op de radicale tour, waarheen?

HET WOORDENBOEK VAN DE KORAN
Het werd tijd, maar nu is het er. Een boek
over de koran dat in 500 artikelen van 27
experts , zonder ideologie en gebazel, uitleg
geeft over alles. En dat zonder ons in allerlei
actuele vallen te lokken, de kwaal van veel
geschriften van vandaag. Een boek dat ook
recht doet aan de historie van een religie
van 1300 jaar oud, maar ook niets verhult
van hetgeen aan foute boel onder haar
gelovigen is uitgespookt. Ook over sex,
sodomie en zelfs over sperma hoort u wat
de koran erover te vertellen heeft. Nu maar
hopen dat het nog zal worden gelezen door
velen; dus dat het voor objectievere

VERVOLGDE CHRISTENEN
De assyrische christenen, een oude
groepering uit de buurt van de oerstad
Ninivé, worde hard aangepakt. Een
beginnende genocide voor deze christelijke
groep die voor hun belagers op
(Amerikaanse) bezetters lijken. Dus koppen
er af. In Syrië en Jordanië zijn er nu al een
half miljoen die moesten vluchten.
Ze
worden door niemand beschermt en hun
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beoordeling niet te laat is. Bestel het bij
Robert Laffont, 981 pagina’s en voor 30 .€

weten nog steeds niet wat we ermee
moeten… Deze chaos lijkt onbeheersbaar.
Intussen mislukte ook een vredesconfrentie
in Lybië, een aantal rebellenleiders wilde,
ondanks sterke aandrang niet praten bij
Khadaffi. Intussen gaat de hel voor de
vluchtelingen gewoon door…

EERHERSTEL VOOR DE TEMPELIERS
In 1312 werd deze religieuze orde na een
showproces in de pan gehakt door de paus
en de franse koning. Beschuldigd van
ketterij en sodomie en alle ontkenningen
etc. hielpen niks. Ze waren gewoon te rijk
en te machtig geworden en die rijkdom
moest worden “herverdeeld”. Nu zijn de
teksten van de processen openbaar en is te
zien hou Philips de Schone en Clemens de
Ve er een eind aan forceerden. Voor
betweters en machtigen, ook al zijn het
geestelijken, was nooit plek onder de
rokken van de paus. Pardon, van sommige
pausen. Het blijft opletten in romeinse
kringen.

WEST-EUROPA
DE BLAUWE (IMMIGRATIE-)KAART
We hebben de rode kaart bij de sport, de
Greencard als immigratiekaart in de VS en
nu stelt Attali de “blauwe europes kaart”
voor. Want zegt hij, de europese landen met
de hoogste groei, Ierland, Portugel, UK en
Spanje, kennen een hoge immigratie. Zij
weten hoe ze dat moeten aanpakken en
stimuleren ook hun studenten om naar het
buitenland te gaan studeren. Zo zijn er
600.000 oost-europeanen in de laatste 10
jaar naar de UK gekomen en zij zijn voor
zeker %5 verantwoordelijk voor de groei. En
de Pakistani zijn de scheppers van bijna alle
nieuwe ondernemingen zoals de turken dat
doen in Duitsland. En Spanje, zelfs 4X
zoveel immigarenten in zes jaar zijn goed
voor 50% van de groei. In Portugal nu ook
de Oekraïners 300.000 illegaal aangekomen, zijn ook al een forse factor in de
groei. Maar slechts 1,7% van de actieve
europeanen komen uit het buitenland, 9,9%
in Australië en 7,3% in Canada. En in de VS
is dat ook ca 7,5%, en daar werft men
direct op de campussen studenten
medicijnen uit Idia, China en Zuid-Afrika.
Nu is de Europese Commissie maar eens
actief geworden en stelt een europese
blauwe kaart voor, om vreemdelingen gemakkelijke binnen te krijgen. Als ze een
driejarig diploma hebben (dat erkend is), en
een arbeidsplek van het beter soort (3x het
minimumloon). Zo, dat is nog eens andere
praat dan de em op de immigratie gooien!
Frankrijk bedoelt dit exact met zijn
“immigration choisie”, al lukt het nogal
slecht omdat de andere landen zie boven)
zo’n voorsprong hebben. Ook in Nederland
is het nu een item. Laat Wilders, Le Pen, en
sommige Vlamingen het maar niet horen,
die slapen, zetten op en en snappen niet dat
zij hun land in het wegzakken drukken.

AFRIKA
HET KAPITAAL VERLAAT AFRIKA
Elk jaar verdwijnt er 13 miljard $ uit dit continent en al 400 miljard in totaal zijn voorgegaan. Een astronomisch bedrag als je de
afrikaanse schulden van 21(!) miljard ziet.
Dus door de corruptie is Afrika in het geniep
een der grootste schuldeisers van de wereld
geworden. Wat moet je daar nu aan doen,
zonder landen binnen te vallen? Een wereld
corruptietribunaal? Ai, daar zullen dan erg
veel westerlingen voor moeten verschijnen
wegens medeplichtigheid.
BLOEDIG DARFOER
De Afrikaanse Unie verloor 10 soldaten toen
rebellen hun aanvielen. De 7000 collega’s ,
vooral Nigerianen en Ruandezen, konden
hen niet helpen.
Slecht opgeleid en
onderbewapend dus.
De hybride troep van 26000 man die nu
werd overeengekomen tussen Soedan en
de VN moet zich nog vormen. Een tweede
komt eraan tbv Tsjaad en Centraal Afrika:
300 EU politiemensen, 800 uit Tsjaad.
Daarnaast een maximum van 4000 militairen vooral fransen. Maar het loopt niet
vlotjes in de EU: Ierland, Zweden, Belgen
en Polen en ook de Roemenen aarzelen
met mannen sturen. Parijs is begonnen met
het vooruitsturen van 40 officieren. We
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In naam van Oranje doe (dus) open de
poort.

traditionele wijze voortzetten en nu geen
grote experimenten aangaan, maar samen
wel goed opletten op de forse bewegingen
in de wereld. En daar zijn plek stevig in
innemen…. Dat zou al heel wat zijn!

DE EUROPESE BURENPOLITIEK
Sarkozy dweept met zijn Mediterane Unie,
een
samenwerkingsverband
om
de
Middellandse Zee heen. En hij heeft bij de
EU-landen in de zuidelijke regio best wel
steun voor zijn plan. Maar Duitsland en
Groot-Brittannië zijn aarzelend en anderen
willen het accent (eerst) Oost-Europees
leggen; Polen en Scandinavië bijvoorbeeld.
Marokko is wel vóór maar wil nog liever een
bevoorrechte positie nu, en Turkije is
eigenlijk tegen. Want ze zien het als een
Sarkotrucje : hij wil namelijk Turkije buiten
de EU houden. En voor sommigen is het feit
dat Sarko het idee pusht al niet zo’n
opsteker…
Dat alles is nogal jammer, dus Sarko moet
nog veel meer missioneren en geduld hebben. Dat is niet zijn aard dus hij riskeert het
project zelfs te schaden door “overpressie”.
Maar ik weet zeker dat hij gelijk heeft met
de idee. Arika, te beginnen met de Magrheb, is onze buur, onze markt en
(immigratietechnisch) ook onze toekomst. Al
wil dat nu ook geen hond horen…

EUROPESE SOCIALISTEN MOVEN
In Duitsland haalde SPD-baas Beck het
toch weer ondanks de nogal grote ideologische chaos in de rode familie. Want wat
is nu de kern van de SPD-vise in de grosse
coalition nog? Who knows? In de polls staat
de CDU op 40% en de SPD op 27%, dat is
duidelijke taal. Toch kreeg Beck wat meer
ruimte van Angela. Maar de crisis blijft dus.
In Italië is de burgervader van Rome de
nieuwe “rode hoop voor morgen”. Ook hier
is men, met een rode coalitie, in de dallas
geraakt. Dus gaat men weer op zoek naar
de sterke man, en dat willen 75% van de
Italianen hoort men in de opiniepers. Of
komt er een echtere socialistische visie en
politiek? Arm Italië, de grote achterblijver in
Europa waar het om de echte hervormingen
gaat.
Brown in de UK zit ook al aan te hikken
tegen een opkomend stel Tories en zoekt
zijn koers, nu na Tony. Vooralsnog is het
daar ook wat zwabberig bij links. Wat te
zeggen van Nederland waar Wouter ook
niet de duidelijkste koers vaart naast een
sterk CDA. Frankrijk dan: rood is nogal
dood hier, gekeeld door Sarko de Grote.
Kortom waar is de rode koers en visie in
Europa? Keuzes maken in een bewegende
wereld met fluïde kiezers is gewoon
hachelijk. Dan kan je beter in het midden uit
de voeten niet?
Waar is de nieuwe Marx, want het denken
moet eerst opnieuw… Segolene, die
inhoudelijk echt een zwakke performance
bood, zei het hardop: Na Tony is er nog
steeds geen opvolger ter linker zijde in
Europa.

WEST-EUROPESE TRADITIES?
Het “vereenvoudigde verdrag “(weg met de
Grondwet!) kwam er in Lissabon door met
een beetje duitse-franse kinne-sinne. En
wat bleek weer? Wel europa komt enkel
verder als het de populistische sentimenten
(zo noemen velen het NEE van Frankrijk en
Nederland!), gewoon links laat liggen.
Gewoon weg met “grondwet, vlag, hymne
en nog wat gedoe” en het loopt weer een
beetje. Onzin? Wel ga maar eens na hoe
het in1 957 met “Rome’ ging, met Nice in
2001 enzovoort…
Dus toch een soort
traditie?
En zie ook hoe de Polen, de engelsen, en
ook de Italianen weer van alles inpikten,
regelden… ook al een traditie dus. Europa
is een pragmatisch iets en geen politiek
ideaal dus. En mogelijk is dat ook maar
goed. Oud volk houdt niet van fratsen. Doe
maar gewoon! Brussel is weer gewaarschuwd. Europa moet zijn weg op eigen,

FRANS-DUITSE (INDUSTRIE)-WRIJVINGEN
Ze waren erg goed zichtbaar tijdens het
EADS/Airbus gedoe: grote bonje alom.
Maar er was en is veel meer. Nu is het weer
de kernenergie waarbij het gaat om de
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namen Areva en Siemens (aandeelhouder
van Areva).. En eerder waren het de grote
staatswerven onder de namen DCN en
Thyssen-Krupp. En in 1999 Rhône-Poulenc
en Hoechst… De twee industriereuzen
bijten elkaar constant en vechten met alle
middelen om de macht in de industrie;
Angela en Sarko ook. Maar experts zeggen
dat het blinde vertrouwen van de duitsers in
de fransen nu wel over is. Ze zijn wreed
wakker geworden en aan hun huid nu ook
erg duur verkopen. De spanningen MerkelSarkozy waren al zichtbaar, maar dat zal
nog erger worden. En ook zal het gevecht in
Europa tussen beide sterke leiders nu
openlijker worden. In de franse pers heten
de verhoudingen al: glaciaal. Zie de franse
initiatieven in de buitenlandse politiek, die
achter Solana’s rug om gingen. En elke
goede analist weet het: spot niet met
Angela. Haar engelachtige optreden is
slechts een cover.
Ook in Lissabon was het weer vriesweer
tussen de beide egotrippers: Sarko wilde de
show van het simpele EU-verdrag stelen
terwijl Angela dat eigenlijk primair deed
tijdens haar voorzitterschap. En Angela
stuurde nu ook een heel lange en niet zo
bange ambassadeur naar Parijs. Deze
Peter Amon kreeg om zijn oren bij eerste
ontvangst: hij werd voor hypocriet
uitgescholden. Daarbij komt dat hij ook nog
zo verrekte lang is, en Sarko, il est assez
petit de taille..
Ook de match op economisch gebied wordt
nu ruim gewonnen door Angela’s land:
Groei: 2,7 (Du) tegen 1,8 (Fr); Handelsbalans (1e kw. 2007): +98 tegen -1; Werkeloosheid: 8,9 tegen 8 (maar is dus 8,4!);
Inflatie: 2 tegen1,3 en Begrotingstekort: +
1,2 tegen -42… Angela wint dus op punten.
Nu is er weer een EADS-schandaal over
voorkennis in beurshandel: Het Duits-franse
management lijkt gelijk te hebben
“geprofiteerd”, maar dit zal de AngelaNicolas relatie ook niet echt verbeteren.
Europa lijkt effe gered,maar de as BerlijnParijs is lekker krom geworden… en het
begon zo goed!

Sarko zit niet lekker met zijn tekorten en
hun bestrijding. In 2007 zijn de tekorten bij
overheid en sociale zekerheid waarschijnlijk
echt niet de beloofde 2,4% en voor 2008
ligt 2,3% en ook niet echt zeker. Dus de
europese broeders zijn ongerust, Juncker
voorop. De vroegere troost van duitse zijde
ontbreekt ook: Duitsland heeft praktisch een
evenwicht bereikt ondanks de hoge lasten
van zijn oostelijke gedeelte! De genomen en
de aangekondigde maatregelen roepen wel
insttemming op maar ze zijn te weinig
bijdragend aan een verkleining van de
tekorten. Dus Sarko rest slechts…. Het
spelen op de tijdlijn: het zal veel later, if
anytime, pas weer goed komen dus.
Voor iemand die de Europese Bank wil
beleren is dat echt geen sterk nummer en
Frankrijk is nu alleen nog het europese
zorgenkindje, met Italië. Eenzaam die
Sarko: thuis en buitenshuis!
DNA-GEDOE IN EUROPA
Met DNA kan je veel doen; zelfs bewijzen
dat je kinderen echt van jou zijn, bij
immigratie dan, wel te verstaan. Want dit
middel staat nu ook in een Frans voorstel
voor de nieuwe immigratiewet en daarover
is er een immens geduvel. U moet even
weten dat er wel eens een afrikaanse of
magrhebiaanse dame arriveert hier met 10
kids, om pa, die al hier is te vergezellen. En
dat zit hier hoog, omdat er soms niet-legale
kids bij zitten. Maar deze DNA-test is,
mensonterend, hoor je hier.
Nu wordt dit al jarenlang gewoon stilletjes
gedaan in Engeland en in Scandinavië, hoor
en hoe. De engelsen hebben een enorme
databank met DNA van iedereen die ook
maar wat flikte. En ook van de 3000
kandidaten voor gezinshereniging hier; van
6% (!) van de bevolking zit er al DNA in de
databank. De franse overheid wijst
wanhopig op de duizenden misdaadoplossingen dank zij het opgeslagen DNA…
In Engeland gaat het nu ook al over DNA
pakken bij straatmisdrijfjes en vernielingen
door jongeren. Alweer zien we hoe
verschillend er wordt gedacht, over zich een
groot goed. Maar het is ook weer een teken
van de “grote shift van normen en waarden”.

EUROPA EN HET FRANSE TEKORT
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We zijn op weg naar een nieuwe wereld,
hopelijk een betere?

Corporatisme, simpel gezegd, belangengroeperingsgedoe, kan je ook meten door
het aantal verschillende pensioenregelingen
in een land te tellen. En het is leuk om het
af te zetten met op de andere as het % der
mensen dat zegt, in het algemeen, best
vertrouwen in “de ander” te hebben.
Dat grafiekje toont Frankrijk eenzaam en
alleen in de uiterste hoek: maximaal aantal
diverse pensioenen en, allerlaagst in
“vertrouwen van de ander”. Aan de andere
kant, hoog dus in vertrouwen en weinig
pensioenverschillen, zie je de scandinaviërs, de VS en de UK. Zelfs Italië en ook
een beetje Japan, lijken wat meer op de
eenzame fransen. Conclusie van de franse
onderzoeker: “Ons sociale model heeft
geleid
tot
een
maatschappij
van
wantrouwen….”. Dat is verre van leuk en
daar ben je niet met EEN president van af,
helaas. Marianne, help ons met je mooie
glimlach.

DE ZWITSERS GAAN RECHTSAF
DE UDC, flink rechts, kreeg 29% der
stemmen en de roden verdwijnen onder de
20%. Zeldzaam hoge score dus die ook de
christenen en gematigd rechts moeten
slikken. Blocher, de bobo van de UDC,
kwam zo hoog door zijn stevige verwijten
van laksheid mbt de vreemdelingenaanpak
van de vorige regering. Hij zegt openlijk dat
ZIJ 80% van de drugsellende en 80% van
de verkrachtingen op hun geweten hebben… wat hem van een rode collega al de
titel Zwitserse Mussolini opleverde. Wij
noemen dat in Nederland gewoon Wilders.
En nu is iedereen bang dat Blocher ook in
2009 nog het presidentschap veroveren zal.
Onbekend is hoe vaak Blocher moest
jodelen om zo ver te komen; maar daartoe
drink je flink bier en dat is geen drug toch?
En nu heeft Blocher, geheel nuchter, een
angolees die genaturaliseerd zwitser is en
prima advocaat die 8 talen spreekt deze
pikzwarte op zijn lijst gezet. En hij krijgt een
palementszetel…. De truc van Le Pen dus,
die ook zijn donkere chou-chou heeft en dat
kwam hem geregeld publicitair al goed uit.
Ricardo Lumengo zegt dat hij binnen de
UDC de discussie over de vreemdelingenproblematiek zal gaan voeren en daarom
ook UDC-er is. Laten we hopen dat hij niet
gebruikt gaat worden…

EUROPESE OVERHEIDSUITGAVEN
De duitsers vielen fors terug: Angela zit nu
weer op het nivo van 1990! De britten
stegen na Thatcher stevigjes en zijn nu…
gelijk aan de duitsers (45% van het BNP
beiden). Want wat u niet weet is dat Tony
Blair deze uitgaven fors omhoog joeg: van
37% naar 45% dus. Weer zo’n raar
imagoprobleempje dus.
En dan de fransen: die zitten op 53% en het
lijkt nog lang niet op zakken. Al springt
Sarko alle kanten op om het te doen
bewegen. Alsnog is het “le diable”, die
ermee speelt dus.

NAZI’S IN PRAAG
De azi’s plannen op 10 novembe,
verjaardag van de Kristallnacht, de grootste
jodenprogrom van Duitsland een demonstratie in het oude stadsdeel. Waar vroeger
het ghetto stond… Ze protesteren dan ook
tegen de aanwezigheid van tsjechische
troepen in Irak. De autoriteiten staan in
dubio, wat te doen: verbieden of juist niet…
Voor mij is het e smakeloosheid ten top om
het begin van de moordpartij op joden te
gebruiken om deze ideeën ook nog opnieuw
uit te dragen. Afschuwelijk!

VS EN DE NATO ONDER SARKO
Sarko is atlantisch geörienteerd, dat is
duidelijk en iedereen ziet iets mooiers tussen de fransen en de VS en ook in VSEuropa. Maar helaas: de geschiedenis leert
dat elke franse president eerst die hoop gaf,
maar dat de VS nooit iets ermee deed.
Sarko wist dit en stelde voor de franse
toenadering tot de Nato twee voorwaarden:
het accepteren van een europese defensiemacht door de VS en een stevige rol in
de Nato-organisatie. Vooralsnog is het
afwachten en bewoog er nog zeer weinig.

CORPORATISME IN DE WERELD
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Intussen lees ik in The Economist dat België
voor hen al lang foetsie is: gewoon de
Vlamingen bij Nederland en de walen bij
Frankrijk en Brussel europese stadsstaat.
Die snappen echt niks van de verhoudingen
vlamingen-nederlanders… en komen dus
ook niet op het allerbeste idee: Brabant+Limburg (Nederland) + Vlaanderen in
één staatje samen. Dus alle holanders van
ONDER de grote rivieren op een hoop. Dat
is veel beter toch?

AIRBUS NIEUWE STIJL
Het roer ging fors om bij Airbus ook ten
aanzien van de toeleveranciers. Het toeleveringsbedrijf Meaulte (Fr.) werd nu overgenomen door Spirit uit de VS. Tom Enders,
de nieuwe duitse Airbustopper laat het idee
van “les francais d’abord” gewoon achter
zich en let nu gewoon op de zakelijke argumenten. De belangstellende franse, engelse en duitse kandidaten hebben het
nakijken: niet goed genoeg dus.
Spirit nam al eerder andere bedrijven in de
luchtvaartsector over en deed dat voortreffelijk. Nu moet Enders wel zijn keus nog
effe uitleggen en dat zal niet meevallen!

RACISME IN ZWITSERLAND
Bij de aanloop naar de Zwitserse federale
verkiezingen (21 oktober) was het weer
eens raak en toonde deze Alpenbewoners
hun zwartere kanten. De centrum-rechtse
Democratische Unie hing een grote poster
op met een kudde schapen erop. Drie witte,
die in Zwitserland staan en een zwarte die
over de grens gaat. Opschrift: Pour plus de
securité, Voor meer veiligheid…
En een wit schaap schopt met de
achterpoten het zwarte schaap. De
presidente van de Confederatie acht deze
poster “niet kunnen”. Opvallend is dat in
Hessen (Du), hetzelfde affiche te zien was
maar toen van de neonazies van de NPD.
Tja het is weer eens besmettelijk gebleken..
vooral binnen Europa.

PESTEN IN BELGIË
Een grapje was in Hoeilaart, dichtbij Brussel
dus bij de taalgrens: Op een weg was de
maximumsnelheid naar het noorden 50 km/uur en naar het zuiden 70km/uur omdat er
twee regeringen “over deze weg gingen”.
Helaas zijn deze grappen nu niet meer zo
leuk in het verscheurde België. Op vele
plekken doen Vlamingen hun francofone
buren voelen dat ze hun kennis van het
nederlands onvoldoende vinden. In Hal,
waar 10% franse belgen wonen zijn nu de
verkeersborden bij wegomleggingen enkel
in het vlaams terwijl er vroeger in twee talen
werd gewaarschuwd. Een provocatie voor
de franstaligen. En de gemeenteraad wil nu
een etalagewedstrijd voor de nederlandstalige etalages van de winkels uitschrijven…
Want we zijn hier in Vlaanderen, verluidt
het.
Ik stond ooit voor paal toen ik in de waalse
Voerstreek eens de weg vroeg aan een
dame. Ze keerde zich gewoon om na mijn
vraag in het nederlands, maar kwam terug
toen ik die in het Frans herhaalde. Dat
schokte me echt. En toen de brandweer van
een belgisch grensdorp de Hollandse brandweer niet kwam helpen bij een grote
Hollandse boederijfik, brandde deze helemaal af. En daarna brandde het stevig in de
onderlinge relaties aan beide kanten van de
grens! Deze “etnische pesterijen” zijn een
demonstratie van tekort aan beschaving.

OOST-EUROPA
RADIO MARYA
In Polen is een priester-directeur de baas
van dit geruchtmakende radiostation. Hij is
in het kielzog van Solidarnosc ontstaan en
heeft de officiële steun van de politieke top,
de tweeling. En het is een enorm bedrijf
intussen: een hogeschool, een pelgrimsoord, en nog wat meer zijn het keizerrijk van
pater Rydzyk, een redemptorist. Dit is niet
beetje rechts, dit is ultra 2-rechts en
doorspekt met antiduitse houding en
antisemitisme. En ze geven op deze zender
stemadviezen voor de ultra-rechtse partijen.
In de kerkhiërarchie is men nu verdeeld
over de houding ten aanzien van Rydzyk; hij
is uiterst controversieel intussen. Maar ca
4% der stemmen dirigeert deze radio, niet
erg veel, maar bij kleine opkomst is het toch
een politieke kracht. Op 21 oktober waren
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de verkiezingen en een van de tweeling
verloor…. Dat is geen goed nieuws voor de
pater!

emancipatie. Hoe dat zit in de Philippijnen
c.s,? Wel de opleidingsnivo’s van vrouwen
zijn hier erg hoog vergeleken bij die van
mannen. Let wel, deze dames zijn rijk en
hebben bosjes personeel, ook dat. Dat zijn
dus de “andere vrouwen”. En toch verdienen ook hier de dames…. minder. Hoe
zit dat nou toch?

RUSLAND LAAT ZE WEER VLIEGEN
Sukhoï liet zijn laatste produkt zien: de
Superjet 100 met 75 plaatsen. Daarmee
komt Rusland weer op de vliegtuigenmarkt
en het herinnert ook aan de samenwerking
hierachter met Boeiing (VS), Safran (Fr),
Thales (Fr) en Finmeccanica (It.).. Maar nu
zijn er ook steeds meer problemen met de
onduidelijke houding van de russen aangaande de “intellectuele eigendom”, zoals
dat ook in China is te vinden. Vele multinationals aarzelen steeds opnieuw met
samenwerken omdat er geen duidelijkheid
hierover komt. Poetin cs zullen nu moeten
kiezen of delen…

INDIA GAAT IN “ZWAAR”
India is velbelovend en knap in de
elektronica en de IT-business is daarin al
een reus intussen. Maar nu is de zware
industrie ook herontdekt hier, nadat deze
compleet wegzakte in de afgelopen 50
jaren, door reglementen van storend soort.
In een jaar is de industriële productie met
ruim 12% gestegen en het gaat door. India
wordt nu in deze sector ook een geduchte
concurrent van China. Dus aan de 2 miljoen
personen die in de software en diensten
werken wordt nu veel andere arbeid
toegevoegd; hard nodig als je arbeidsmarkt
zo’n 14 miljoen (= de Nederlandse bevolking!) per jaar groeit. De auto-industrie,
alle groten, investeren als gekken in India:
Volkswagen, Hyunday, General Motors,
Fiat, en nog meer zijn er al. En uit
onderzoek blijkt dat 40% der multinationals
plant om in dit land te investeren;
ongehoord veel dus.
De infrastructuurproblemen, die er zijn maar die nu sterker
worden aangepakt, ten spijt. De regering
plant nu ook 300 speciale economische
zones voor de industrie, de investeerders.
India zal over een tiental jaren zo een
industriële reus à la China worden, en
hiervoor een echte concurrent worden.
De low-cost auto, zoals de succesvolle
Logan van Dacia-Renault, zal ook hier gaan
scoren. Immers ook in Europa groeit snel
een lowprice automarkt, de armoe neemt
hier relatief TOE en kruist de inkomensnivo’s
van
Oost-Europa
en
opkomende landen. Dus nu is ook Citroën
begonnen met zijn C-Cactus van ca 10.000
€ aanschafprijs. En in China en India ontstaat hiervoor een snel groeiende markt,
dus zal de produktie hier ter plekke snel
gaan beginnen. Alles tekenen van een
enorme verandering die zich wereldbreed

SERVIË EN KOSOVO
Aan het woord de Servische minister van
Buitenlandse Zaken. Deze Jeremic zegt: Wij
willen Kosovo vergaande autonomie toestaan, maar niet een eigen zetel in de VN.
Wij zullen onze soldaten terugtrekken als wij
maar voor Defensie verantwoordelijk blijven.
We zullen ons met alle middelen tegen een
eenzijdige uitroeping van de zelfstandigheid
verzetten…. (daarbij gesteund door de russen!). Doen de kosovaren (95% moslims en
vóór afscheiding!), dat dan toch dan gaan
we met alles moeilijk doen. Paspoorten,
diensten en goederen levering, dus “à la
Poetin”. Hoe moet dat nou weer op de
balkan, niet erg ver van Turkije? Alles
beweegt opnieuw.
…………………………………………………
………………………………………………..
ZUID-AZIË
MAN-VROUW OP DE PHILIPIJNEN
Het vrouwenaandeel in hoger management
is in dit land 50%, hoogste ter wereld. Direct voor Brazilië met 43%, Thailand 39 %
en dan volgen de russen, de chinezen
(32%), de VS (23%) en dan het westen
,waar Frankrijk hoog scoort (21%). D turken
zitten met 17% vóór de duitsers met maar
12%. Zo zit dat dus de facto met de
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voltrekt en waarin India een steeds grotere
rol zal spelen. Dit enorme land heeft daarbij
politiek-sociaal ook nog een heel wat
rustiger imago voor velen op onze
aardklomp; ook een voordeel.
Let dus ook op India in auto’s.

lastige klussen op. Ze is de hoogste in de
partij en staat haar mannetje in deze
mannenmaatschappij als geen ander.Nu de
kwalitet van de 5000 farmacutische
fabrikanten en de 450.000 voedselfabrikanten in China zwaar op de tocht
kwam te staan met diverse affaires
(waaronder de Mattel-affaire), moet er fors
worden ingegrepen om
het zwaar
geschonden imago te herstellen. En zij doet
het maatregelen regelen tegen clandestiene
fabrikanten, lood in produkten en de
vergunningverleningen in de farmacie. Haar
ster steeg hoog bij het afsluiten van
handelsovereenkomsten met de VS en
Rusland; dat verschafte haar veel prestige.
En in China zegt men dat als WU er zich
mee bemoeien gaat, dan is er echt iets aan
de hand en, dan gaat er ook echt iets
veranderen.
China is uiterst gevoelig voor zijn imago in
de wereld, dus denk maar niet dat ze blijven
doorklungelen. Opgelet dus er wordt nu
gepoetst.

DE BREIDELS VAN INDIA
Tja India is met China de grote
economische hype. Groei 8,5%, na vele jaren van 3,5. Door de liberalisatie der markten in de wereld. Iedereen loert dus op zijn
kansen daar en dan blijkt dat het nog beter
MOET; de groei moet ook naar +10%. Onze
moderne wereld werkt dan steeds lans
dezelfde lijnen: liberalisering van het
arbeidsrecht is nu HET op te lossen punt,
want India heeft een van de beste
beschermingen va werknemers ter wereld.
Iets hoger dan Brazilië, Duitsland en veel
hoger dan Frankrijk, de VS en Japan. Dus,
tegen alle gevoel in, immers,- hoe kan dat
nou met miljoenen straatarme mensen-,
moet de arbeidsbescherming om zeep. Dus
vooral het ontslagrecht moet “weg”. Vooral
in de staatsbedrijven die hier nog veel
omvang hebben. Dus de moderne economie “eist” dat arbeidsrecht voor de
enkelen in ontwikkelingslanden die werk
hebben, wordt opgeheven, om tot grote
hoogte te groeien. Dus de armen krijgen
meer welvaart als de minder armen hun
bescherming opgeven en in die zin ook
(rechts)arm worden. Zoals ook bij hervormingen in het oude westen de sociale
voorzieningen voor armen moesten worden
gesloopt om weer welvaart te bereiken. U
ziet hoe moderne economie werkt: u moet
gewoon allen kijken en handelen als een
ondernemer, een concurrerende kapitalist
en dan gaat het U en alle anderen gewoon
beter. Verhoging dus van ieders risico doet
de welvaart groeien… een soort moderne
paradox. Ook nu al in India en al lang in
China c.s. Ik snap steeds beter wat “oude
wereld en oud denken” betekent.

HET 17e CONGRES VAN DE PARTIJ
(China)
Jintao wil nog wel een 5-jaasrondje als
president en doet er alles aan dat e fixen op
e
het 17 partijcongres. Zijn evenwicht tussen
liberalisme en conservatisme maakte hem
beroemd en hij maakt HARMONIE (Sjintofilosofie/ideaal) tot zijn inzet voor een
nieuwe periode. Het BNP per inwoner ging
e
in zijn 1 periode van 1100 naar 2010 $, de
export van 325 naar 969 miljard $, de import
van 295 naar 791 miljard en de olie-verbruik
van 247 miljoen ton naar 320. Dat is Jintao
in cijfertjes.
Hij is een bescheiden ogend iemand die wat
mysterieus oogt. Deze ingenieur van
afkomst, spreekt en beetje engels leest
Russische stalinromans en liefhebber van
de chinese opera. Niemand weet exact hoever imago-building in dit reuzeland gaat,
maar Jintao maakt bepaald geen wereldvreemde indruk. Vanaf de opening van het
e
congres, de 15 october, …

OOST-AZIË
WU GAAT HET EFFE REGELEN
Mevrouw Wu is een echte krachtpatser in
China ze is vice-premier en knapte al vele

CHINEES
LEID
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POLITIEK

PERSONEELSBE-

Er kwamen twee nieuwe ministers in de
chinese regering, niets bijzonders? Toch
wel want de een, die van Wetenschap en
Technologie, en de ander, die van gezondheidszorg zijn beide geen partijleden en
niet-communisten. Beiden studeerden in
West-Europa, en maakten daar beiden
stevig carrière. Dit is geen toeval en
waarnemers zien er in de opening naar de
niet-communistische mogelijk meer democratische regeringskleur. President Jintao
plaatst wel meer zijn vrienden en aanhang,
vaak uit de provincie op sleutelposten ook in
het leger. We volgen zijn personeelsbeleid
nu met nog meer aandacht dus.

Peking leren ze razendsnel. Dus er komt
concurrentie voor de Logan van Renault/Dacia. En In Afrika rijden er al heel wat
chinese merken: bijvoorbeeld Geely Motors.
Leuke naam hè?
DE VOLGENDE KRACH
Uiteraard zijn economen altijd op zek naar
risico’s van ineenstortingen, krach’s en
financiële zeepbellen. Is hun vak natuurlijk.
Na de onroerend goed krach in de VS en
ook elders is dus nu de vraag waar komt de
volgende klap vandaan? Wel, dat moet wel
China zijn, zeggen ze. Want de chinese
beurs schoot in de hoogte van 5000 naar
20.000 miljard yuans! Nu is die waarde zelfs
groter dan het chinese BNP en er zijn ook al
twee chinese bedrijven bij s’werelds
grootste vijf te vinden.
En de zesde
grootste is een chinese bank… Nu stappen
fnanciële mensen eruit, blijkt, te duur, te
veel lucht zeggen ze. En daarom komt de
volgende krach uit Sjanghai. Het is maar dat
u het weet. Of de chinezen er van wakker
liggen: ik denk van niet, maar een feit is dat
China op ieders lippen is waar het gaat om
de wereldwelvaart en zijn risico’s. En nog
steeds hoor ik mensen praten over die
“goedkope chinezen die gewoon alles van
ons namaken” en “ China dat zelf te duur zal
worden om te concurreren”. Alsof ook de
VS vroeger niet duur was en ons
voortdurend economisch om de oren sloeg.
Pas op met die borrelpraat. Nu ook met
China.

MACAO LIJKT OP LAS VEGAS
Het nieuwe Venetian Casino in Macao kan
120.000 mensen hebben en is een amerikaans concept. En ook met een super-air
conditioning, want anders ga je hier
gokkend dood. De 100.000 m2 oppervlak,
verlucht met meer dan 1 ton goud, waarin
11000 mensen werken en 1150 speeltafels
en 7000 eenarmige bandieten staan heeft
daarnaast ook nog 350 boutiques, 1000
resto’s en 3000 kamers. De luxe is enorm
en steekt Las Vegas naar de kroon, zegt
ook de investeerder die er zelf 2,8 miljard $
in pompte. Op de openingsdag waren er al
110.000 bezoekers, merendeel chinezen.
Die rijken uit het oosten dus. Nu heeft u dus
de keuze: Las Vegas of Macao, ik zou de
laatst nu eens nemen om de betere keuken
eens te proeven. En het is ongeveer even
ver eigenlijk. Tot ziens in Macao.

JAPAN IN EEN CRISIS
De premier stapte plots op een nieuwe
kwam. Maar of deze het verval kan stoppen
is de vraag: Het BNP zakt in en de
bevolkingsomvang zakt ook in. Het regelen
van de pensioencrisis is erg urgent, en
idem van de te grote verschillen plattelandstad (19 miljoen armen!).
De tweede
economie van de wereld slipt terwijl de
werkeloosheid miniem is en de groei 2%
dus de japanse bevolking merkt nog niet
echt wat. En er is toch uitgerekend dat
Japan terugvalt van 127 miljoen naar 90
miljoen in 2030 (!) en een verlies van 20%
van zijn activa eraan komt…

AUTOCRISISJE IN CHINA?
Echt waar, in China blijven de autoverkopen
in de goedkope sector wat op plan achter.
De duren zijn niet aan te slepen. Het zijn de
chinese autoproducenten vooral dus, die wij
nog nauwelijks kennen hier. Er zijn wel 80
automerken in China nu en het aandeel
chinese fabrikanten is nu al in een jaar van
15 naar 18% gestegen. General Motors
heeft maar 9,8% daar…
En , voor u glimlacht onder het motto, ver
weg; er zullen binnen 5 à 10 jaar enorm veel
chinese auto’s van europese kwaliteit in
Europa worden aangeboden. Want in
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En de staatsschuld is 170% van het BNP (!),
de vermindering is gaande maar de
mondialisering
maakt
het
moeilijker.
Omlaag brengen van het aantal ambtenaren
en verhogen van de BTW zijn in planning
nu. Japan toont ons in Europa hoe demografische teruggang enorme gevolgen heeft
op welvaart en power.

De europeanen zijn ook steeds meer hier
geïnteresseerd zoals de duitsers en de
fransen; de handel zit al op een nivo van 60
miljard met Europa. En er rijdt ook al een
mooie TGV tussen Seoul en Pusan. ZuidKorea staat hoog op de europese
exportlijstjes.
NOORD-AMERIKA
DE CRISIS, BERNANKE EN DE EXPORT
Wat moet Bernanke (FED) met de rente
doen? De zwakke produktiviteitsstijging in
de VS en de ongewijzigd stevige groei
buiten de VS doen Bernanke twijfelen. Hij
heeft miljoenen adviseurs en dat helpt ook
al niks dus. En hij wil echt niet in zo’n
stagflatie als in de 70-er jaren terecht
komen. Laat hij het even aan Greenspan
vragen, die heeft er verstand van.
Van alles gaat er nu fout in de VS nadat de
og-crisis losbarstte. Maar er is een niet
onbelangrijk lichtpuntje: de Amerikaanse
export! Deze draagt in sterk toenemende
mate bij aan de economische groei na zo’n
10 jaar te zijn achtergebleven. Het zijn voral
de auto’s, de vliegtuigen en de tele-comapparatuur die het erg goed doen. En de
lage dollar helpt ook niet onaanzienlijk.
Het zou wel eens kunnen dat de
exportveerkracht van de VS de pleister op
de geslagen wonden wordt. De veranderde
verhoudingen in de wereld door de
mondialisatie hebben de invloed van de VSeconomie op de wereldeconomie verminderd, dus de VS wordt nu ook meer “een
land tussen de anderen”. En dat heeft ook
zijn voordelen. Ook voor de nachtrust van
ene Bernanke dus.

CHINA EN NOORD-KOREA
China leek op de achtergrond bij het
kalmeren van de buurman Noord-Korea,
maar dat was slechts schijn. China speelde
een essentiële rol in de kwestie en houdt nu
de “herenigingsbeweging” scherp in de
gaten. Immers China heeft veel greep op
het noorden en is wat bang van een
herenigd Korea dit zuidelijk overheerst
wordt. China doet alles om contacten van
allerlei soort met het noorden te
onderhouden
en
investeren
in
de
mijnindustrie van de buren en zetten er ook
al hun textielfabrieken neer. Een kwestie
van invloedsbescherming, want met het
zuiden zijn de betrekkingen vooral puur
economisch te noemen. China wil greep op
zijn
directe
omgeving,
want
een
wereldmacht wil rustige en coöperatieve
buren. Rust in de achtertuin en zeker geen
vriendjes van de vijand, zoals de VS. Zie de
andere grote spelers als Rusland en ook de
VS, no difference.
ZUID-KOREA GAAT IN “ZWAAR”
Dit land was en is een fenomeen in de
electronicahoek, maar floreert nu opnieuw in
de zware industrie. Scheepswerven, zware
chemie; het heeft alles te maken met de
opkomende landen en vooral met China.
Niemand anders zag deze kanen waarin
Zuid-Korea al 10 aar investeerde. En dat
terwijl er ook rote financiële klappen waren
gevallen en dus grote schulden waren ontstaan in diverse superondernemingen. Nu
zijn de ordeboeken vol en de kassen
stromen ook over. Bij Hyundai en ook
Samsung. Een excellente thinktank, betaald
door de regering, ziet met genoegen haar
gelijk floreren. Dit land is een echte
industriereus geworden met veel know-how.

AZIË DEPANNEERT DE VS
Een wat vlaamse titel, maar u snapt het wel.
De og-crisis in de VS wordt gecompenseerd
door de dynamiek van de opkomende
landen en dat begrenst de schade, ook voor
Europa. De ontwikkelingslanden redden
ons…. Wie had dat ooit gedacht. Dat maakt
je fors nederiger.
Want de og-crisis was er al zeven keer in de
VS sinds WOII en in zes keer was een
algemene crisis het gevolg. Nu al daalden
de og-prijzen met 35% en er komt nog 15%
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zegt men. Dus moeten Azië en de Golfstaten de europese export gaan redden,
tegen de hoge euro in. Dat dit kan bewijst
sof ar enkel Duitsland met zijn zeer grote
sophistication in producten en een stijgende
export als beloning. Want China, India en
andere opkomers dragen nu al veel meer bij
een de groei van de wereldeconomie dan
welke regio ook. We moeten hopen dat de
kredietverlening in Europa niet op droog
gaat, maar er is ook sprake van een forse
autofinanciering door bedrijven met goede
winsten.
Dus samengevat: als de chinezen en de
indiërs er nu niet zouden zijn op hun manier,
waren wij al aan het wegzakken achter
George en de zijnen. Wij zullen moeten
overleven op veel eigen vernuft en hulp van
de armen van gisteren. Lang leve China en
India dus!

reld, de straat van Hormoez. Ook kan het
Hezbollah aansturen om in Libanon gelazer
te veroorzaken. En de soennitische arabieren kijken uiterst benauwd toe; zij zijn
geen supporters van Iran.
Amadinedjad zit ook in een groot intern
conflict en wordt geregeld door Khameini
teruggefloten. Nu zijn er steeds meer politici
die denken dat Bush tot een grote blufpoker
zou moeten overgaan door en afgezant
naar Teheran te sturen. Zoals Nixon met
Kissinger deed in Peking ooit.
Het risico hiervan voor de VS is aanzienlijk
kleiner dan een militaire operatie, maar zal
Bush dit wagen?
Het is “onplezierig hot” daar in het MO.
DE MUUR MEXICO-VS
Hij staat er voor al weer enkele honderden
kilometers lengte en uitgerust met torens vol
electronica van Boeing. Om vluchtelingen
te signaleren op superelectronische wijze.
Maar het verschil tussen een koe, een
bewegende boom en een klandestiene ziet
het spul nauwelijks. Dus de 65 miljoen $ en
de 1800 torens geven weinig soelaas. En de
relatie VS-Mexico is er al helemaal niet
beter op geworden. Deze muur zal het niet
echt gaan maken.

DE DOLLAR GAAT NOG LAGER!
Koop nog geen dollars dus, want de
schuldtoename in de VS en het afnemen
van de steun van chinese banken gaat de
dollar verder afstraffen. Zie ook het artikeltje
over China en het voorafgaande hierboven.
De VS heeft geen keus en kan vooralsnog
weinig doen met zo’n oorlog aan je been en
haar export komt het ten goede. China moet
de yuan verder herwaarderen en Europa zit
er tussenin met een steeds hardere euro.
George en de chinezen houden ons allen in
een ijzeren greep.

TRANSPORTCRISIS IN DE VS
De economische haperingen in de VS
veroorzaken veel stress bij de Amerikaanse
truckdrivers. De vermindering van te transporteren tonnen zit op ca 2,2% nu over de
laatste 8 maanden. Soms moet men 150
zelfs 400 km rijden om een vrachtje te
pakken nu. Voor FEDEX en UPS zit het
minder slecht, zij scoorden +4% laatste
kwartaal, want ze zitten meer in andere
markten, die minder door de huizencrisis
worden geraakt. En men verwacht dat het
nog veel erger gaat worden, en intussen
stijgt ook de barrelprijs nog. Effe echt
moeilijk voor deze Amerikaanse Brummi’s.

DE IMPOTENTIE VAN HET DUO VS-IRAN
Ze houden elkaar in een dodelijke greep:
Iran moet meewerken met de VS om een
fatsoenlijke terugtrekking uit Irak mogelijk te
maken en daarom wordt er nu druk
onderhandeld. Maar Iran probeert natuurlijk
de agenda te verbreden naar het nucleaire.
En Iran wil voorla DE grote macht in het MO
worden.
Bush zit zijn laatste maanden uit en is zwak;
niemand gelooft nog in winnen in Irak. De
verleiding om er flink op te bombarderen is
dus groot.
Maar dat is uiterst hachelijk en zal Iran in de
kaart spelen. Immers Iran kan veel
gedonder maken in DE olieroute van de we-

NA JE PENSIOEN; BUENOS AIRES!
Na Costa Rica, Rochester is nu deze stad
van 12 miljoen IN bij de gepensioneerden.
Cosmopolitisch als New York, maar je appartement van 215 m2 kost er maar 175000
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dollar. Alles is er sushi, Frans eten (voor 40
dollar all-in!), galaries, theaters…. Al is wat
spaans spreken wel handig. Sommigen
nemen zelfs tango-dansles. Ziektekosten
daar kan je in de VS niet verzekeren maar
lokaak wel: 75 dollar per maand. Daar kun
je dan je ticket van 1000 dollar naar New
York beter van betalen. En zoals altijd zijn
er nu al Amerikaanse privéklinieken in deze
stad. Welaan, niet ook iets voor U?
De trek van fransen naar Marokko is
hiermee te verglijken; heel lage belastingen,
voor 600000 euro een huis van 500 m2 met
5000 meters terrein, een appartement voor
200.000, .. Al 40000 gingen u voor en velen
gaan volgen. En ook al naar Zuid-Oost
Azië, Thailand, Vietnam en Cambodja zijn
ook in. Zelfs zijn er al wooncomplexen voor
ouderen aldaar ontwikkeld door projectenboys. Dus, bijt niet te lang op een houtje
en vlieg weg naar een echt paradijsje. Met
de dikke A380 van de aziatische
luchtvaartclubs natuurlijk. Ach, en dat
veroorzaakt een beetje CO-2, maar ja, U
doet ook aan ontwikkelingshulp.

-De VS vindt Europa ernstig verdeeld over
de sancties voor Iran. Lees Duitsland en
Frankrijk ruziën.
-De 5 gevangen iraniërs uit januari, blijven
verder in hechtenis in Bagdad, zegt de VS.
-Syrië eist nu visums voor gevluchte
irakezen en wil de stroom van 60.000 per
maand afstoppen. Er zijn nu al 2,2 miljoen
irakezen in de regio gevlucht en evenveel
binnen Irak ontheemd.
IRAK/AFGHANISTAN
-Japan blijft de VS logistiek steunen door
tankers naar de Amerikaanse vloot bij Irak
te blijven sturen.
WARPLACES
IRAK
-De VS wil eigenlijk wel van de Blackwaters
etc. af, nu blijkt, dat het juridisch net erg
goed in elkaar steekt; zo’n privé-leger
inzetten.
-De VS geven geen vergoeding bij
burgerdoden en dat zet veel kwaad bloed.
-De regionale opbouwteams gaan lekker in
Irak, maar er is nog veel last van de
opstandelingen.
-De GI’s kregen in Irak een boek uit WOII
toen er ook amerikanen in Irak kwamen. Dat
boek is erg populair en er is veel uit te leren.
Een beetje laat.
-Irak verleende grote contracten voor de
bouw van krachtcentrales aan de russen
en… de chinezen. Voila.
-de VS betaalt zeer hoge premies om
gespecialiseerde officieren in Irak te
houden.
-Er zijn steeds meer ex-gevangenen onder
de nieuwe VS-rekruten voor Irak.
-De Koerden sluiten vele oliedeals met
derden OM Bagdad heen. Bagdad is boos.
-Gates wil snellere wapenleveranties aan
Irak en vraagt China meer AK-47’s te
leveren.
-De britten zeggen dat het in het zuiden, na
hun terugtrekking naar de achtergrond, veel
beter gaat.

…………………………………………………
…………………………………………………
UIT DE “PENTAGONFILES”
VS-GEOPOLITIEK
DIVERSEN
-Poetin zegt dat er geen enkel bewijs is voor
foute nucleaire plannen door Iran. Die
Poetin toch!
-De VN vraagt Europa om meer irakezen
die vluchtten op te nemen.
-Taiwan toonde veel militair spul uit de VS
en Frankrijk op haar militaire parade op de
nationale feestdag.
-Syrië zegt dat de door Israël gebombardeerde gebouwen gewoon LEEG waren.
-Gates bezocht El Salvador om ze te
danken voor hun contigent in Irak.
-Gates probeert zijn Russische collega van
zijn goede intenties te overtuigen mbt het
raketschild. Poetin herinnert aan Cuba!
IRAN/ISRAËL

AFGHANISTAN
-De opbouw van de eigen politiemacht
kreeg topprioriteit.
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-De nieuwe snelweg Kaboel – provincie
schiet op en is redelijk veilig.

Chavez voor “eeuwig” president zullen
maken en ook nog met (te)veel volmachten.
Er waren stevige protesten en er komen er
nog wel meer, maar toch lijkt het hem
politiek gezien te gaan lukken. Dan zal zijn
“socialistische economie” verder worden
uitgebouwd en gaan we op weg naar een
dictatuurtje. De studenten snappen het en
protesteren. We moeten hem in de gaten
houden, de nieuwe Castro.

GUANTANAMO
-De chinese Al-Qaida leden, die losgelaten
werden naar Albanië uit Guant, verblijven
daar in erbarmelijke omstandigheden en
vinden alle beloftes gebroken.
-De juridische garanties voor behandeling
zijn voor de gevangenen van Guant de
beste ooit gegeven aan krijgsgevangenen.
Zegt het Pentagon.
-Er woedt opnieuw een enorme interne ruzie
tussen legerjuristen over de procesprocedures van Guant.

OCEANIË
TOKELAN BLIJFT BIJ N-ZEELAND
Het eiland Tokelan wilde zich afscheiden
maar er waren daartoe na volksraadpleging, slechts 16 stemmen tekort. U ziet
het: België is niet zo’n grote uitzondering als
we denken! Ik kan u niet zo veel over
Tokelan vertellen, want ik was er natuurlijk
nog nooit…

LATIJNS AMERIKA
ARGENTINIË KOOS
Nestor en Christina dansen politiek tango
zoals de Perons ooit deden. En La rebelde,
zo heet Christina in de pers, doet het zeer
goed; ze is een geroutineerde parlementariër en ook nog mooi en welbespraakt. Zij moest het waarmaken in een
verscheurd land, tussen twee partijen de
linkse en de rechtse peronisten. Een diepe
kloof in dit getormenteerde land..
En ze scoorde 44% der stemmen, zeer
overtuigend. Na Bachelet in Chili nu ook
hier een dame aan het stuur en een imitatie
van het koppel Peron. Christina is een zeer
mooie, opgedirkte dame in zeer dure
merkkleding: het sprookje Peron herleeft
met haar. Zij was al hoog in de politiek vóór
ze Kirchner huwde, dus anders dan bij de
Clintons. Ze heet Mevrouw de koningin
hier, duidelijke taal dus. Haar overtuigingskracht is gewoon enorm te noemen
en ze bouwde ook razendsnel een enorm
prestige op in het buitenland. Zonder
persconferenties, ook dat nog. Ze zal zich
veel meer dan haar eega richten op de
buitenlandse, internationale politiek, weten
de deskundigen. En ook, dat ze al gauw
geconfronteerd zal worden met de nogal
grote interne problemen…. En dan zal
moeten blijken wat “de koningin” echt kan…

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
DE ECONOMIE VAN AMADINEDJAD
De 57 economen van Iran, met moed,
schreven een brandbrief aan de premier om
hun ongerustheid over de economische
neergang te ventileren. Ze spreken daarin
over “overhaaste en wetenschappelijk zeer
onjuiste economische politieke besluiten”.
En over een snelle toename van de
armoede.
Ogenschijnlijk gaat het in Iran nog wel goed:
groei van 5%, 35 miljard olie-inkomsten,
staatschuld 20% van het BNP, maar het is
een illusoir plaatje. Want het barst van
subsidies uit oliegeld, zelfs worden eigen
produkten geïmporteerd met oliegeld
waardoor de werkeloosheid officieel 18%
zou zijn, maar in het echt 26% is. En de
inflatie is wel 6%. Velen, zeker de
ambtenaren,
zien
hun
koopkracht
ineenstorten. U moet weten dat dit land
nauwelijks raffinaderijen kent dus zijn
brandstof voor 50% moet importeren! En
met de hogere benzineprijs barstten recent
openlijke rellen tegen de regering uit. De
eersten sinds 1979.
Vandaar de wens van europa verder te
onderhandelen oer het nucleaire, de wil van
de VS de sancties te verscherpen en de eis

CHAVEZ WORDT DOL
Op 2 december moet er over de
grondwetswijzigingen gestemd worden die
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van de VS-havikken om er gauw eens flink
op te timmeren.
Het beeld is dat van een dictator, die zijn
land opoffert aan politiek fanatisme, en het
in zijn kern vernield. En die iedereen opzet
tegen een externe vijand, de VS en daartoe
kernenergie gebruikt. Zonder geweten, blind
en gevaarlijk voor de wereldvrede. En toch
moet je zo iemand (à la Saddam en à la
Noord-Korea)
niet
aanvallen,
want
onderschat niet de enorme aanhang die de
chef heeft onder de arme en ongeletterde,
religieus fanate bevolking. Het leger van de
“misleidden” is groot… Dus wees wijs en ga
niet schieten, zie Bagdad vandaag. Een hel
en een enorme diaspora van irakezen.. Niet
nog een svp.

verlicht despoot.
Hij wint steeds de
verkiezingen met 99,xx%....
De oppositie roert zich maar wordt stevig
onderdrukt en krijgt weinig kansen. Ben Ali
spreekt over de relatie terrorisme en
armoede (bravo!) en doet zeer veel om het
land goed op te leiden. De tunesiers hebben
ook voor 80% een eigen woning, worden
gericht sociaal gesteund, krijgen goede
scholing etc. Een waar exempel van goed
sociaal beleid dus. Maar er is ook een ander
gezicht van de leider van de 10 miljoen
inwoners: hij deelt met zijn families en
vrienden gaarne macht en rijkdom. Als je
zaken wil doen in dit land moet je langs de
familiekassa. Het is een kleptocratie zegt
men spottend…
Wij hoorden uiterst veel steun aan Ben Ali
toen we als toerist een week Tunesië
bezochten, veel waardering voor het beleid
dus. Maar het is nu te hopen dat Ben Ali zijn
vroegere beloften voor meer democratie
ook gaat waarmaken (want welvaart en
onderwijs roept ook democratie op!) en dat
ook de oppositie ruimte krijgt. Maar daar
lijkt het nog niet op en de families Trabelsi
en El-Materi zitten stevig in het machtscentrum. Zijn dat zijn erfgenamen? Het zou
eeuwig zonde zijn als de erfenis van Ben Ali
zou worden verkwanseld en zijn koers niet
zou gaan lijken op die van de Marokkaanse
koning. Want Tunesië is een van onze
buren met enorm veel jongeren in de
gelederen. Onze toekomstig afzetmarkt
en… arbeidsmarkt…. Geloof het of niet.

TURKIJE EN DE PKK
De turkse regering staat onder zware
pressie van haar leger dat militair optreden
eist tegen de PKK-ers in Noord-Irak. En zij
zijn de vrienden van de ultra-nationalisten in
dit land. Immers, de PKK verliest bij de
gematigde Koerden, ook in Turkije, snel
terrein en de pacifistische politici uit die
hoek zijn nu zeer bezorgd. Washington wil
geen front in het iraakse noorden, met
schuift nu toch wat op en geeft intelligence
info aan het turkse leger. Wedden dat Bush
de PKK samen gaat opruimen met hulp van
de turken? Nou maar hopen dat Bush zijn
hersens gebruikt en niet opnieuw fouten
maakt… Want zie nu de olieprijs al van ca
95 dollar per vaatje, dat komt ook door de
noord-iraakse olie die in last kan komen.
Intussen zijn de VS en Turkije eigenljk al
samen de PKK aan het aanpakken en de
PKK liet al gevangen genomen turkse
soldaten vrij. Het lijkt nu even wat rustiger
aar en dat is erg hard nodig. Turkije zegt
zich het recht van een aanval voor te
behouden…. Dat moet Erdogan wel, want
hij moet leger en nationalisten ook te riend
houden.

DE EMIRATEN KOPEN DE BEURZEN
De emiraten kochten aandelen in de
zweedse beurs (OMX), die van Londen en
ook in de Nasdaq en tonen daarmee
opnieuw hun ambitie om HET wereld
centrum der financiën te worden. De Dubaigroep investeerde hierin al 6,5 miljard. Via
deze deelnames krijgen ze ook greep op
andere beurzen vanwege de onderlinge
participaties van beurzen.
Naast grote deelnames in reuzenbedrijven
en prestigieus onroerend goed over de hele
wereld, zijn deze nieuwe omvangrijke
investeringen in beurzen veelzeggend. Het

TUNESIË: BEN ALI COUNTRY
Ben Ali is de grote man, die 1987 Bourguiba
liet afzetten op medische gronden. En
sinsdien regeert hij als een soort sociaal
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nieuwe financiële hart van de wereld
verhuist naar het oosten..
De VS was opvallend stil hierover en ging
niet tekeer zoals eerder met de poging de
havens te kopen in de VS. Die mislukte
immers. Daarvan leerden de arabieren en
ze gaven eerst miljoenen uit aan lobbyclubs,
die alles politiek voorkookten. Daarmee
werd het Congress gekalmeerd maar toch
blijft de achterdocht aanwezig. De aanval op
posities stopt maar niet: de wereld gaat op
de kop.

Al elf journalisten kregen gevangenisstraf
omdat ze, bijvoorbeeld, de gezondheid van
Mubarak in twijfel trokken. Daar kan je in dit
land drie (!) jaar bij oplopen. Waarom zo
hoog? Wel, deze geruchten kunnen de
buitenlandse investeringen remmen…
Mubarak, grote vriend van het westen en de
VS, imiteert ons niet in alles!
DE LUCHTAANVAL VAN ISRAËL
Op 6 september gebeurde er iets en beetje
voor beetje druppelde nieuws erover naar
buiten. Nu erkent Israël dat Tsahal
(Israëlische
leger)
een
full-fletched
luchtaanval op een kerninstallatie in
aanbouw in Syrië uitvoerde. Deze kwam
grotendeels uit …. Noord-Korea, dus.
Damascus ontkent het in alle toonaarden
maar het schijnt echt waar te zijn. Dus ook
dit land rommelt nucleair aan net zoals
“vriend Amadinedjad”. Dus Israël, lees ook
de VS, deelden hiermee waarschuwingen
uit: pas op we zijn er toch nog, ook na de
“overwinning van Hezbollah”; en, ziehier
Iran wat we zullen doen met jullie… Want
de VS-havikken zijn op oorlogspad en hun
druk om erop te timmeren is erg hoog. Nu
ook nog geduvel in Noord-Irak met Turken
en Koerden, bovenop een importante pijplijn
en de dreiging is er weer volop. Oliebarrel
op naar 100 dollar.
Let wel: Condoleezza en Robert (Gates) zijn
(nog) gematigd in deze kwestie. Laten we
op hun verstand hopen!

NIEUWE ONDERHANDELAAR IN IRAN
Saeed Jalilli hij is, de nieuwe man, eerder
vice-minister van Buitenlandse Zaken en
ook veteraan in de oorlog met Irak, staat
niet als pragmaticus bekend en ook niet als
iemand die de dialoog zoekt. Dat is geen
goed nieuws dus, als je de desolate toestand ziet waarin het iraanse conflict
verkeert. Hij komt op deze plek omdat zijn
voorganger niet meer wilde met Amadinedjad net zoals de vorige minister van
Olie en Industrie .
De interne machtsstrijd laait op en dat
merken wij aan de taal uit de VS en de
stijging van de olieprijs. Het wordt echt
spannend in Teheran, waar om de toekomst
van het land wordt geknokt en… ook om
onze toekomst dus. De oorlog kwam niet
eerder weer zo dichtbij…
Duitsland schreeuwt om dialoog en geeft
tegenwicht aan de “oorlogsgeluiden uit
Parijs” Immers Berlijn was de eerste die zelf
extra-sancties bedacht voor Teheran en zag
de handel dus stevig zakken met dit land.
Ze wijzen ook op het verbeteren van de
dialoog met Rusland en China over dit
conflict. Want de perzen hebben wel het
schaken uitgevonden en iet het pokeren,
weet Angela. En nu moeten ze het niet
gemakkelijk krijgen met dreigingen en
escalatie nee, er moet diplomatiek stevig
worden geschaakt zegt de deutsche dame.

WAAR BLIJFT DE LIBANESE PRESIDENT?
Op 24 november moet er een nieuwe
komen in Libanon want het mandaat van
Lahoud eindigt dan.
Europa is erg
ongerust; immers de Finul-VN-macht
riskeert van de “rust” in het Hezbollahkamp
en dat verhindert dat Al-Qaida ook hun gaat
aanpakken in Libanon. De stilte in Libanon
is echt geen goed teken; niemand durft
want er zijn te veel moordenaars die politiek
worden aangestuurd. Want wie is nu
levensmoe na zoveel executies? Hariri liet al
weten dat hij bewijs vond ten aanzien van
een echte moordpoging op president Siniora

PERSBREIDELING
Op 7 oktober verschenen 22 kranten niet in
Egypte als protest tegen de breideling van
de regering Mubarak.
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en hemzelf; en dat zei hij net NU en dus met
bedoelingen.

vaste zetel in de hemel met uw naamplaatje
erop.

TRENDS/TECHNOLOGIE
ALIBI TE KOOP
Tja, heel veel dames zijn ook klant bij de
internetsite: ALIBILA. Daar kopen ze een
alibi om hun laatste slippertje te verdoezelen. Een vals restaurantbonnetje, een
uitnodiging voor een huwelijk van een verre
achternicht, deelname aan een leuk seminar, etc. … Voor 19 euro kunt u per telefoon
of mail de zaak fiksen. Hele moeilijke alibi’s
kosten wel 150 euro, voor de recidivisten
dus. Ach bij elke vreemd-gaanderij is er een
man en een vrouw betrokken, dat is simpele
wiskunde (excl. De homograpjes dan), dus
dat deze site 40% vrouwen als klant heeft is
een teken van emancipatievordering en, dat
ook mannen nu echt opletten!
Voor de rotten in dit vak zijn er ook 10-rittenkaarten verkrijgbaar. Maar vragen of ook
uw man al klant is, madame, dat gaat helaas niet… Er zijn grenzen.

DE HEL VAN DE GEBRUIKSAANWIJZIGING
De kleinkinderen helpen opa, hele forums
op Internet schoten te hulp, en er zijn al
zelfs cursussen voor apparaatbediening.
Ondanks vrachten papier de handleidingen
die ergens in het product verstopt zitten.
Zoals bij de stortbak van een toilet ; hoe je
die open kreeg stond op de erin gestopte
handleiding: natuurlijk. Of u las: “Sluit de
commutator van de ingang van de TV aan
op de lezer van de DVD” en Kees werd
nooit klaar.
In een boek heeft iemand nu onze ellende
verwoord en het is dus lachen geblazen.
Dus nu moet u eerst dat boek lezen en DAN
de handleiding van uw nieuwe platte
scherm. Is dat niet genoeg, dan bel het callcenter en u bent 35 minuten later drie euro
lichter en ook een illusie armer. En u ziet
nog steeds niks. Het is een ramp als uw
kleinkinderen ver weg wonen, toch?

SCHILDERIJTJES TE KOOP
Tja je vraagt je af war de mensen het geld
vandaan haalden als je de prijzen ziet bij
Sotheby in N.Y. .De top 5 dan nu maar:
Het korenveld van van Gogh doet 20 à 25
miljoen; De morgen van Gauguin doet 29 à
43 miljoen (!), en een beeld van Dora door
Picasso gaat op de veiling voor 21 miljoen.
In 2006: ging een van Gogh voor 28,5 miljoen en een Gauguin voor 28,2 miljoen.
Hier staat dus voor zo’n slordige 150 miljoen
op een rijtje. Dat betalen óf wij (musea) of
“zij” de grote kapitalisten en daarmee ligt
de vraag op tafel: hoe kun je zulke bedragen rechtvaardigen uit esthetische overwegingen. Niet natuurlijk! Deze kunst is een
onderdeel geworden van onze show and
glitterwereld en dat heeft weinig van doen
met de nobele intenties van de makers.
Dus als u naar buiten kijkt op een speciale
dag besef dan dat u mogelijk een kijkje
neemt van onschatbare waarde en neem
uw penseel ter hand. Bewaar het goed, geef
het aan een serieus kind en afwachten
maar. Zo wordt uw familie mogelijk ooit nog
vermogend. En u krijgt dan later alsnog een

WIFI WORDT SIMPELER
U kunt een T-shirt kopen et een … WIFIdetector; dat piept als er een WIFI-signaal in
de buurt is. Werkt op batterijtjes, in katoen,
weegt en hij knippert ook al. Echt waar, 30
dollar.
Ook kunt u een USB-stick kopen die in uw
zak, los van uw PC, ook waarschuwt dat er
WIFI is en hoe sterk. Dus hij piept u stekt
hem op uw laptoppie en klaar is WIFI-Kees.
45 euro.
En tenslotte is er de WIFI-radar ook nog. Hij
radart in de rondte en vertelt u waar om u
heen WIFI-points zijn en hoe snel en sterk
ze zijn. U hangt hem aan uw PDA
computertje en u bent verlost van WIFI-gepruts. 12 euro, www.makayama.com.
ASIMO UW ROBOT IS SLIM
Honda toonde hem op de robotdagen in
Barelona. En hij verraste eenieder. Hij
brengt je koffie, kan de post afgeven en herkent ook voorwerpen. Hij herkent vorm,
kleur en oppervlakte na enige aandachtige
studie: eens geleerd voor altijd in zijn koppie
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dus. De mensen die hem ontmoeten zijn
verrukt en vragen zich af of de volgende
versie ook kan liefhebben en haten.
ASIMO betekent: Advance Step In Innovative Mobility een nogal bescheiden omschrijving voor wat dit intelligente machientje al kan. Nog even en u ziet ze rondlopen
op kantoren.
Ze zeiken ook niet als u ALWEER koffie
vraagt… tenminste als u dat zo heeft geprogrammeerd. Dus uw leven blijft toch
weer wat komplex.

wakker te worden bij uw afwezigheid. Hij zit
vol met slimme oogjes en maakt niks kapot
en maakt zelfs om tafelpoten keurig schoon.
U bent overtuigd nu? Goed zo want hij stofzuigt veel beter dan de meeste mannen.
Voor 399 € bent u af van die rotklus. Zie
www.robopolis.com
WEER EEN NIEUWE BEELDSCHERMSOORT
Het heet OLED (organic light-emitting
diode) en Sony gaat het al verkopen. Na de
LCD, de plasma nu het OLEDscherm dus.
Voorlopig gaat het nog om de kleine
schermpjes en is het stervensduur; over 5
jaar is het en echte concurrent. Elke 10 jaar
is het nu al raak met deze ontwikkeling en
deze is superplat. Het scherm zelf is maar 3
mm dik. Dus als u “het allerlaatste op
schermgebied afwacht” , dan wordt het voor
u nou al weer 2013 of zo. Als het niet
WEER begint!

ONZE NIEUWE TAXI’S
Ze waren op de taxibeurs in Lissabon te
zien: de taxi’s met beeldschermen,
laadmogelijkheden voor telefoon/PC, met
water-/koffiedistributie aan boord, en een
display van de taximeter. Ook logistieke
besturingssystemen in de centrales die
gebruik door meerdere personen snel
mogelijk aken en de factuur verdelen en de
prijs verlagen. Kortom: sneller een taxi,
goedkoper door meer passagiers tegelijk en
nuttig gebruik van het tijdverlies door
transport en, ook wat recuperatie-mogelijkheden aan boord. Het wordt nog mooi met
onze taxis, die nu meestal een uiting zijn
van een versleten systeem in een volle stad
met gehaaste mensen.

ELECTRONISCH SCHRIJVEN
Het is er al langer het tableautje waarop u
gewoon met een pen schrijft en tekent en
dat dit gekrabbel meteen op het beeldscherm toont. En, waarbij uw hanepoten als
fraaie getypte tekst verschijnen die je ook
kunt manipuleren met tekstverwerking! Het
liep lang geen storm vanwege vooral een
wat klungelige marktbenadering, maar nu
begint het best te gaan. Dus let op: uw blocnootje à l’electronique kost nu 320-350 euro
en u krijgt dan een padje met gewoon papier erop en een pen met speciale inkt; dus
u heeft het papieren origineel en meteen
ook het digitale aftreksel. Da’s toch
prachtig?

MOBIEL BELLEN EN ZIEKTEN
Er is nu toch vastgesteld dat veel mobiel
bellen leidt tot kwalen, mn bij flinke bellers
tot verslechtering van de gezichtszenuw.
Zweedse en Amerikaanse onderzoekers
melden dat. In Frankrijk zijn er 52 miljoen
mobiele bellers. Dus grote bellers, doe
minder met het mobieltje en gebruik uw PC
en vaste tlefoon wat meer. Want die hebben
niet van die enorm sterke EM-velden. Het
beste dus maar.

HIGH-TECH FIETSEN
Uw urbane nieuwe fiets is van carboonfiber
en aluminium, dat spreekt. De ketting is
ook high-tech en loopt in een oliebadje en
kent geen onderhoud. En opgevouwen is ie
uiterst bescheiden. Uw helm is superlicht en
uiterst goed geventileerd, uw wielen zijn
superlicht en uiterst confortabel en vast
liggend. En een platte band wordt een
uitzondering. De transmissie weegt nu al
minder dan 2 kg en schakelen is geluidloos.

STOFZUIGENDE ROBOT
Hij is rond, diameter 34 cm en 7 cm dik. Dus
hij kan onder de meeste meubeltjes door en
zit noit vast. Hij is in 3 uur opgeladen en hij
kan een heel appartement zuigen. Hij voelt
wat de ondergrond is en past zijn zuigkracht daaraan aan. Hij maakt wel wat lawaai, maar u kunt hem programmeren om
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Hiju ziet er zeer blits uit en dat kunt U zien
op www.cannondale.com; hou uw creditcard
maar goed vast. Ik zie u wel een keertje
langsflitsen.

Aldus iets uit een stuk in een recente Opinio
(inleiding boek van en interview met Lee
Harris, VS, politiek filosoof, die recent uitgaf:
The suicide of reason.
Naast stukken van zeer diverse aard à la
hierboven zijn er een wekelijkse fatwa,
gedichten en een briefwisseling in te vinden.
Waar aanzetten tot denken voorop staat, En
de spielraum onbegrensd lijkt, met zeer
weinig touwtjes aan het politieke-/journalistieke esthablishment is Opinio een
heraut in de zoektocht naar het nieuwe
denken.
Abonneer U voor een half jaar (50 €) en
bezie of het ook aan uw redding kan bijdragen. En zou het antwoord “nee” zijn, dan
check of uw begrafenispolis voorziet in
dekking van een begrafenis zes maanden
ná overlijden.
LEON

………………………………………
………………………………………
TOPICS/CAPITA SELECTA
GEFILOSOFEER
-OPINIO
Opinio is een nederlands weekblad op roze
papier en in tabloidformaat; enkel tekst,
geen plaatjes. Sober en zeer rijk, want
bedoeld als open forum voor opinies,
klankbord voor en verantwoordelijk mens,
die zoekt en wat wil vinden… Luisterend en
zich werend.
Roel Pieper, ondernemer, gedreven figuur
van deze tijd, die het debat ziet als medicijn
voor en ontredderde maatschappij is de
uitgever. Hoofdredacteur is Jaffe Vink, en
wanneer mogelijk zoekt men een gasthoofdredacteur uit diverse kringen.
In een recent nummer las ik:
“Omdat de westerling het uitzonderlijke
succes van zijn liberale democratie en haar
cultuur van de rede is vergeten, is men in
het westen uiteindelijk gaan geloven dat de
mens als een redelijk handelend individu
wordt geboren , dat het voor de mens natuurlijk is om zich als een rationeel ween te
gedragen -, een illusie die niet verder bezijden de waarheid kan zijn”.
En: “ De tribale mens, die de wet van de
jungle volgt, zal fanatieke toewijding aan de
stam, gepaard aan fanatieke intolerantie en
haat voor de vijand, als een uitzonderlijke
kwaliteit beschouwen. Zo ook ziet hij de
deugden van de rationele mens:
-het vermijden van geweld, de bereidheid tot
compromis, tolerantie ten opzichte van
andere stammen,
-het niet meevechten beschouwen als
achterlijkheid en verraad aan de eigen stam.

PS: Ik heb geen aandelen in Opinio bv (al
zou ik wel willen) en verwijs u gaarne naar
www.opinio.nu (E-mail: info@opinio.nu)
***

-ONDER FILOSOFEN
BHL is de koosnaam van ene Bernard –
Henry Levi, een nogal bekende franse filosoof. Is hij nou rechts of links? Het interesseert de meeste intello’s hier niet zo. Want
hij heeft: liefde, glorie en schoonheid. Alain
Finkielkraut, een collega, vecht vaak aan de
zijde van BHL, zoals in het protest van de
Olympische Spelen in Peking. Hij respecteert BHL vooral om zijn anti-facisme, antitotalitairisme en het opkomen voor dissidenten.
En dan Peter Sloterdijk, de duitse filosof, die
het communisme afzwoer en nu achtervolgt.
Hij zegt: “Zij en vele anderen gaan ernaast
omdat ze de politiek vervingen door de moraal”.
U ziet het, geen filosoof lijkt op de ander, en
dat is nou net zo leuk. Ik ben niet zo’n fan
van BHL, hij zanikt wat teveel , is een beetje
“mou” (softie). En daar meten we nu even
niet mee bezig zijn toch?
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onderwijl moeten we in metro, bus, TGV en
dikke Airbussen. Wij gaan U vooruit als we
naar Marseille vertrekken en zullen het u
“voordoen” . Si Dieu le veut, natuurlijk.

-EEN TRANSPORTFILOSOFIETJE
Als de vorige Renaultbaas over dit onderwerp schrijft is het even opletten! Hij is van
mening dat er de laatste 40 jaar eigenlijk
niets FUNDAMENTEELS in het transport is
veranderd. Enkel verbeteringen op dezelfde
basis
gestoeld
waren
er
(de
verbrandingsmotor dus). En er is ook al een
grote verlenging van de levensduur: een
Boeing 737: die vliegt nu al vele jaren en
houdt het wel tot…. 2045.
Maar het transportvolume zal blijven stijgen
ook al is er internet..Voorspellingen over
vermindering door internet zijn echte onzin
gebleken (zoals ook ooit de idee van minder
papierverbruik met beeldschermen. LS). En
ook neemt de koopkracht in de wereld toe:
wel 3 miljard personen zijn in de positie om
voor transport te kunnen betalen; dus reizen
met trein en vliegtuig. De huidige ontwikkeling is vooral gericht op meer comfort
en nog minder op het doen afnemen van de
nadelen (co2 uitstoot etc.).
Dat elke bewoner van de aarde in de toekomst (9 miljard!) een mobieltje zal hebben
geloven we nu allemaal maar niet dat iedereen een auto zal rijden. Dus zal het
massatransport: trein, metro en bus, zich
vanaf nu echt moeten gaan ontwikkelen,
zeker gezien de supersteden die er zijn en
steeds meer komen.
Het is helaas onzin om nu al te hopen op
een massaal toepasbare andere, schonere
transporttechnologie: de waterstofcellen, ze
zullen niet op tijd komen. Dus blijft de
explosiemotor nog een tijd bij ons.
Er moet dus iets anders gebeuren om de
vervuiling etc. te remmen: prijsstijgingen van
brandstof en belastingheffing zullen doorgezet worden. En daarmee zal het openbaar vervoer moeten worden afgedwongen
en gefinancierd. Dus vrachtschepen op
kernenergie, zeer grote vliegtuigen en snelle
supertreinen zijn de toekomst. Dus de staat
zal moeten inzetten op duurzaam transport;
er is tot 2050 geen andere weg.
U ziet het: Als deze expert de richting wijst
moeten wij leken het hoofd buigen en onze
wensvolle dromen over rijden op schoon
waterstof en electriciteit nog even koesteren
in afwachting van echte oplossingen. En

***
-DE STAD GAAT NAAR OPEN EILANDJES
In de geschiedenis waren er al vele
concepten van steden; zie de Grieken en
Romeinen. En ook daarna werd er veel over
nagedacht en we weten wat de 70-er jaren
voor resultaten opleverden als we denken
aan Bijlmermeers (Amsterdam) en banlieu’s
elders. Maar nu zullen er in 2030 wel 5 miljard mensen in steden wonen, vele van
enorme omvang Steden van 500.000 tot
vele miljoenen inwoners. En er zijn al voorbeelden van grote steden waarin het “oude
centrum” verstomde en stil werd. Omdat
één groot centrum nu niet meer kan bij
grote aantallen inwoners. Dus de stad van
één stijl is dood, het zal in de toekomst dus
anders gaan.
De stad der open eilanden- is nu in aantocht. Een stadskaart van nu toont vooral de
maatschappelijke fractionering: de rijken ver
van de armen, de geslaagden los van de
mislukkelingen en steeds meer dikke muren
etc. om de rijke woongemeenschappen
heen, met centraal bewaakt hek, eigen
parken en sportfaciliteiten.. Dus verdwijnt
daarmee ook de “gemeenschappelijke centrale ruimte”.
Waarom niet ook de arme wijken herstructureren in plaats van ze af te breken?
Dat proberen we nu wel in Peking
bijvoorbeeld (zegt Christian de Portzamparc) , maar ze proberen daar ook de idee
van de centrale publieke ontmoetingsplaats
te behouden, maar dan wel denkend in
termen van “open eilanden”.
Immers, het is van belang dat we de steden
niet opsluiten in een verouderd concept dat
opnieuw tot problemen leidt zoals we al
eeuwen eerder zagen. (Zelfs het slopen van
oud-Parijs door Hausmann, schiet me nu te
binnen: LS).
Dit schreef een beroemde franse architect
die de Pritzkerprijs kreeg in 1994 en ik lees
45

hier vooral: zorg en weinig visie. Maar ik ga
dan ook zelf naar een wereldstad wonen
over drie jaar en ken het grote,
indrukwekkende renovatieplan Euromediterranée aldaar. In dit project gaan wij
wonen dus in het centrum van een miljoenenstad. Dus over 7 jaartjes ben ik
“ervaringsdeskundig en zal dan nog eens de
geschriften van Christian Portzamparc
herlezen..
***

de Naakte Aap van Desmond Morris in de
70-er jaren.
Dus waarom een huiskat miauwt om eten te
bedelen en een wilde kat dat enkel doet om
als ze klein is haar moeder te roepen, is
voor mij wel nieuws, maar geen echt verrassend nieuws.
Dat leerde ze in duizenden jaren huisdier
zijn. Enkel mensen en mensapen doen het
bewust, dat manipuleren, omdat zij de
noodzakelijke intelligentie en het bewustzijn
hebben.
Dus om het driftleven, of beter gezegd, de
aandrang die voortkomt uit onze interne
chemie, te kunnen bevredigen of te kanaliseren, wordt heel wat afgeklungeld.
De chimpansee-kolonie in de dierentuin van
Arnhem (Nederland) is voor zoölogen een
waar studieparadijs. De ingeniositeit van
vooral oude apen om hun jonge rivalen (en
cherchant la femme, bien sur!) schijnt aan
het ongelofelijke te grenzen. Maar vooral
hoe de oude aap (de pacha) uiteindelijk
werd gefnuikt en zijn haremprio verloor is en
beter verhaal dan alle geleuter in de
“bladen” op een hoop voor 50 jaar. Een
vrouwtje dat wilde meesmullen van een
gevangen gazelle, maakte de oude leeuw
het hof, en na zijn uitputtende manoeuvres,
at zij zich zat en sleepte de resten weg om
ze te verstoppen. Of de leeuwin die stiekem
in de savanne vreemd gaat met de jonge
bonkers waarvan de oude grijze leeuw niks
weet natuurlijk.
En dan het verhaal van de rups die op een
bepaald moment graag bepaalde mieren
opeet. Ze laat zich in september op de
aarde vallen, en zo gauw ze een bepaalde
mier ziet produceert ze een soort zoete stof
die de mier doet denken dat de rups ook
een mierachtige is. Ze maakt zelfs haar
voorkant wat dikker om een mierenlarve te
lijken. Dus de mier neemt de rups mee naar
het nest waar ze landt tussen de larven die
haar de gewenste proteïnen kunnen
verschaffen: ze worden opgegeten dus.
Doet dit niet denken aan die ondoorgrondelijke manipulaties van nu bijvoorbeeld, de iraniërs, als we ze bezig zien om
hun bommenrecht op te eisen, terwijl de
hele wereld toekijkt? Alle trucs op aarde

OP NAAR HET HEIDENDOM
Na het postmodernisme zal het heiden-dom
volgen, zegt filosoof Jones. Het hui-dige
seculiere humanisme zet door. Hij ziet in
Europa en ook de VS een toene-mende
invloed van de oosterse religies ; de
Verlichting heeft ons hier gebracht. Steeds
meer atheïsten zien in dat ook dit de
mensheid niet redt en dat de weten-schap
en de menselijke rede het ook niet doen.
Teleurgesteld gaat men dus verder en vindt
exotische wijsheid.
Het opnieuw zoeken naar een kader voor
een wereldbeeld en een levensfilosofie is
aangebroken. Zelfs Spinoza, die de rede
voorop stelt, zal het straks moeilijk gaan
krijgen. Op dit moment merk ik dat zijn
populariteit in Nederland en ook Frank-rijk
sterk toeneemt.
Maar Jones, die zelf protestant is, houdt ons
ook voor dat zijn overtuiging de ide-ale is.
De gereformeerde theologie dus, met zijn
drie “sola’s: de Schrift, door Geloof en door
Genade….. Bent U er ook klaar voor? Want
hij voegde eraan toe: Laten we waakzaam
zijn, en beseffen dat onze boodschap
sterker is, want wij heb-ben een levende
God.
Aldus ene Jones… bent U er klaar voor? Of
bent U er klaar méé?
****
MANIPULERENDE DIEREN
(Of: Baruch Spinoza en Desmond Morris)
Dat de mens voortdurend manipuleert om
zijn “driften” te bevredigen is niet nieuw. De
schok kwam bij mij ooit al bij het lezen van
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worden geprobeerd en de manipulatie kent
geen enkele grens…
Dan die sprinkhanen die massaal in het
water springen en … verdrinken. Waarom?
Wel een bepaalde worm wil ze graag eten
en hij reproduceert zich in het water. Dus
scheidt hij een stof af die de sprinkhaan tot
zelfmoord drijft…
Dan de spin die wordt bezocht door de larve van een wesp. Net voor zijn metamorfose stuurt deze larve een moleculair signaal naar de spin die dan voor haar een
cocon spint…
En er zijn zo vele ontdekkingen. Komt dit
voort uit bewuste of onbewuste processen?
Hoe dan ook, de kunst van de manipulatie
stuurt de wereld. Mens of dier, elk probeert
de ander in te pakken. Zo draait onze wereld.
Wat is hieruit de les? Wel, we worden door
onze constructie “gestuurd”, onbewust dus.
We moeten dus acteren in een bepaalde
richting, maar weten niet waarom. De vrije
wil ontbrak het MOEST van binnenuit. Dus
komt er gedrag te voorschijn wat we wel
waarnemen en verslijten voor onze vrije wil.
Niets van waar natuurlijk!
Dus kloten we maar wat aan? Nee, we leerden, dat bepaald gedrag wordt gestraft en
ander wordt beloond, dus werden we voorzichtiger en dus leerden we manipuleren.
Met een omweg iets voor elkaar krijgen
dus.. Daarom zegt Spinoza dat moraal onzin is maar dat ethiek zeer nodig is. En dat
justitie en sociale controle er zijn om ons
tegen de kwade driften van de ander (onze
medemens) te beschermen.
En daarmee is een verschijnsel als de crime
passionelle, de misdaad uit (sterke) passie,
als juridisch fenomeen te begrijpen. U weet
dit bestaat echt in het franse rechtssysteem. Anderen kennen enkel de “ontoerekeningsvatbaarheid”.
Wat mooi toch om op hoge leeftijd alsnog
verlost te worden van de vrije wil en te
weten dat geen mens slechts is, slechts
zwak en gedreven vanuit zijn chemische
motoriek. Dat is een pak troost zonder
vergelijk!
En nu maar zorgen dat ik goed blijf snappen hoe de “ander”, ook de georganiseerde

ander (=justitie) me afhoudt van schadelijk
gedrag naar mijn soortgenoten. En ik oefen
mij in manipulatie om dat balanssysteem te
fnuiken.
Dat doet je de wereld heel anders zien en
dat heeft altijd zijn charme.
***

CO-2 (HYSTERIE ); vervolg
CO-2 PRODUKTIE
De luchtvaart zit er mee in de maag: het
CO-2 gehalte per passagier/per kilometer
staat bij hen op 148, de auto op 70 en de
trein op 5,8 . Ai, ai dus, dat zit ecologisch en
politiek niet lekker dus. De SNCF in Frankrijk heeft nu zelfs nieuwe treinen die uitkomen op 20% minder dan hun oude tjoektjoeks. Maar we kunnen ook bomen planten
om het CO-2 op te doen eten, in 2006 deden we 13 miljoen ton verdwijnen door bomen extra te planten. Op de 42 miljard ton
per jaar is dat nog bescheiden maar het
aanplanten verdubbelt al per jaar.
Maar,ondanks de enorme toename van het
vliegverkeer levert dit een bijdrage van
“maar” 3% aan de vervuiling door de mens
in 2025 , en NU nog “maar”2%! De luchtvaartboys denken dat ze de brandstofrekening in de komende 20 jaar met 25%
kunnen verlagen mede door trajecten te
verkorten en moderne motoren.
Wat kost nu een ton CO-2 aan schade? Wel
tussen de 0,10 en 60 eurocent roepen experts. Tja, er moet nog heel wat over CO-2
worden nagedacht dat is duidelijk. Intussen
gaan er steeds meer stemmen vol twijfel op
over het echte aandeel dat de vervuilende
mens heeft in deze narigheid….. Nou de
vliegers dus 2% van dit totaal…..en het gaat
naar 5% schat men.
Dus nog even uitkijken voor we de vliegtuigen aan de grond houden, please. Stap
dus eerst maar uit uw auto, daar zit meer
CO-2 winst toch?
***
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-ATTALI PROFETEERT
Wat ook de oorzaak van de klimaatverandering moge zijn (!), ze zal drie gevolgen
hebben. In kort bestek:
1. Grote landbouwtekorten en dus ook
minder vlees, want de hoeveelheid
vruchtbare landbouwgrond daalt
ook. China importeert NU al, Australië maakt minder graan, en Siberië
en Canada zijn nog niet bezig met
nieuwe akkers omdat het daar al
warmer werd.
2. Watertekorten. Al volop het geval in
Azië en Afrika en het zal leiden tot
oorlogen over water. Vooral rond de
Nijl, de Jordaan en de Mekong.
3. Energietekorten. China, India en de
VS verspillen enorm en hebben een
ook steeds grotere energiehonger.

Zo’n 1600 jaar geleden, op 31 december
406, was bij Strassburg de Rijn bevroren
(ecologen let op!). De bendes Suaven en
Alains, die al dagen in het bos wachtten,
konden oversteken en deden dat massaal.
De eliteregimenten met Franken (die elf ooit
ook naar Gallië emigreerden), die vochten
voor het romeinse commando in Trier, werden in de pan gehakt. De barbaren (grieks:
vreemdelingen) overspoelden Gallië en
twee jaar later bereikten ze al de Pyreneeën. In 410 schrijft de Heilige Jerome
over “ de verschrikkingen door de Quaden,
Vandalen, Sarmaten, Alains, Sepides, Herides, Saxen, Bourgondiërs en Alemannen.
Reims ligt in puin en Amiens, Arras, Tournai
en Strassbourg zijn ook stevig vernield. En
Aquitanië is verwoest….” Dit betreft slechts
e
e
één van de vele invasies in de 3 en de 4
eeuw, uitde steppen van Eurazië en arriverend via de Germaanse wouden. Niet bedoeld tegen het romeinse rijk, nee, gewoon
omdat deze volkeren het betere opzochten
en wilden veroveren. En de romeinen hadden geen keus: ze startten massieve regulaties en maakten de “nieuwkomers” tot soldaten en boeren.
De romeinen hadden een echt immigrantenbeleid, dus een doordachte aanpak van
de multi-etnische situaties en ze hadden
regionele buro’ om grond en huizen te
verdelen, werk te creëren, etc. Kunt u zich
dat voorstellen; zo oude zijn immigratieproblemen dus al en ook immigratiebeleid!
Maar hun beleid mislukte: het werd een
chaos en een onbeheersbaar geheel van
kleine koninkrijkjes, die onderling stevig op
de vuist gingen. Een gemeenschap van
stamhoofden zoals we nu ook tegenkomen
in Afghanisten, Pakistan, Irak en Afrika.
Uiteindelijk werd het rustiger en toen zag
Europa er eigenlijk geheel nieuw uit. Door
massale immigratie.
L’Histoire se repète et on ne se souvient
pas, malheureusement.

Dat leidt tot: 2 miljard mensen met dorst
tegenover 800 miljoen mensen die te dik
zijn. Maar die wel hun auto wassen en hun
tuin besproeien.
Om dit in de hand te houden moeten we de
technologie te hulp roepen, biotechnologie
ook en ook nanotechnologie. En vooral ook
politieke revoluties aanzetten. Strijd tegen
ontbossing, opleiden van de boeren, en
waterbeheer implementeren.
En wat is daarvoor verder nodig? Wel, ook
een ook hele grote dosis democratie….
Voila, een woordje van iemand die met zijn
recente boek over de komende 50 jaar,
meer bij mij losmaakte dan een Nostradamus met alle mooie verzen. Zonder
tegenbericht zijn mijn helden vooralsnog:
Attali (voor iedereen en zeker voor uw
(klein)kinderen), Spinoza (voor hen die ook
dichterbij de dood zijn) en , ja en voor wie
dan verder nog?
Welaan, natuurlijk, voor mijn (klein)kinderen
en mijn vrienden, die me vasthouden in tijden van stormy weather. De Heer zij dus
toch maar geprezen.; dat kan geen enkel
kwaad.

Ik zag een kaartje van Europa met daarin
e
e
getekend de “grote invasies” van de 4 en 5
eeuw. Het verst weg (tov Gallië), kwa-men
de Scots (gingen van Ierland naar
Schotland), de Pictes gingen van Schotland

IMMIGRATIE
IMMIGRATIE LANG GELEDEN
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naar Engeland, De Bretons gingen van Engeland naar Bretagne, en de Angles (Engelsen!) kwamen samen met de Saxen
(Duitsland) naar Engeland.
De Goten kwam uit Zweden naar Oosteuropa, gingen naar zuid-oost Europa
(Ostrogoten en Wisigoten) en gingen via
Griekenland, Italië naar Zuid-Frankrijk en
daarna naar Spanje. De Sueven kwamen
uit Zweden samen met de Vandalen en
marcheerden naar Frankrijk, toen Spanje en
verder door heel Noord-Afrika, tot in
Carthago (Tunesië).
De Lombarden maakten hun tocht vanuit
Zweden naar Lombardije. De Bourgondiers
kwamen uit Scandinavië en gingen via
Duitsland naar Frankrijk, Bourgondië
natuurlijk.
De Alains kwamen vanuit Oost-Europa door
Duitsland ook naar Frankrijk.
De Franken kwamen van Duitsland naar …
Frankrijk. En de hunnen van Attila kwamen
uit het verre Azië en doortrokken heel
Europa.
Als U deze emigratiespaghetti ziet, moet u
het eens vergelijken met de huidige stromen… de trek van noord naar zuid is veranderd in een van zuid (Afrika) naar noord.
En de trek van Oost naar west lijkt te zijn
gestopt al zien we nog wel wat Polen en
Roemenen naar het westen komen.
Waarom deze spaghetti van migranten?
Vanwege klimaatproblemen in het noorden
denkt men… dat klinkt bekend. En waar de
ene groep vertrok werd hun plek door de
andere ingenomen. En ook de wens naar
een beter leven, meer ruimte etc. moeten
gespeeld hebben.
Zo ontstond “ons Europa” in die periode, nu
wordt dat Europa besprongen vanuit het
zuiden omdat opnieuw mensen een beter
leven zoeken. En als de romeinen weren wij
ze af, behalve nu de hele knappe dan. Maar
ook wij hebben dat gevoel dat ze niet zijn
tegen te houden….
Nog erger, wij zien in dat we ze nodig zullen
hebben om onze bedden te verschonen,
onze tehuizen te poetsen en onze gehandicapten eten te geven en te douchen… Dat
is het aankomende plaatje toch? En het is
nog maar zo’25 jaar weg.

Immigratie is van alle tijden, dus ook van
onze tijd. So be prepared!
Leon, sept. 2007.
…………………………………………………
………………………………………………..
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 Oost-Afrika

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