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vonturier Maarten (nu in Portugal) en
de nieuwe Andy (hij gaat door Afrika)
en beoogt dus ook bij U de lust op
avonturier te wekken. Daarna volgt
divers nieuws uit het franse land,
waaronder dat over de sociale/politieke onrust van afgelopen weken.
Voor de fijnproevers is onder TOPICS
een essay-achtig dagboek opgenomen. Lees dus: Kinderen staken niet!
Dan volgen de Bonheurs, de nieuwe
rubriek Nos Mots Actuels en Paroles
van vorige présidenten. Na Sarko zal
de keuze uit zijn erfenis enorm zijn.
ALLEDAAGS is nogal niet-alledaags:
de naderende Kerst bracht mijn hoofd
wat op hol; het Journal verhaalt over
de nostalgie van een ex-katho, die van
(kerk)muziek houdt in een historische setting. De COIN tracteert u
op twee fraaie gedichten van lezers
en een toegift van ondergetekende.
VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN.
ALGEMEEN is weer een greep uit
wereldbrede ontwikkelingen en verwachtingen. Demografische, financieel-economische, industriële, biotechnologische en “internetti-sche"
invalshoeken zijn voor U verzameld.
OLIE gaat natuurlijk over de olieprijs,
zuiniger energiegebruik,de bewegingen in de energie-industrie en de
(nieuwe) energie-vooraden En tracht
u een beeld te geven van dit voor de
toekomst uiterst importante veld.
RELIGIE moet natuurlijk aandacht
geven aan het grootste religieuze
bedrijf ter wereld en haar “collegae”en hun onderlinge verhoudingen
en die tot wetenschap en maatschappelijke ontwikkelingen. Dan AFRIKA.
De rampzalige toestanden in Somalië
en Darfoer (wat is het ergste?)
worden deze keer niet aangesneden

Bladen/Kranten
Frans
Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ;
L’Expansion; Le Figaro; Le Canard Enchainé; et plus.
Duits
Der Spiegel (af en toe)
Engels
(deel) Businessweek;
Sunday Times (af en toe)
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties)
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)

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.)

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

REDACTIONEEL.
*VOORAF
Weer eerst een overzicht van de
kerstballen die in kerstboom EDITIE
36-07 zijn opgehangen voor u.
Opening met REDACTIONEEL, het
voorgerecht, dat met pittige, merkwaardige en sarcastische uitspraken
in DI-XITS/VERBATIM uw leeshonger
tracht op te roepen. INGEZONDEN
toont uw toegezonden reacties;
plezierige, soms ook raadgevende berichten, waarvoor ik u dank.
VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN.
EXCEPTION, bevat wat overeenkomsten/verschillen in gebeurtenissen
tussen mijn beide vaderlanden. DOE
IETS MET UW LEVEN verhaalt van a3

enkel de “chinaïsering” van (weer)
een afri-kaans land (Togo) wordt U
geschetst.
WEST-EUROPA is breed aanwezig:
de verhouding van de EU met China
en Turkije (inclusief Sarko’s gerommel);
vakbondsoptreden,
koopkrachtproblemen en coalitiewrijvingen krijgen aandacht (Duitsland,
Frankrijk, Spanje en Denemarken).
Natuurlijk komt het nu wel wat angstig wordende verdriet van België aan
de orde en ook de integratieproblematiek komt weer op het toneel
(m.n. Italië en Nederland). Het spiegelt de globalisatiegevolgen voor het
“oude Europa’. Alle landen worstelen
hiermee op hun egen wijze.
OOST-EUROPA is vandaag vooral het
verontrustende Rusland in zijn rol
naar de oude URSS-onderdelen in het
oosten en zijn machtsstrijd met de VS
(en China). Kosovo wordt nu zeer
“hot” en Polen maakt een come-back
naar het redelijke.
ZUID-AZIË is kan niet langs de
dictatuur van Birma en de dreigende
cha-os in Pakistan dat op het randje
naar de verkiezingen loopt. De Dalai
Lama toont weer eens hoe China met
zijn “kolonieën” omgaat..
OOST-AZIË gaat onvermijdelijk over
China in zijn groeiende rol op wereldnivo en ook over de stadsstaat
Singapoer, een erg interessant fenomeen,.
NOORD-AMERIKA is nu vooral de VS
in crisis, op velerlei gebied. Extern,
naast Irak etc. nu ook wrijvingen met
Japan, en ook steeds meer intern: economie, gezondheidszorg, infrastructuur zijn grote probleemgebieden geworden. De laatste maanden
van Bush zullen amerikanen en de
rest van de wereld nog lang heugen.

LATIJNS-AMERIKA dat is voor alles
de opkomst van de energie-giganten
Brazilië en Venezuela. De laatste
overspeelde haar hand. Ook is er wat
nieuws over Haïti, dat rustig werd na
vreselijke toestanden onder de
Duvalliers.
OCEANIË is nu vooreerst de politieke
zwaai in Australië (naar links) en hun
enorme, niet-aflatende Aboriginalsprobleem. Integratie-ellende, maar
dan andersom.
MAGRHEB-Midden-Oosten dat is nu
de koerden in Noord-irak, de leegte in
de politieke top van Libanon en de
herstartte vredespoging Israël-Palestina. En ook het ongrijpbare levensgevaarlijke “spel” Iran en de VS.
Betere geluiden komen er uit Dubaï
en Marokko.
TRENDS/TECHNOLOGIE showt weer
leuke technische spulletjes/gadgets,
doet iets aan hartkleppen en energiezuinigheid en vertelt over transgenetische muizen en gaat zelfs over
sex.
TOPICS/CAPITA SELECTA
Dit begint met de franse stakingen en
de iraanse bom, beiden uiterst aktueel. Dan Gefilosofeer over Spinoza’s leven en dan wat over een trend
naar “tribaal leven”. De CO-2 (hysterie?) moet aandacht krijgen en wijst u
op een interessante website en geeft
enkele kleinere nieuwtjes. Dan over
Immigratie: een aantal ontwikkelingen in europese landen komen
voorbij en gesloten wordt met een
wat historisch-filosofisch essay over
dit eeuwenoude onderwerp.
Dat is het aanbod van dit “Kerstnummer van Le Provençal. Niet
minder wild en geschakeerd dan de
wereld waarin we leven. En dat hoort
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2. Wij kunnen onze bazen belazeren
met gyneacologische klachten.
3. Taxi’s stoppen voor ons.
4. We zien niet uit als een kikker in een
mixer als we dansen
5. Als we ons vergaten te scheren zag
dat nooit iemand
6. Wij kunnen onze collega feliciteren
zonder aan haar achterste te
frunniken
7. Wij kunnen met mannen praten
zonder ze naakt te zien
8. Als wij iemand van 20 jaar jonger
trouwen weten we dat we uitzien als
een idioot.
9. Wij kunnen praten over hoe stom die
kerels zijn als ze erbij staan….
Omdat ze toch niet naar ons
luisteren.

zo bij een krant, toch? Veel leesplezier en een mooi kersfeestje.
Leon.
*DIXIT---VERBATIM
“Ik wil niet in negativisme vervallen,
maar het is hoog tijd de dingen bij de
naam te noemen” ( Zei de hoofdredacteur van
EXPANSION)

***
“ Sedert 25 jaar accepteren we
begrotingen met tekorten en betalen
we leuke sociale dingen met krediet”
(Dit zei een franse politicus”van de UDF)
***
“Vrouwen zijn als theezakjes. Je weet
pas hoe sterk ze zijn nadat je ze
onderdompelde in heet water” (Zei

Tja tegen zo’n krachtig statement van levenswijsheid van our english friend called
Vanda, is niets in te brengen. Ik buig
nederig het grijze hoofd en verberg mijn
verbazing.

Hillary Clinton in New York)

***

“De iraanse president is een heethoofd, maar hij verloor zijn meerderheid en heeft nog weinig
macht. En wij hebben een uiterst
geagiteerde president, die een
Amadinedjad lijkt te gaan worden.
Of beter een: Sakozinedjad.” (Zei

*****
En nu nog een mopje, speciaal voor
geëmancipeerde vrouwen en voor mannen
die dat willen worden. Het komt ook uit
Londen.
GELD EN LIEFDE
Bob kreeg te horen dat hij, na de dood van
zijn doodzieke vader, een fortuin zou erven.
En dus ging hij op zoek naar een vrouw die
dat met hem zou willen delen.
Hij ging naar single’s bars en daar zag hij
de mooiste vrouw ooit gezien. Hij sprak tot
haar: “Aan mij zie je niks, maar over een
paar weken erf ik 20 miljoen euro”.
De dame was zeer onder de indruk en ging
met hem naar zijn huis die nacht.
Drie dagen later merkte arme Bob dat ze nu
zijn stiefmoeder was geworden….

ene Todd, historicus en demograaf in Frankrijk).

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

*INGEZONDEN
EERST WAT INGEZONDEN MOPJES
Deze kwam uit Londen waar vrouwen zeer
in aanzien zijn. Na lezing van het onderstaande weet u (weer) waarom:
HET IS ZO GOED EEN VROUW TE ZIJN!
Immers:
1. Wij mochten het eerste van de
Titanic af.

Vrouwen zijn immers VEEL slimmer dan
mannen…. Als het maar om …., (verder
durf ik niet te gaan).
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Thank you Bob!

het: de kolommen staan voor eenieder
open! Dus aarzel niet!
****
PS: Dat gedicht van Maarten komt in deze
krant natuurlijk!

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 35-07:

****

Nieuwe lezers B. en P. berichten na een
proefnummer:

Lezer W., wonend in de Languedoc, die ik
vooral ken uit het “ontroerende goed” en
sinds kort ook Le Provençal ontvangt,
schrijft::

Beste Leon,
We wonen in de buurt van Venray, lekker in
het groen op het platte land. Zeven jaar
geleden hebben we besloten om niet naar
Frankrijk te gaan wonen en we hebben nog
steeds geen spijt van deze keuze. Frankrijk
graag en veel bezoeken en hier blijven
wonen is en blijft het voor ons. Verder ben
ik nog steeds bezig je krant te lezen. Er
staan veel interessante dingen in. Bedankt
en tot horens.
Groetjes, P.

Beste Leon,
Bedankt voor je maandblad. Ik lees het met
plezier. Wat ik er van vind? Het eerste dat
me opviel nadat ik de eerste aflevering las
was dat ik je talent niet onderkend had. Een
van de problemen de wij hier ondervinden is
dat veel van de mensen die hier wonen
buitengewoon oppervlakkig zijn. Een goed
gesprek is bijna niet te voeren. Wij wonen
hier al twee jaar en er zijn hier maar weinig
Nederlanders en engelsen, dus de keuze is
beperkt. Maar wij blijven uitkijken naar dat
echtpaar dat verder kijkt dan hun
verbouwing en de fles wijn. Ons Frans is
redelijk maar diepgaande gesprekken in het
Frans is toch nog wel lastig. Gevoelens
overbrengen in een vreemde taal,- ik weet
dat uit ervaring hoe lang dat geduurd heeft
in het engels en ondanks het feit dat
vloeiend was voor ik naar Engeland verhuisde- , blijft moeilijk.

Dank voor jullie reactie. Venray is ook voor
ons een bekende plek overigens en daar is
het natuurlijk ook goed toeven. Home is
where the heart is, niet? Dus hoop ik dat Le
Provençal jullie francofiele honger wat kan
stillen en kom maar eens op de koffie als
jullie de Mont Ventoux voor je zien! Tot dan,
dus!
***
Van lezer Th., die net zijn tweede Le Provençal ontving kwam dit opbeurende
berichtje:

Beste W.,
Wij wonen hier al 12 jaar en zijn gelukkig al
wat verder gevorderd, door erg veel initiatief
nemen en hard werken aan de integratie.
Want het is geen kwestie van een beetje
woordenschat alleen, verre van dat. Maar
ook is het waar, dat in het algemeen veel
mensen hun belangstelling beperken tot
zichzelf plus “4 km om zich heen”. En dat is
best lastig voor de open haard met een
goed glas. Dus moeten we constateren dat
een relatie die wat voorstelt, een schaars
goed is,en mogelijk steeds meer wordt
zelfs. Dus laten we zuinig zijn op de relaties
die ons goed doen. En steek je tijd niet in
“de rest”. Wij hebben bleek na telling van de

Hallo Léon,
Bedankt voor de nieuwste editie van de
Provençal met bijbehorend bericht. Dat
wordt weer lekker lezen.
(En hij vervolgde nog met een trucje om de
storende rode aanwijzingen van WORD te
ontwijken;Red.). Ik ga nu lezen en groet
jullie vanuit Spaubeek.
Th.
Beste Th. , dank voor je enthousiaste
reactie en je goede raad. Ik hoop dat ook de
tweede editie moge bevallen. En je weet
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namen voor een verjaarsfeestje, hier al zo’n
70 vrienden/kennissen van zes nationaliteiten en ons dorp van 2000 inwoners
heeft al ca 400 “étrangers”. (Parisiens meegerekend of course). Daarnaast zijn we lid
van de Frans-engelse culturele club, de
Hollandse club (ANM) en van onze kleine
buurtvereniging. En we komen tijd tekort.
En, waar is waar, de contacten door en rond
Le Provençal zijn voor mij ook een vitale
bijdrage aan de dagelijkse communicatieve
pret! Tot gauw dus!

de lezers het allemaal voor elkaar (kunnen)
krijgen.
-Gele letters zijn niet te lezen.
RED: Inderdaad, en ik doe ze gewoon
WEG.
-Een gedachte is ook om meer met kopjes
te werken. De lezer kan zich dan
gemakkelijker oriënteren.
Bijvoorbeeld:
“Sarkozy heeft nu ook besloten om
dittemedatte aan te pakken.
RED: Zal ik proberen, met nam bij langere
teksten: zie mijn pogigen..

****
Lezer C. en al eerder ook mededichter etc.
die mij altijd al “prettig kritisch=opbouwend”
volgt, schrijft:

-Het “avontuur”is heel interessant: wat
mensen al niet ondernemen om de
spanning en de verbazing levend te houden!
Is het een idee om een rubriek te starten
over “Mijn Avontuur” waarbij lezers uitgenodigd worden bij t dragen. Vooral hun lessen
zijn belangrijk.
RED: De rubriek is, net als alle rubrieken, zo
bedoeld. De avonturen die ik nu volg
worden door de avonturiers al op hun eigen
websites gezet en dat is enorm veel werk,
weet ik. Dus daar ligt een probleempje. Ik
heb overigens al weer een nieuwe
avonturier die door Afrika gaat rijden.

Beste Leon,
In een ijverige bui heb ik wat uitvoeriger
jouw krant gelezen. Een mooi werk verdient
gedegen commentaar, vind ik. En dus
vervolgt hij:
Amigo Leoni, saluti,
-Het voorwoord vind ik een soort vers.Het
heeft een hoog journalistiek gehalte:
proficiat!
RED: Dank beste C. dat is teveel eer!
-De gedegen inhoud wordt naar mijn smaak
té vestoord door de vele rode correctielijntjes. Bedenk een manier om hier iets
aan te doen. Bijvoorbeeld laat iemand -die
nogal precies is- de tekst vóór uitgave
redigeren. Dan wordt vorm en inhoud een
sterke eenheid.
RED: Is al eerder op gewezen en ik vond
niemand, helaas. Maar die rode lijntjes dat
is gewoon een technisch dommigheidje van
mij, natuurlijk kunnen die weg vóór
verzending! Overigens staan ze er veelal
omdat er bij afkorten iets “onleesbaars”
ontstaat en ook als ik “vreemde
talen/namen” gebruik. Dus liet ik me even
technisch adviseren door lezer M.
Overigens had een andere lezer recent ook
een trucje aangeraden.Zie dus de kop van
deze krant: voila, met dank aan de
behulpzame heren! En nu maar hopen dat

-Hoe verklaart het Vichy regime
het
corporatisme en het dirigisme?
RED: Alle landen komen uit een tijd waarin
corporatisme en dirigisme een normaal
verschijnsel was. De gilden van de MiddelEeuwen waren er een voorbeeld van, maar
bestonden ook om positievere redenen.
Frankrijk is gewoon blijven steken in deze
maatschappelijke “organisatievorm” en Vichy was, met oudje Marechal Petain (> 90
jaar toen!) bepaald ook geen nieuwlichter.
-Inderdaad! Als ik voortaan een nieuw
digitaal apparaat koop laat ik in zeer
belangrijke mate mijn keuze afhangen van
de kwaliteit van de instructie. (C. reageert
op mijn tekstje over rammelende handleidingen, Red.)
RED: goede tactiek. Eigenlijk moet het
apparaat “zelfinstruerend zijn”. Tja, de jeugd
pakt elk mobieltje etc. en heeft elk probleem
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in 5 minuten opgelost. Wij zijn anders groot
geworden en de fabrikanten calculeren
natuurlijk: hoeveel jeugd en hoeveel oud zit
er in mijn markt… En ze hopen dat oud die
slimme kleinkinderen laat helpen. En uit dit
verschijnsel blijkt dat wij ons deze knollen te
vaak voor citroenen laten verkopen. Er is nu
zelfs een mobieltje speciaal voor ouderen
en idem ook al een PC. Dat is pas marketing!

europese samenwerking hoor ik; en daarover was geen Hollander kort geleden nog
erg positief. Niks gezanik over de dure euro
in het klompenland, in Frankrijk weent Sarko dagelijks over de valutasituatie.
Wat is nu de les? Wie snel wijzigt en de pijn
pikt is gauwer weer op snelheid en in goeie
doen. Een klein land wijzigt snel koers; de
grote franse tanker met corsicaanse bemanning vaart nog steeds oude koers terwijl
de kapitein de andere kant uit wijst…
Het Hollandse geluk is duidelijk, maar wij
hebben wel VEEL meer zon en cabaret op
politiek gebied. Hier kun je nog lachen en
op TV ECHT zien liegen. L’exception complète.
En dan lees ik in het AD dat tilburgse geleerden indicatoren zien, die de recessie
aankondigen in… Nederland! Dat gaat dan
via de inflatie: die stijgt vanaf 2008 naar
2,8% en meer, dan komen de lonen weer
omhoog en dan verlies je je concurrentiekracht, de consumptie daalt en dan
stopt de groei.
En daaraan voegt men toe de groeivertraging in de VS, vanwege de krapte in
krediet. Dat zegt ons de heer Muffels uit
Tilurg.
Tja, de franse geleerden schrijven over
niets anders hier, want Frankrijk is al 25 jaar
in zo’n soort van toestand. Hier proberen we
, nu nog steeds, terwijl de anderen al weer
zakken, omhoog te komen naar een betere
situatie. Da’s knap laat dus. Nederland heeft
dus een “luxe-probleem” in onze franse
ogen!

Beste C.,
dank voor je commentaren en suggesties.
Ik ga er wat aan doen, binnen het haalbare
en vraag elke lezer mij te assisteren hierbij!
En met genoegen zal ik je ook de 5 A4-tjes
sturen met mijn verzameling “Mauvais
Mots”. Schrik maar niet.

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

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.
ECONOMIE: FRANS en NEDERLANDS
Vergelijken is link en altijd is het een partieel
beeld dat wordt opgeroepen. Maar in een
tijd van teststakingen in mijn tweede vaderland lees ik over mijn eerste spannende
dingen op economisch gebied. Deze
vergelijking is dan ook bedoeld om de
compatriotten moed in te spreken. Want ZO
kan het dus ook!
Econ. Groei: 4,1% (Ned); Fra.
Export groei: 7,5% (Ned.); Fra.
Consumptie: ++ (Ned); Fra.
Zorguitgaven: +4% (Ned); Fra.

SCHOLIEREN: FRANS EN NEDRLANDS
In Nederland werd plots door scholieren
gestaakt
over
1040
lesuren.
Wat.
Gestaakt?? We zagen plots studenten
rondrennen achtervolgd door politie; een
soort hooliganbeeld. De staatsecretaris
sprak direct met de vakbondjes en stelde
een versoepeling voor, dus een wat andere
invulling van die 1040 uurtjes. Dat was niet
genoeg, maar de tweede kamer vond toch
ook van : laten die 1040.En nu gaat het spul
in Amsterdam demonstreren…
En ik maar denken dat enkel in Frankrijk
studenten staken, blokkeren en frauderen

1,9% ?
2%
+/Caisse –

Nederland lijdt geen snars onder de subprimecrisis lijkt het, zoals ook Japan laat
zien, tot ieders verbazing. Spanje blijft iets
minder snel groeien en Italië groeit weer
ietsje meer. Alles vooral de vrucht van de
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met de uitslag van stemmingen over de
aanpak van de staking. En de franse
leerlingen hebben ook een duidelijke linksradicale binding. Daarvan hoorde ik in
e
Nederland nog niets maar in de 2 kamer
waren er politici het wel eens met het
opheffen van de “ophokplicht” (op school
blijven als een lesuur uitvalt). Nu maar eens
kijken hoe het verder gaat: in Nederland en
in Frankrijk. Beide excepties maar wel wat
anders.

testante buurkinderen spelen van mijnheer
pastoor.
Dat is niet bedoeld als goedpraterij maar
wel als historische belering. Dus pak dit
probleem aan, maar kijk ook een naar hoe
dat vroeger gebeurde, en, hoe lastig lang
dat duurde. Dus niks accepteren, maar wel
wijs handelen. Zou Jami de historie ook
kennen? Hij heeft zeer veel voorgangers in
de geschiedenis en de meesten branden
nog voor ze in de hel kwamen.
In Frankrijk is het principe van scheiding van
Kerk en Staat nog steeds zo heilig, dat een
discussie over dit onderwerp eigenlijk
overbodig wordt gevonden. Gewoon niks
mee te maken.

GELOOFSAFSTAND
De actie van Jami, die zijn moslimgeloof
afzwoer, heeft ook in Frankrijk voor opzien
gezorgd. Onder de aanhef: “deze affaire
veroorzaakt een malaise in het land van
gewetensvrijheid” , verscheen er een groot
artikel in L’Express. Daarin staat de militante historie van Jami en de zijnen vermeld
en wordt ook verwezen naar gelijke groeperingen in Duitsland (400 leden), in Zweden, Denemarken, in Finland, Rusland en
Groot-Brittannië. Vaak zijn vrouwen daar de
aanvoerders. In de conservatieve moslimgemeenschap is men erg bang van dit fenomeen; het is een echte bedreiging voor het
behoud van een deel van de geloofsaanhang.
Wat zegt de koran nu over hen die het
geloof afzweren? Wel, de Koran spreekt
erover dat Allah ze dat niet zal vergeven ,
en, dat ze een zware straf zullen ondergaan. Dat is het. Maar in de hadith, de
gewoonten van de profeet, staat: Zij die het
geloof verlaten: dood ze!.
En u moet het wel even weten: In
Afghanistan, Iran en Soedan staat er van
staatswege de doodstraf op afzwering!
Verschillende afvalligen moesten a in de
vreemde leven om het vege lijf te redden.
Ach, als je de geschiedenis van de
katholieke Kerk kent, weet U van de vele
brandstapels die er overal brandden in de
tijd van de catharen, vaudois, camisards en
what have you. En ook joden werden als
afvalligen behandeld met, klappen, dood en
verderf.
Dat is 800 jaar geleden inderdaad, maar in
1950 (!) mocht ik ook niet met de pro-

DE TOPEVENEMENTEN VAN DE LAATSTE 25 JAAR
Als de fransen dit lijstje maken komt er dit te
voorschijn:
2002 de euro; 1989 de val van de muur;
1999 de fusie Renault-Nissan; 1990 de tunnel onder het Kanaal; 1986 de plof van de
Challenger; 2004 de tsunami; 2001 aanslag
World Trade Center; 1994 de genocide in
Ruanda en 2002 Le Pen in de tweede
ronde.
Zou het Nederlandse lijstje er erg anders
uitzien? Ongetwijfeld denk ik. De twee
moor-den op Fortuin en van Gogh zouden
er zeker in staan, en niet de fusie bij Renault. Verder denk ik dat er weinig verschil
zou zijn.
Hetzelfde voor “dingen/producten”; dat
leverde in Frankrijk op: de Game Boy
(vreemd voor ons oudjes); de low-cost
vliegers; het fietsplan in Parijs/Lyon etc.;
Cola light (?); de mobiele telefoon; de
Viagra; de boxen voor het internet en de
Renault Espace.
Mogelijk is hier al minder verschil met een
nederlands lijstje te verwachten. Want fietsen doen wij al lang, het witte fietsenplan
was er al meer dan 25 jaar geleden en idem
voor de Renault Espace. Wat zouden
Nederlanders toevoegen? De files? De
Betuwelijn? De bouwfraude? Moeilijk te
zeggen, maar voor wat betreft de technoproducten denk ik dat het zou overeenkomen met de franse lijst.
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Dan nog de lijst met “penseurs”:
Dan staan er hier: Samuel Huntington;
Joseph Stieglitz; André Glucksman; Alan
Greenspan; Francis Fukuyama; Salman
Rhusdie; Stephen Hawking; Claude LevyStrauss; Jürgen Habermas en Amartya Sen.
Als u er hiervan meer dan drie NIET kent
klopt er iets niet met uw intellectuele onderhoud en, ook met uw leesplezier in Le
Provençal. Dit rijtje geeft mij enige troost: er
wordt toch nog meer nagedacht en gelezen
dan ik dacht…
Hiervoor zijn deze “25 jaarslijstjes” best wel
goed. Tel dus uw zegeningen.

50-er en 80-er jaren. Hij bezoekt onderweg
vele beroemde plekken, hoogwaardigheidsbekleders en wordt gevolgd door de
pers van hier en ook nog de Belgische zelfs
(Andy is namelijk belg van origine).
Na de reis verschijnt er een boek (hij
schreef al een prachtig boek over Monieux
zijn woondorp) en onderweg zal hij op uw
PC te horen zijn: Ecoutez France Bleu
Vaucluse en direct. En een keer per week
verschijnt er in La Provence en Vaucluse
Matin ook een artikel.
Andy vertrekt per voiture en is niet voor het
eerste avontuur in zijn leven geweken, te
merken aan zijn bijnaam Crocodile Andy.
Zo veel als mogelijk zal ik hem trachten te
volgen, voor u. Want Andy, ruim over de
zestig, moet u toch ook op een wat ander
idee voor uw leven kunnen brengen? Dus
hij wordt, na Maarten, mijn voorbeeld twee.

GEDONDER OVER INDEXEN
Elk land kent zijn kengetallen en indexen,
die in het politieke debat flink ge- en misbruikt worden. In Frankrijk zit aan deze
dingen heel sterk een rechtvaardigheidssyndroompje vast. Want hier wil eigenlijk
iedereen, iedere groepering zijn eigen
indexje om niet uit de economische boot te
vallen. Daarmee gaan indexen een verkeerd
leven leiden: het zijn namelijk geen politieke
wapens maar besturingschecks van een
globaal soort. In een corporatistisch levend
land, zie de vakbonden met hun pensioengedaver, zijn indexcijfers een nutteloos instrument. Want ik zweer U dat ook
ik indexjes kan fabriceren die aantonen dat
ik de slechtst behandelde inwoner van de
Provence ben. Maar dan moet ik wel de
hoeveelheid zonne-uren verstoppen, de
heerlijkheden van de keuken hier en nog
wel een en ander. Dus ik ben meer voor een
pretindex, en ik ben eigenlijk al ermee begonnen in mijn rubriekje: Nos Bonheurs.
Daar is mijn index dicht bij 90, dus het kan
nog iets beter en ook VEEL slechter.
Sterkte toch maar voor mevrouw Lagarde,
de minister van de franse flous.

-EUROPAPA
Dat staat op de roulotte van Maarten met
zijn tractor die nu, na een aparte reis door
Frankrijk, aankwam in Spanje, via Andorra.
Hij houdt van hoge bergen namelijk en stevent nu af op La Compostella.
Hij zat bijna in de rotsen vast in de Cevennen, de weg omhoog was iets te klein
voor de trein van Maarten, maar hij kwam
met veel moeite toch weer beneden. In
Spanje raakte zijn brandstof op en kreeg hij
van een passant 5 liter diesel; rode diesel
dus. En voort reed hij, tot de Guardia Civil
hem aanhield… en zijn tankinhoud
controleerde. Nog 2 liter rooie (alleen voor
boeren bedoeld!) zaten er in. Maarten ging
op de bon, ondanks zijn uiterst spannende
spaans (zie zijn web-site!). Hij riep mijn hulp
in en ik schakelde Michel in, van spaanse
afkomst en nu wijnboer in Mormoiron. Hij
sprak de agenten telefonisch toe en vernam
dat het potje met rood al naar het politielab
was gestuurd voor checking. Dus er was
niets meer aan te doen, ook al waren zij hij
het met hem eens dat ze nu een beetje
overdreven hadden. Dus Maarten krijgt een
spaans verbaal thuis in Oirsbeek (Ned.), for
sure. En hij moet nu ook echt op groen
blijven gaan, want een tweede keer is echt
heel foute boel, hoorden we.

-DOE IETS MET UW LEVEN
ANDY’S DROOM: THE ODYSSÉE OF A
DREAM
Lezer Andy hier uit de buurt vertrekt voor
een twee-maandelijkse reis door westelijk
Afrika. ( Marokko, West-Sahara, Mauretanië, ,Senegal, Mali, Burkina Faso). Een
soort van remake van eerdere reizen in de
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In de Vaucluse Matin (streekkrant) stond
een vakkundig artikel over Maarten en zijn
avontuur; de journalist, iemand die ik goed
ken, publiceerde een fraaie foto en een erg
goed verhaaltje erbij. En ik let nu scherp op
of ik ook andere tractoren met roulottes
tegen kom, dus franse compatriotten die
genoeg kregen van dit lastige leven en ook
sabbatical gingen. Ik heb de banden van
mijn VTT opgepompt want het begint bij mij
ook te kriebelen…

SARKO IS LEKKER DUUR
Hij davert over de wereld, houdt
kabinetsvergaderingen op vele plekken in
Frankrijk, ontvangt rijen bezoekers en eet
nooit thuis voor de TV. Verder heeft hij
honderden adviseurs en, hij verhoogde ook
nog zijn salaris met 140%. Daarmee
verdient hij nu evenveel als…. De eerste
minister hier, die overigens heel wat minder
kosten ernaast maakt.
Dus ook aan de kosten kun je goed zien dat
de presidentiële dynamiek, na Chirac,
drastisch wijzigde. En u moet ook weten dat
Sarko een voorstander is van het amerikaanse systeem: de president is en
staatshoofd EN ook regeringsleider. Als ie
dat gaat regelen heeft hij die verhoging
weer helemaal terug verdiend.
Dus wees gerust, die salarisverhoging is
een schijntje in vergelijking met de
miljoenenstijging van zijn totale kostenbudget. In Frankrijk was het hierover relatief
rustig, enkel wat stakende vissers (olie te
duur), hadden spandoeken met zijn
salarisverhoging erop. Ach hij moet toch
ook WEER een alimentatie extra betalen,
die arm Nicolas. Het is natuurlijk wat
“onhandig” maar Cecilia moet nu toch ook
leven en Sarko moet toch ook aan zijn
trekken komen als celibatair?
Ik ga maar uit van de gedachte: wie er hard
voor werkt en de boel niet oplicht, mag best
een flinke bos pegels hebben. En, omgekeerd dus…. Behalve als je ziek en stuk
bent, of course!
Sarko laat ze maar rollen dus.

OPROEP AAN DE FRANSEN
Allons enfants de la rupture, schrijft Jacques
Marseille boven zijn artikel begin november.
En hij licht het toe met: “Het breken met
vroeger, dat betekent op vandaag, - en het
is echt tijd-, het beschermde Frankrijk
omkiepen en het bedreigde Frankrijk daardoor beter dienen”. Dus in gewoon plat: delekker-door-levenden moeten nu een forse
duw pikken om een heel het land te redden,
vooral de armen en de weerlozen. Een
eeuwige wet als een kapitalistische maatschappij in de problemen raakt en eruit wil
komen. Kortweg: veel gedonder wacht ons
dus nog.
En hij verzucht ook nog: En als de STRAAT
nu weer gaat dicteren/regeren (door te
staken etc. LS), en allen die wel beter en
anders willen op het asfalt achterlaat, dan
zal de jonge generatie, de erfgenaam, geen
goed Frankrijk erven en zal het egoïsme en
de lafheid het opnieuw gaan winnen.
Deze man heeft zorgen en hij weet waarom.
PREVISIONS FRANCE VOOR 2008
Wat gaat 2008 doen? De wijzen vertellen
mij voor Frankrijk:
Groei
1,8% (2007: ?? , ook 1,8?)
Import
5,1%
Export
3,5 % (3,1)
Consump. 2,2% (1,8%)
Inflatie
1,2% (1,2)
Dat is bepaald geen flitsende toekomst,
maar de anderen zelfs Duitsland zijn ook
niet of nauwelijks hoger. En de publieke
schuld zal verder toenemen, zeker door
schuldverhoging bij de lokale overheden.
Dus Sarko krijgt niet de mistral in de rug;
maar meer in zijn gezicht, I’m afraid.

SARKO LOVES THE STATES
Hij draaide er geen doekjes om bij zijn
bezoek: Sarko loves the States, niks nieuws
voor insiders overigens. Maar zijn speech
voor het Congress, ik luisterde natuurlijk,
was erg gehaaid. Want hij prees de
Amerikaanse waarden en zei die te
bewonderen, maar intussen schetse hij
impliciet dat Bush daarvan knap ver was
verdwaald. Dus hij pleitte eigenlijk voor een
TERUGKEER naar iets anders NA Bush.
Dat hij geen woord over Irak zei is in dat
licht wel duidelijk, en iedereen weet dat hij
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Irak een oerstommiteit van Bush vindt. Maar
de wereld weet weer even waar Frankrijk
voor staat en dat Sarko een atlanticus is.
Maar ook, dat de VS moet rekenen met een
Frankrijk dat er zich stevig mee zal gaan
bemoeien en ook de VS niet zal sparen.
Dus wel een vriend maar geen hielenlikker.
Een houding die meer politici zouden moeten volgen…
Ik denk dat Sarko de amerikanen sterkt in
hun voorkeur voor de democraten nu en dat
deze speech vooral Hillary zal helpen. Ook
al had Nicolas het enkel over Presley and
Marilyn Monroe… Gewoon een politiek
kunstje dus.
Het Congress daverde van het applaus; nu
is de beurt aan Angela. Zij kwam NET NA
Sarko aan… Goed gezien Nicolas.

GEDONDER IN DE CGT
Hervormen is link en lastig; dat merkt ook
de arme Thierry Thibault. Hij snapt al langer
dat de CGT op een ander spoor moet, maar
stuit op keiharde weerstand bij zijn radicale,
meestal zuidelijke, achterban. De oude
communistische erfgenamen willen niets
horen van al die nieuwlichterij.
Ene Didier Le Reste is opperhoofd van de
spoorboys en hij hoort tot de radicale
“njetters”. In de huidige poker regeringvakbonden gaat dus ook wat spin-off komen
binnen de bonden, met name in de top. En
velen denken dat de niet sterk overkomende
Thierry, met altijd hetzelfde jasje en kapsel
(ZOALS OOK IK) het loodje gaat leggen.
Of, hij blijft, want als Sarko op punten wint,
gaat Le Reste eraan. Dus als u nu regelmatig rare manoeuvres ziet in de besluitvorming binnen de bonden, dan weet u
waar dat vandaan komt.
De baas van de CFDT, Cherec genaamd,
een der meest redelijken en moedigen in de
vakbondsclub mocht in Parijs ook deze keer
NIET bij zijn collega’s VOOROP in de rij lopen. Hij werd voor verrader uitgescholden.
Want hij had gezegd: ik stop met staken tijdens het onderhandelen.
Geen van de andere opperhoofden kwam
voor hem op, ook niet nu zij die het eigenlijk
met hem eens zijn. En dat tekent enkel hun
onverantwoordelijkheid en ook hun lafheid.
En dat moet gaan veranderen en nu is er
een unieke kans daartoe.

SARKO: FELICITATIES VAN LINKS
Steeds meer linksen prijzen hun president!
Hij heeft en fantastische stijl, hoor je. Hij
kent zijn dossiers en hij is een en al actie.
Links ligt qua aanpak wel 10 jaar achter,
zeker ook met het inschakelen van vrouwen
in de regering en dan nog gekleurde ook.
De linkse ideologie is nu door rechts waar
gemaakt.
De linkse radicalen proberen het anders te
zeggen: Sarko verplicht ons veel beter te
worden dan we zijn, en, Sarko pijnigt ons
met zijn veranderingstempo. Ik heb geleerd
dat complimenten uit het oppositiekamp de
ware erkenning bewijzen. Sarko is de pedagoog van links geworden. Hij laat zien wat
bij links ontbreekt: namelijk visie en power,
moed en straightness… Bravo Sarko.

WIE JUT DE STUDENTEN OP?
Studenten zijn overal en altijd de betogende
groep die verandering wil. In Frankrijk lijkt
dat nu te zijn veranderd in de groep die altijd
TEGEN verandering is. Zie de stakingen op
ca de helft van de franse faculteiten… Hoe
zit dat nu?
Wel er is een sterke polarisatie binnen de
studentenpopulatie: radicalen (gelieerd aan
PC en LCR) en gematigden (grijze muizen),
die willen afstuderen en geen politiek bedrijven. En de eersten , een minderheid, is
actiebereid, wordt door de radicale politiek
aangestuurd en dwingt haar zin af. Dat blijkt
uit de gecorrigeerde stemmingen over het

SARKO’S AGENDA IS OVERVOL
Hij wil in januari naar de Golf en dat dan ook
in 48 uur compleet maken. Nu is SaoudiArabië boos: dit kan niet, het minimum daar
is twee nachten, lieten ze weten. Ook
Marokko is pissig en Cairo even onderweg
erbij doen ligt daar ook niet lekker. In elk
geval moet het reisje via Doha en Dubaï
eindigen en dan naar Parijs terug. Mijnheer
Claude Guant, die de agenda regelt wordt
hartstikke gek van zijn baas.
Sarko is van een andere planeet: hij “doet”
hele planeten in een weekje.

12

wel/niet blokkeren van de fac’s en wel/niet
staken. De radicalen staken ook niet alleen
voor de eigen zaak, de universitaire hervormingen, maar zijn ook en vooral algemeen politiek gemotiveerd. Sterk tegen
Sarko ook. Nog steeds, na weken nu,
staakte men op de uni’s, al gingen de meesten al weer gewoon naar college. De
minister lette goed op om de radicalen niet
te provoceren, maar hield keihard vast aan
haar veranderingen. Stijl Sarko. Ook omdat
de wetten al in juni werden aangenomen en
de radicalen NU PAS gingen betogen.
Duidelijk samen met de radicalen in de
vakbonden…
En dat terwijl hoger onderwijs budgetten
omhoog gingen, de verzelfstandiging van de
universiteiten is voorgesteld en ook een
vernieuwing en heroriëntatie is ingezet. Hier
geldt ook: als je steeds maar links (of
rechts) af wil draai je in een kringetje rond.
Of: hoe wordt een linkse radicaal nou dom
rechts?
Het lijkt erop dat nu ook de studenten een
positie aan het verliezen zijn. Dames en
heren, aan het werk; redt svp de natie.

Attali wil nog veel meer: terugdringen van
de overheidsuitgaven natuurlijk. Ter vergelijking gebruikt hij een europees lijstje:
Overheidsuitgaven: Fr. 53% EU-gem. 47%
Voorheffingen
: Fr. 44% en EU 40%
Overheidsdeel werkgelegenheid:
Fr. 25% en EU 16%
Overheidsschuld:
Fr. 67% en EU 62%.

ATTALI WIL MINDER LOCALE OVERHEID
Het is droevig te moeten vermoeden dat
Mormoiron haar autonomie gaat verliezen
want de commissie Attali denkt dat de
36000 gemeenten van nu wel terug kunnen
naar … 6000 of 7000! De maires blijven dan
overigens wel, maar als een soort burgervaders zoals in de arrondissementen van
Parijs, Lyon en Marseille. En de Conseils
van de REGIO zullen de verantwoordelijkheden van de huidige conseils
departementals over gaan nemen. Hier een
revolutie op hoog niveau, die wel leidt tot
een vermindering van belastingnhoudingen
van ca 0,5 tot1%.
Gemeentelijke herindeling is een heikel onderwerp, dat weet ieder land dat dit ooit
deed. Wel wij gaan naar Marseille en dat
komt echt niet bij Lyon of Parijs hoor. Maar
Le Brilhas zal straks liggen in de gemeente
…. Tja, daar begint het gesodemieter al!

LE PEN DOET NOG EEN RONDJE
Ze zien hem nog wel een rondje zitten die
80-jarige Jean-Marie. Ook al mislukte het
steeds om de macht te grijpen, in het
parlement te komen, “ons Jean-Marie”
blijven we trouw. Dat dachten de leden en
kozen hem de man die zich nu nog steeds
de beste vindt, zelf. Dan komen er nog de
locale verkiezingen en dan ook nog de
europese in 2009.
En in 2010 zou hij dan gaarne de vlag
overgeven aan dochter Marine, “sauf
putsch” zoals een journalist schreef. Want
het was wel eens eerder groot gedonder in
de interne verhoudingen bij de FN. Maar
daarvoor had men dan ook gaarne de
strakke hand van Jean-Marie, die verraders
(Brutussen) er gewoon uit knikkert en zelf
gaat straatvechten als de beste. Want dat
kan ie, ex-para Jean-Marie, die door vele
jaren van gevaar heen kwam. Hij is katholiek en heeft “een goede engelbewaarder”.
Nee, we bedoelen nu niet zijn lijfwachten.

Tja dat is krachtige taal denk ik. En de
ambtenaren zullen dit voorstel nog fors
gaan voelen. Dat doet enorm pijn, weet ik
ook nog, toen ik in 1980 bij het ABP ging
werken (werden maar 6 jaartjes overigens),
kreeg ik geen salarisverhoging maar een ….
verlaging. En niet zo’n kleintje! En omdat de
Overheidspensioenen WELVAARTSVAST
zijn bij het ABP gingen ook de gepensioneerden achteruit. Zo’n kleine miljoen
oude hollanders belden zeer boos naar
Heerlen. Dat compleet verstopte…
Dat gebeurde in Nederland nu +25 jaar
geleden…. En u weet dat in Frankrijk ook
de WW al 25 jaar op +10% stond. Zou dat
iets met elkaar van doen hebben? Attali
denkt van YES.
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De FN is een oligarchie en wie kijkt daar
nou van op?

aan. Maar hij was te laat om te verhinderen
dat de franse ambassadeur in de VS even
ingreep in de speechtekst. Een collegiale
rotstreek dus. Sarko moest de brand
blussen, maar gaf in zijn speech Guiano niet
echt zijn gelijk. Tja het val niet mee om zo’n
wervelwind te dienen
.
PENSIOEN MET 70!
Dat is prof. Baulieu, tachtiger, van mening.
Hij organiseerde een discussie op 4
december in de Academie der Wetenschappen samen met nog wat hyperoudjes. Mensen die doorwerken leven
langer, beweert hij, zowel psychisch, sociaal
en fysiek. De periode van 50-70 is de transitieperiode naar het pensioen, maar dan
wel werkend. Ai, met mijn 65 jaar en
e
pensioen met mijn 53 zit ik niet echt lekker
dus. Tenzij u vindt dat Le Provençal maken
werken is…. zonder baas dan wel. Maar dat
e
deed ik al vanaf mijn +40 . Daarom leef ik
nu nog…
En om u te overtuigen: in Zweden werken
ze nog voor 69% tussen 55 en 64… in
Frankrijk is dat 38% en dat is bijna de
HELFT! Toch worden ze hier in het zuiden
erg oud…. Maar weet u waarom? Het zijn
erg veel zelfstandige boeren, en die zijn op
papier met pensioen terwijl zoonlief de
boerderij “draait”. Maar pa zit nog stevig op
de tractor en tot zijn 75e. Dat staat niet in de
statistiek…

GEBROM BIJ DE POLITIE
Sarko heeft een instituut gecreëerd om de
delinkwentie statistieken te verzorgen, want
het was een zoodje, voor hij minister van
Binnenland werd. Nu heeft dit instituut een
onderzoek gedaan bij slachtoffers en ontdekt dat niet alle politiecijfers kloppen. En
dat levert al lang ontevreden gebrom op bij
de ordebewaarders die natuurlijk ook bang
zijn voor minder, als de cijfers beter zouden
worden. Het punt schijnt te zijn dat
inderdaad de kleine criminaliteit afneemt
maar de geweldsmisdrijven toenemen.. zoals overigens in heel het westen.
Maar er is ook gegrom over niet vervulde
financiële beloften, al is niet helemaal duidelijk welke dat zijn. Maar er IS gegrom
dus….. en daar moet Sarko mee oppassen
nu. Want een demonstrerende politieclub
tijdens sociale onrust, dat is niet bepaald
een geruststellend idee.
HOERA VOOR DE MAIRES!
De meest populaire politicus in Frankrijk is
de MAIRE, de burgervader. Wel 83% is
tevreden over “die van hun”. Een ware
russische score zegt men hier. En dat werd
bekend vlak voor hun jaarlijkse nationale
congres. Maar er zijn ook kritische geluiden
over de gekozen burger te horen: er moet
meer en beter gesondeerd worden in de
bevolking (72%), er moeten meer wijkraden
komen (65%) en er moet veel meer publiek
debat komen (65%). Dus hadden ze in
Parijs best wel stof tot nadenken op 22
november. Mij is het nog niet gelukt om een
publieke bijeenkomst van de gemeenteraad
bij te wonen in Mormoiron; ik kan niet
vinden waar en wanneer er een is..

KWALITEIT LAGER ONDERWIJS
Het lager onderwijs in Frankrijk is een van
de duurste van Europa, maar de kwaliteit,
da’s niet zo best. Het zakt op dit punt
europabreed af, dat is bekend, maar het
volgende
onderzoeksresultaat
over
“leesdeskundigheid” doet erg schrikken:
Luxemburg staat op score 534; Italië,
Hongarije, Zweden en Duitsland komen dan
met circa 521 punten. Dan volgt Nederland
(!) en Vlaanderen met 519, en Frankrijk
staat op 497…. Met erna Slovenië, Polen,
Spanje, Frans België (!) en Roemenië. Dat
durf je thuis toch niet te vertellen. Europa’s
gemiddelde is 500.
Dus Darcos de minister zei het nu eens
keihard: Een programma moet vooral

DE VS-SPEECH VAN SARKO
Die speech waarbij Sarko zijn liefde
verklaarde voor het geweldige amerika en
intussen ze flink de les las, zij het wat
bedekt, zette ook kwaad bloed in zijn eigen
staf. Zijn topadviseur Guiano had de eerste
versie geschreven maar kon niet mee met
het presidentiële vliegtuig; hij vloog later
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doelstellingen formuleren, de werkwijze is
minder van belang. Enkel resultaten tellen..
En dat heet nu in onderwijsland hier: een
breuk met gisteren, une rupture dus. Alweer
een dus.

Dati de mooie minister van Justitie heeft het
zeer moeilijk met haar juridische hervormingen en vooral met de rij van
rechtbanksluitingen. Protest alom natuurlijk
van magistraten en advocaten: hun tentje
wordt gesloopt en zij nemen het op voor de
arme rechtzoekenden die nu verder moeten
reizen. Ook in de UMP is met een beetje
kritisch: wat brengt dit helemaal op hoor je
ze vragen? Dati zegt nies daarover en velen
vermoeden dat zij eerst de justitiabelen, die
bepaald niet als modern en dynamisch en
rechts bekend staan wil laten begrijpen dat
de minister toch de baas is. Als het gaat
over het “justitiële apparaat” natuurlijk, want
de rechter is “independant” ook in Frankrijk.

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

FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK
-Politiek/maatschappij
.Hervormingen
Sarko spoot hervormingsvoorstellen als een
zwarte fontein, een hervormingsorakel.
Maar nu heeft men, dus ook hij, het moeilijk
met volgen, het waarmaken en ook de
belangenbehartigers hebben hun rempedalen weer gevonden. Dus ging op 14
november e.v. een redelijk breed gestaak
van start…. De Sarkotest begon, nadat enkele oefeningen hadden plaatsgehad. Nu
kwam er dus weer dat oude front van
ambtenaren (waaronder EDF en SNCF),
uni’s en studenten en vakbonden van de
ambtenaren. Maar de scheurtjes kwamen
gelijk boven: de studenten kregen onderling
bonje: stakers tegen niet-stakers dus. Ook
in de vakbonden waren er allerlei kapriolen
omdat een publieke meerderheid in Frankrijk dat gestaak niet echt ziet zitten. Op die
mensen moet Sarko nu steunen, die mening
moet hij versterken dus. Mogelijk zal hij nu
in zijn kabinet ook aan het veranderen gaan,
om vastlopertjes los te maken en herstarts
mogelijk te maken.
Nu komt natuurlijk ook de eerste kritiek op
Sarko los, want hij heeft nu wat laten zien:
goede dingen en ook zwakheden. Laten we
hopen dat hij, ook zonder Cecilia, zijn weg
weet en zijn koelbloedigheid bewaart.
Helaas gaat ook de groei onderuit en zijn er
diverse minder goede tekenen wereldwijd.
Dus Sarko wacht ook nog een flinke herrie
met de EU als zijn tekort , als bijna enige
land (!), weer toe zal nemen. Hij is niet zo
bang van tegenwind, maar mogelijk duurt
die nu wel wat lang c.q. die komt nu op
stormsterkte. Marianne, priez pour nous…

(oud)-Rechts
Chirac werd per 15 november lid van de
Constitutionele Raad. Van de elf leden zijn
hij en Valery Giscard de twee rechtsen.
Chirac heeft nog wat uit te knokken met
Sarko en dus zal hij zijn positie ook hier
inzetten bij de beoordeling van wetsontwerpen… Sarko ziet dat met lede ogen
gaan gebeuren; een remmer in eigen kamp
dus. Om te beginnen deed Jacques het
rustig aan bij het eerste rondje en hij zat
Sarko c.s. niet TE dwars. Slim gezien
gewoon, hij heeft nog veel hulp nodig…
De UDF van Bayrou is opgeheven en de
Modem is haar opvolger. Althans dat wil
Bayrou zo zien, maar vele aanhangers
lopen weg bij deze sympatieke filosoof van
het midden. Hij ging weer onhandig ten
onder. Hij is geen echte politicus maar een
uitstekende partijfilosoof voor de UMP, na
vertrek van Sarko. Nu zet hij alles op de
gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk, maar
zijn medestrijders verlaten het oude schip
en varen verder met anderen. Zielig, wel
slim genoeg, goed ideeën maar niet
gehaaid genoeg. Geen generaal dus en,
politiek is oorlog. Toch?
Verward (ultra)links
Montebourg is de mooie jongen en ook de
mooiprater van de PS. Hij barste weer eens
los en haalde alle oude linkse koeien weer
in de wei. Waarin al lang geen gras meer
staat eigenlijk. Geen enkel nieuw geluid,
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enkel oude schorre kreten. Montebourg laat
de ideologische leegte zien waarin ook
Segolene verkeerde. Want hij was altijd
dicht bij haar in de campagne. Hij kan beter
in de mode gaan, maar dan in de textiel,
denk ik. Hij verbeeld de ondergang van een
volkspartij, maar zijn haar zit prachtig.

staan dan ook nog Nederland, UK, Japan,
Singapoer, en Finland.
Zouden de fransen dat ook WETEN en ook
SNAPPEN?
-STAKINGEN EN ONDERHANDELINGEN
Ach, wat zal ik u hier vermoeien met allerlei
technische en tactische details: het gaat hier
in de grond om zowat de grootste omslag in
het sociale systeem van de laatste 50 jaren.
En ik overdrijf denk ik niet. Frankrijk gaat
een haakse bocht om. Dus verwijs ik u naar
mijn artikeltje onder topics: -Kinderen
staken niet-, geheten. Daar staat mijn
verhaal, geschreven tijdens de spannende
weken en in een tijd van grote ergernis bij
veel fransen: wel 70% zegt men. Ik hoop
dat Frankrijk zich nu zelf gaat redden, er is
een echte kans aanwezig nu.

Segolène staat erg alleen in haar kamp;
geen wonder gezien haar afstand nemen
daarvan tijdens de verkiezingen. En nog
steeds geeft ze niets inhoudelijks af, ook
niet als Frankrijk plat gestaakt wordt over
een pensioen-, een onderwijs en een
justitieel probleem. Ondanks haar vele
reizen naar het buitenland lukt het haar niet
haar zwijgen te verhullen. Ze werkt aan
zichzelf, heet het, in de kring van haar
getrouwen en ze bereidt zich voor op de
presidentsverkiezingen van 2012. Eens zal
ze ons toch moeten uitleggen wat ze
intussen voor visie heeft op het rme
Frankrijk. Hollande is in topvorm, roept van
alles maar weinig nieuwe ideeën ook, en
maait het bruine gras weg voor de mooie
voetjes van Sego. Het is en armetierig
gezicht in de PS; zeker hun reactie op het
incident met de twee dode joyriders. Het
oude liedje werd gezongen: Sarko deed
niets aan de banlieu’s. Hun geheugen is wel
erg kort en selectief, ook al ben je oppositie
nu. Links zonder ideeën lijkt nergens op, is
erger dan rechts eigenlijk.

-AFFAIRES
-DE ARK VAN ZOË
Ondanks Sarko’s reis naar Tsjaad zitten
nog zeven fransen daar vast voor
“ontvoering van minderjarigen”. Want ook
onafhankelijke internationale instellingen
bevestigen dat de 100 kids geen wezen
waren: gewoon weggepikt zijn ze. Intussen
werden
wat
anderen,
waaronder
spanjaarden, wel losgelaten en door Sarko
naar Madrid gevlogen. Maar nu is er ook
groot onderzoek naar deze merkwaardige
club, die onschuldige mensen die een kind
wilden adopteren en ouders uit Tsjaad
ernstig belazerde. Een avonturiersclub lijkt
het nu, die lichtzinnig op pad ging in dit
uiterst precaire gebied. En dus enorme
brokken maakte. Steeds opnieuw zit de
charitas vol met clowns, halve garen en
oplichters. Frankrijk schaamt zich intussen,
want haar relatie met Tsjaad was al niet zo
daverend en dat is nu NOG erger… Ook
een soort affaire, maar deze is in en in
triest.

De FN
Jean-Marie is weer herkozen en lijkt zijn
dochter voor zijn opvolging in stelling te
hebben gebracht.
-Financiën
De franse positie.
Het World Economic Forum bekijkt
regelmatig 131 landen en zet ze in rangorde. Frankrijk gaat nu naar plek 18 omdat
het een desastreuze arbeidsmarkt heeft en
ook zeer slechte relaties tussen werkgevers
en werknemers. Drie plaatsen naar beneden sinds 2006 dus. De VS blijft op 1,
Zwitserland, Denemarken, Zweden, Duitsland stijgen twee plekken en voor haar

-DE MEDEF FONDSEN
Deze affaire gaat verder in er werden de
afgelopen weken al discrete gesprekken
gevoerd met de directeuren van enkele van
de banken van de Medef. Want er bestaan
zo’n 136 (!) rekeningen die nader onderzoek
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behoeven, dus de politie heeft de handen
vol (papier). En men zegt dat de politie ook
met veel interesse naar de bewegingen op
deze rekeningen kijkt: in de laatste weken…. Want als altijd en overal, wordt er nu
gepoetst… Deze affaire zou nog wel eens
mooi kruit kunnen opleveren in de wedstrijd
Sarko-Vakbonden, maar helaas is ook de
Medef (werkgeversclub) er in gemoeid.
Beetje pech dus.

Clearstreamaffaire is op zijn minst onduidelijk. Gerechtigheid, maar dan toch wel
een beetje “vanuit “regler les comptes”.
Wordt vervolgd.
-CLEARSTREAM
Dit onderzoek gaat verder met een verhoor
van MAM, de huidige minister van Binnenlandse Zaken, vroeger van Defensie. Zij
kreeg toestemming van de regering om op
te komen als “simple temoin”. Dus gewoon
als getuige. De Villepin heeft ook een probleempje nu een oud-adviseur een verklaring van de Villepin tegenspreekt en de
rechter dus wil overgaan tot een confrontatie van de beiden. De Villepin heeft al
gezegd daar geen enkel bezwaar tegen te
hebben, maar deze adviseur is nu… procureur generaal van Parijs… En dat is zeer
pikant te noemen. Wordt ook vervolgd
dus…
En nu nog dit: de onderzoeksrechter van
Ruymbeke wil graag promotie maken en wil
als kandidaat gelden voor vice-president
van het TGI (Tribunal Grande Instance) te
Parijs.Dat is even lastig omdat er nog iets
tegen hem loopt over zijn gedrag als
onderzoekrechter bij Clearstream. En nu
wachten velen met spanning op het
antwoord op zijn sollicitatie en niet alleen
van Ruymbeke.

SABOTAGE TGV
Het ongelooflijke is gebeurd: op de dag van
de onderhandelingen werd op 18 plaatsen
iets kapot gemaakt aan TGV-lijnen. Om het
rijden te verhinderen, dat is zeker. En als
het op één moment, en ook landelijk breed
plaats heeft dan moet je toch denken aan
radicale vakbondsjongens. De verontwaardiging was algemeen en de regering stelde
zeer zware straffen in het vooruitzicht. Ook
de vakbondsbobo’s wezen het af, maar één
bond had het over een “provocatie van de
andere zijde”. Weer zien we waar vakbondsradicalisme toe kan leiden: je reinste
chantage van een zeer bedenkelijk soort.
Maar de schuldigen zijn nog niet gepakt.
Wordt vervolgd dus.
ONDERZOEK TEGEN CHIRAC
Onregelmatigheden uit zijn tijd als burgemeester van Parijs konden niet eerder
juridisch op tafel: Chirac was als president
onschendbaar. Nu dat alles voorbij is werd
hij verhoord en nu wordt er echt een
strafrechterlijk onderzoek tegen hem
ingeleid: unieke gebeurtenis, zelfs hier. Hij
moet zich verantwoorden voor het betalen
van RPR-leden als medewerkers van de
gemeente Parijs, terwijl ze gewoon en
alleen voor zijn RPR-werkten. Dat is
misbruik van overheidsgelden en valt onder
het strafrecht. Stel je voor Chirac in de bak!
Nu hebben zijn “directeuren” uit de parijse
tijd, die allen al stevig hebben geleden in het
verleden onder deze affaire, schriftelijk laten
weten hun hoofd niet beschikbaar te houden. Dus Jacques lijkt zijn dekking compleet
te verliezen; dat wordt pijnlijk dus. Sarko en
anderen zullen hem ook echt niet bewenen,
want de rol van Jacques in de

…………………………………………………
…………………………………………………
NOS BONHEURS FRANCAIS.
Bonheurs zijn er ook in de herfst en in de
winter. Je moet dan alleen wat beter
rondkijken. Hier is de oogst:
-“de warme snorrende houtkachel”, die je
voeten zo heerlijk bestraalt, die zijn
vlammenspel toont en die zo’n vertrouwd
geluid maakt. Het aansteken is mijn eerste
bonheur in de ochtend nu, het schoonmaken reken ik daar maar niet toe.
-“de mooie franse films”, in de Hangar de
Lamy (onze filmzaal met rood pluche), zijn
er tweewekelijks. Le Secret, de laatste die
handelt over een familieleven onder de jodenvervolging, was een ware streling voor
alle zintuigen. Hemels camerawerk, een
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mooie dialoog en ook nog zulke mooie
vrouwen. Vive La France!
-“De krimpende lage zon”, die de illusie van
de zomer najaagt maar de strijd verliest
tegen koning winter. Maar ze blijft ons de
hele winter vertellen: ziehier ben ik en ik
kom in alle pracht en warmte terug. Heb
even geduld dus.
Iedere filosoof weet dat de bonheurs ook
hun schoonheid ontlenen aan het bestaan
van de malheurs. Uit het contrast wordt het
mooiste geboren, denk ik steeds vaker.
Vandaar ook weer deze bonheurs voor U.

NOS MOTS ACTUELS.
Nos gros mots zijn “op”, dus moest ik iets
nieuws bedenken. En ik kwam op een
rubriekje: Nos mots actuels. Dus woorden
die in de actualiteit zijn en uiteraard is dat
voor nu, november 2007, om te beginnen
een woord, dat u zal bevallen:

Bij een grève tournante, is enige uitleg
verstandig. Dit is een staking waarbij de
beurt steeds overgaat van de ene naar de
andere sector.
Een grève japonnaise is er een, waarbij de
“stakers” een armband dragen, maar toch
werken. Een soort symbolische staking dus,
die vroeger in Japan wel voorkwam bij
arbeiders en studenten. In Frankrijk is die
vergeten.
En dan zijn er voor de experts nog: de grève
de faim, waar je erg hongerig van wordt en
de grève de l’impôt, veel sympathieker,
omdat er dan sprake is van GEEN belasting
betalen.
Overigens
betekent
het
werkwoord
GREVER, hoog belasten met name in
financieel opzicht. Dus hier ligt niet een echt
duidelijk verband met “grève”. En iemand
die staakt is een “gréviste”, en daarvan zijn
er vanaf nu weer een hoop in ons tweede
vaderland.

“GRÈVE” = een plat terrein bedekt met
zand en kiezel, langs de zee of stromend
water. Dat klinkt mooi en dit heeft niks
actueels dus.
Maar grève betekent ook : het stoppen van
het werk, collectief en samen besloten, en
dat is dus wel uiterst actueel nu.
Is er dan toch een verband tussen deze
woorden? Jawel. In Parijs is er sinds
eeuwen de Place de Grève, waar de
patrons vroeger werkers zochten uit de
groep werkelozen die zich daar verzamelde.
Daar is nu de Place de L’hotel de Ville…
mogelijk wordt er daarom bij de parijse
gemeente-ambtenaren nog steeds zoveel
gestaakt! Dus daarom heet een werkstaking
nu nog steeds “une grève”.
Er zijn grèves sauvages natuurlijk, stakingen waaraan de vakbond (officieel) geen
steun verleent. En er zijn grèves sur le tas
(letterlijk staking boven op de hoop (werk)):
dat is een staking waarbij de fabriek/het
kantoor ook nog wordt bezet. Deze staking
komt in la douce France best wel vaker
voor. Dan hebben we nog de Grève
surprise, de verrassingsstaking. Uitleg
overbodig.

“CHEMINOT” = werknemer bij de spoorwegen Les Chemins de Fer, hier geheten.
Dit woord staat nu niet toevallig hier, dicht
bij “GRÈVE”. Want wie staken zegt, zegt
ook cheminot, zeker in Zuid-Frankrijk.
.Cheminer betekent ook gestaag en in vast
tempo een weg gaan. Past wat minder bij
“grèves” helaas.
De uitdrukking: “En tout pays il y a lieu de
méchant chemin” wil zeggen dat er in elke
zaak een moeilijk moment is te overwinnen.
N’y pas aller par quatre chemins = zonder
omwegen over iets praten, erg direct zijn.
Zoals je bij staken dus ook doet.
Ëen “chemin de paradis” is een weggetje
waarbij je enkel achter elkaar kunt lopen.
Niet duidelijk werd mij waar deze uitdrukking
vandaan komt. Mogelijk zijn de wegen in het
paradijs allemaal smal omdat er toch niet
zoveel bewoners zijn?
Tenslotte nog de “chemin des ecoliers” die
duidt op een nogal lange (om)weg, die van
de scholieren die spijbelen in plaats van
naar school te gaan.
Laten we hopen dat enkele cheminots
medelijden met ons krijgen na een weekje
“grève”…
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nog gewandeld (maar elk contact met
derden is streng verboden). Simpel eten,
nooit vlees, s’nachts naar de metten en ook
nog enkele keren per dag. Bezoek van familie/-vrienden eens per jaar en dat alles dan
50 , zestig jaar lang. En sterf je, dan ga je
op het kerkhof met een simpel houten kruis
zonder enige tekst.
Tja wat moet je daar nu van vinden? Wel,
ze doen geen mens kwaad, dat is dat. Maar
ze doen toch ook geen mens goed? Of mag
dat niet zo gezegd worden?
Maatschappelijk is hun bijdrage enkel dat ze
weinig kosten maken en niet meedoen aan
het realiseren van groei en zo. Dat is nogal
magertjes, vooral gezien vanuit de niet-religieuze hoek. Als oud calvinistisch opgevoed type blijf ik nu toch met een groot
vraag-teken achter, zeker ook omdat ik het
geloof liet voor wat het voor mij was, namelijk zero.
Toch zou ik het wel eens willen ervaren,
maar er is geen testmogelijkheid in het
klooster in de VAR. Je komt en doet mee en
blijft óf je komt, je gaat weg en mag nooit
meer terug komen; dat is de regel. Ach,
mogelijk moet ik dus een geintje uit halen,
voelt U hoe?
We hebben hier vlakbij La Madelèine, een
klooster met een hele sterke club erin. Très
catholique, ze waren aangesloten bij de
afvallige griezel Lefevre. Hij is niet meer, en
Rome sloot weer vrede met zijn volgelingen
en maar zijn gedachtengoed leeft nog best.
Ook is dit klooster gebouwd met steun van
Jean-Marie Le Pen en andere rechtse catho
‘s. De mis die ik er bezocht was fraai gezongen en de simpele stilte maakt indruk. Dus
waarom niet eens daar onderduiken? Bijvoorbeeld een maandje op proef….. en dan
maar eens verder zien.
En stel eens, het bevalt! Dan kan ik mijn
épouse niet meer zien, dan vormen wij geen
fiscale eenheid meer, dan zie ik mijn
(klein)kids ook nog maar zelden, mijn katten
zo goed als nooit meer. Ik mag niet meer
door ons dorp wandelen, mag wel een
Provençal maken, maar met niemand meer
communiceren, zie niemand meer uit de
buurt, uit mijn vriendenkring.. dat is toch wel
erg hevig.

PAROLES DE PRÉSIDENTS.
Presidenten in Frankrijk worden betaald om
te spreken en zijn zeer impopulair als ze
lang niks zeggen. Daar hebben we bij Sarko
geen last van; de journalisten hebben
allemaal een burn-out hier.
***
“ De eerste onder de fransen is nu ook de
eerste fransman “(Zei Rene Coty toen hij de
macht overdroeg aan de Gaulle in 1959).
***
“ Le general de Gaulle est mort, la France
est veuve” (Zei Pompidou toen Charles
stierf in 1970)
***
“ Door genuanceerde formuleringen, door
compromissen en door combinaties van
belangen kan een partijman ooit een staatsman worden” (Gaston Doumergue, 1931).
***
“Mijn hele leven heb ik een bepaald idee
over Frankrijk gekoesterd…. Naar mijn
mening kan Frankrijk alleen Frankrijk zijn
met grandeur” (de Gaulle ,1946; Charles
was niet echt bescheiden).
***
“ Het is niet genoeg om een groot mens te
zijn; je moet er ook op het juiste moment
zijn” (Pompidou).
…………………………………………………
…………………………………………………

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
WAAROM NIET IN HET KLOOSTER?
Ik las over een streng klooster in de Var,
waar ze tekort aan roepingen hebben. En
omdat ik wel eens dacht aan kloosterverblijf,
maar dan tijdelijk, bleef de mogelijkheid
even in mijn gedachten. Alleen op je cel ,
met veel gereedschap, soms een beetje
muziek, boeken, en kranten enkel in verkiezingstijd! Eten op je cel behalve op zondag,
dan mag er samen gegeten worden en ook

19

En mogelijk wordt ik dan ook nog gelovig,
iets wat ik me nu niet kan voorstellen. Ik
gelovig worden dat kan, maar dan niet in
een bestierende, oordelende en straffende
God.
En dan zal ik ook nooit weten hoe “wonen in
Marseille” voelt. En met de anderen mag ik
enkel op zondag praten en ik krijg maar één
glas rood per dag. En ik wordt waarschijnlijk ook nog stokoud…
Ik ben er wel weer klaar mee; ik ga enkel , if
any time, als toerist, dus tijdelijk. Liefst met
een paar andere toeristen die ook nieuwsgierig zijn. En in het weekend mogen wij wel
even stappen natuurlijk en een krantje mag
dan ook. Zou dat genoeg zijn of zou ik na
een weekje gillend weglopen, in de richting
van de eerste de beste groep bewegende
wezens?
Tja het is nu net of ik al weet wat het voor
mij wel/niet zal kunnen zijn…. al
droogzwemmend vastgesteld nu.
Het zal er niet gauw van komen… tenzij u
het wel leuk zou vinden dat ik in de cel een
Le Provençal zou maken en u vertel wat er
met je gebeurt in zo’n soort leven.
Kortom, ik ben er nog niet echt klaar mee,
zoals u al merkt. Dus mogelijk komt hier nog
ooit de rubriek te staan: ALLEDAAGS UIT
HET KLOOSTER. Maar dan wordt het wel
een wat vrolijker orde, ergens in België, met
een bierbrouwerij, met 30 vacantiedagen en
ook niet te ver van een nonnenklooster. Dan
is het ook niet nodig zich zorgen te maken
over aanvulling van de gaten door sterfte.
En met katten graag en een niet TE eenvoudige keuken.
Ik stop even en lees de laatste zinnetjes nog
eens en de conclusie wordt heel duidelijk:
ik wil gewoon op vacantie in een 5 sterren
hotel. En mogelijk bid ik daar wel s’avonds
op mijn knietjes mijn avondgebedje.
Waarom zijn mensen dan ook zo nieuwsgierig en steeds op zoek naar het andere?
Alles wat u leuk vindt heeft u eigenlijk toch
al? En U hebt toch ook een leven lang voor
deze wijze gekozen?
Terwijl ik Depke aai, besluit ik voorlopig niet
in te tekenen in de abdij van Montrieux in de
Var. Maar ik zal rondkijken of ik kandidaten

vindt, wie weet, want ik zou sommigen wel
eens als monnik willen zien.
…………………………………………………
…………………………………………………

JOURNAL MORMOIRONAIS
DE CARPENTRASSIAANSE VESPERS
Mijn moeder sprak vroeger wel eens over
“de vesper” (zonder s), en bedoelde daarmee per ongeluk wat eigenlijk “het Lof”
heette op zondagmiddag. Want Vespers
heten naar het latijnse vespera (= avond) en
moeten dus rond het ondergaan van de zon
worden gepraktiseerd. Daarom dus zijn de
Vêpres (=vespers) van Saint-Siffrein om
16.30 uur en ze ein-digen soms om 7 uur in
het donker. Ik ben al jaren vaste bezoeker
van deze speciale vespers en maak er
graag (weer) reclame voor. “Je chante leurs
louanges”, (ik zing hun lof) , om even in stijl
te blijven. Ze horen bij de start van het
Feest van Saint Siffrein (patroon van Carpentras, Sifredus=Siegfried, was een bisschop die hier leefde zo’n 1400 jaar geleden en die , natuurlijk, heilig werd). Er volgen na de zondag twee dagen markt en
kermis, zoals dat al eeuwenlang gebeurt
hier.
Daarom zit ik nu dus weer in de knellende
houten bankjes, -duidelijk gemaakt voor
kleine Provençalen-, en kijk naar de nerveuze, laatste voorbereidingen. Want wat ik
ga zien is een echte, levende copie van een
ceremonie van bijna 600 jaar oud; beter dan
een film dus.
Het zal zo gaan losbarsten, in al zijn pracht
en glorie en ook, zijn machtigheid. In de
Kathedraal zitten zo’n 400 bezoekers en
rond het altaar zie ik zo’n honderd uitvoerenden. Het koor Elzear Genet (60 man;
Genet is een componist ca 1550), en het
strijkorkest zitten achter het altaar verscholen; opzij zien we ook de 4 solisten.
Verder vallen op de abt van klooster La
Madeleine in Le Barroux , in zijn zwarte
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habijt met dito kalotje, en zijn vier monniken
met hun grappig ranje haar rond hun hoofd:
een soort maxi-tonsuur dus. Zij gaan de
gregoriaanse gezangen doen à capello , dat
spreekt voor zich. Dan zien we, aan beide
zijden van de grote koorzetel waarop de abt
hoog troont, twee bisschoppen in hun zwart
met rood zitten. Dan zijn er nog zes grijze
heren in zwarte jurken met rode koorden en
een rood embleem: de “confré-rie of zoiets”
van Saint Siffrein, denk ik. Want zij droegen
ook de baar met erop de schrijn met de
resten van onze saint. En tenslotte, is er het
uitvoerende team van vier pries-ters, enkele
diakens en een clubje misdienaartjes. Die
hele groep kwam, bij het kloksignaal van
half vijf, de hoofdingang binnen in
processie, onder het daverende gemusiceer
van koor en orkest. De abt draagt een
houten arm met twee vingers die zweren, en
waarin een glazen luikje zit, hetwelk iets
aangeeft over de heilige (le-raar?) en niet
iets zegt over de abt persoon-lijk, denk ik.
Maar die draagt het wel, dus…! Verder
worden de mijter en de staf van de heilige
meegevoerd naar het altaar waar alles
vervolgens wordt uitgestald.
Voila het “tableau de la troupe”, een
doorsnee door de katholieke kerkgemeenschap in al zijn geledingen. In het
schijnwerperlicht heeft het tafereel iets
onwezenlijks, weggerukt uit andere tijden. Ik
zag dit soort settings in mijn jeugd ei-genlijk
heel vaak, maar het zei me toen te weinig,
ik was er gewoon aan gewend, vanaf klein
kind. Wij zagen elke ochtend een mis met
liturgie en opgepofte priesters en zondags
zagen we ze zelfs twee keer: de mis
s’morgens EN nog lof of vespers s’middags.
e
Na mijn 18 zag ik het alleen nog bij zeer
droeve of zeer blijde happenings.
Maar nu zie ik het pas echt, ik zie als het
ware nu een laag dieper. Want nu kijk ik
naar een demo van de kerk, een manifestatie van een machtige, mondiale international, dat zijn grootheid, rijkdom en macht
breed etaleert. De enige en ware kerk van
God toont zich..
Het geheel straalt van een forse overtuiging, kracht en zekerheid, en een verbon-

denheid aan een zaak, die altijd al een
worldbusiness was.
Een klein uurtje luisteren we naar koor en
orkest met prachtig repertoire uit de late
middel-eeuwen. De klankharmonieën schallen door de kathedrale gewelven en de zeer
fraaie stem-bandtrillingen van de solisten
zenden prachtige emoties tot ons. Het raakt
je, je bent zo verkocht, het wordt warm en
blij, en je beseft dat je nu ergens bij hoort.
Samen genieten in verbondenheid, dat is
wat in je neerdaalt. Hierover is goed en diep
devoot nagedacht, eeuwen lang. Een deel
van het katholieke cement. Je kunt er een
speld horen vallen.
Dan volgen wat liturgische gebeden, wat
prediking en een der bisschoppen houdt
zelfs een , best aardig verhaal, in het Provençaals. Dat kunnen we dank zij een
vertaling op papier volgen; de kenners
lachen dan ook net voor ons, de onwetenden. De bisschop vereert, dat is zeker,
en verheerlijkt, “zijn heilige” , dat is zijn
devotie, zonder twijfel.
Al musicerend, belerend en bewierokend
komen we na 1,5 uur bij de crux, de zegening met de relekwie van Saint Mors. Saint
Mors (=het heilige paardenbit) heeft niets
van doen met Saint Siffrein. Nee, dit ijzeren
bit was zeer lang geleden van keizer Constantijn uit Byzantium. Hij kreeg het van zijn
moeder voor zijn paard, waarmee hij ten
strijde trok. So what denkt U. Maar u weet
nog niet dat het ijzer van het bit een grote
spijker was, waarmee Jezus aan het kruis
genageld hing. Die was naar Constantinopel gebracht en rond 1250 heeft iemand
de tot bit omgesmede spijker, naar Carpentras gebracht. Daar is het ingepakt in een
koperen doos met glas en wordt tentoongesteld in een grote monstrans. Dit Saint
Mors staat al de hele dienst op een zijbalkon zo’n 8 meter boven ons te wachten op
de zegeningsceremonie.
De stoet van alle altaarbezetters komt nu
naar het balkon, - onder luide muziek en
gezang- , en stopt en buigt voor de hoge
monstrans. De hele kerk kijkt toe nu de
pastoor de trappen in een zijbeuk opgaat
om dan boven ons te verschijnen. Hij moet
een zware prestatie volbrengen: er moet nu
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met deze monstrans dertien keer een zegening worden uitgevoerd op de hoeken en in
het midden van het balkon. Om iedereen in
en om Carpentras, ook buiten de kerk dus,
zegenend te “raken”. Het is een wat bizar
gezicht; een mens verricht een soort sportinspanning op grote hoogte om allen, zondaren en vromen, te zegenen. Er zit een
soort van kastijding in lijkt het me. De pastoor een echte perfectionist en een sportief
ogend persoon; hij draait er zijn hand niet
voor om. Hij draagt het zelfs naar beneden
en dan, in processie, naar het altaar. Nu
gaat iedereen op het koor de relikwie
kussen, let wel u kust dus materiaal van de
spijker van het Kruis van Jezus ( dat later in
de bek van het paard van Constantijn vertoefde..). Het bit is dus gemaakt uit ijzer van
2000 jaar oud… dat door de voeten of handen van Christus werd geslagen… Dat lijkt
wat op het lijkwaad van Turijn, toch?
Het kussen gaat in strenge volgorde: eerst
de abt (weer dus), dan de bisschoppen, dan
de priesters en dan de diakens en de
dienende leken. Een diaken loopt mee met
de pastoor om het glaasje na elke kus
schoon te vegen. Iets wat nogal wat geloof
vraagt, dus hygienisch gesproken is het
gebeuren niet echt conform medisch
protocol.
Nu voel ik mij als ex-katholiek, dus niet
helemaal lekker; dit is iets wat ik niet kan
doen, want daar schiet mijn geloof erg
tekort voor. Ik verlaat dus de Kathedraal
terwijl de honderden gelovigen Sint Mors
kussen. Ik ga door de Porte des Juifs naar
buiten , de poort voor de bekeerde (of afvallige?) joden, de z.g. maranen. Ik denk
dat het ook voor mij de juiste poort is; immers zij werden ná hun bekering nog niet
echt vertrouwd dus waren nog wat verdacht. En ik ben dat eigenlijk ook, want ik
ben zelfs afvallige! Ik vind zo een vleugje
van mijn solidariteit op deze mooie zondagmiddag.
Even later loop ik door het donkere Carpentras en weet dat van de duizenden feestgangers in de komende dagen slechts een
kleine minderheid beseft waarop hun pret
nu eigenlijk is gebaseerd.

Als u de Middel-Eeuwen, waarheen we terugkeren qua type samenleving volgens
sommigen, een beetje op uw huid wil voelen, dan ga ook eens naar de Vêpres van
Saint Siffrein .Uit eerbied voor de historie,
om een les over vroeger te beleven, om de
kerk te speuren in zijn, wat gesleten grandeur. Of om iets van je wortels terug te vinden en om een mooi concert te horen. Voor
mij is het alle drie en ik acht dat uniek.
Uiteraard deed ik ook mijn duitje in het collectezakje, je hoort solidair te zijn. En je
moet hopen dat deze zo rijke cultuurdemonstratie het nog eens 600 jaar uithoudt.
Voelt u dat ook zo, dan zie ik u in 2008 op
de laatste zondag in november in Carpentras bij Sint Siffrein en Sint Bit. U zult verrukt
zijn…
Leon, nov. 2007.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

COIN DES POETES
Voila, een “moving poem” van Maarten de
globetrotter, wat hij schreef de dag na zijn
vertrek van Le Brilhas…
LOOS
Na het afscheid
Ben ik leeg
Gewichtloos bewegend
Mijn kompas draait schokkend rondjes
Oirsbeek,
Vautourneux,
Mont Ventoux
Verder
Geluidloos
Zonder luisteren zonder horen
Geen lach die schalt
Vacuüm
Tijd leert
Mensen sturen
Geven richting
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Geven invulling

langs plassen met vogels die stil zitten
kijken,
of toon–ladderen, of laag scheren onder zware
wolkenschepen, eeuwig onveranderd,
langs kusten met dijken en helden die
vochten
op verre wateren en vaak schreeuwend en naamloos
ten onder gingen,
langs meertjes waar donkere bomen aan
drinken
en met hun lange schaduwen het lage land bedekken,
onder sterren van hemels die als ogen
de eenzamen volgen en stilte openen voor verbaasde
zielen,
met buigende beelden van waarheden
vermenigvuldigd door begeleidende meeuwen,
onder een gouden ring met zon daarin
grijs verstrooid in glijdende ramen.
En van verre vloeit mijn mijmerende blik
terug
in de stilte van mijn eigen zijn.

Er klinkt een lach
Een hand zwaait
Ogen twinkelen
Wie slim is wacht
Niet overhaasten
Geduld
Meer geduld
Stil! Stil!
Luister
Ik luister en hoor
Dan sta ik op
En volg mijn hart
Maarten Hendriks, 7 nov. 2007.
Geschreven in de buurt van Tavel niet ver,
maar toch te ver, van Le Brilhas.
Dank je Maarten; go by your heart.

C.S.

Een waarlijk opmerkelijke reis door een
wereld van natuur en mensen op zeer
aparte wijze geschetst. En, at the end,
arriveert de reiziger weer bij zichzelf. Dank,
beste C., magnifique!

****
Een zeer fraai gedicht van lezer C. Die op
een reis veel inspiratie vond:
Een reis in de stilte

****

Ik glijd door het merg van een groen
gebeente
waar koeien in extatisch licht gedompeld traag
talmen,
ik glijd over ijzers die een zilveren spoor
trekken naar een horizon
die niet vluchten kan omdat steeds aan hem gevreten
wordt,
ik glijd in een elektronen zogende cobraslang
wiens koene kop
zich onmeedogend vastzuigt aan de sporen die hem
dragen,
door musea met molens die eeuwenlang
trouw voor brood
zwoegden, soms met vuur geladen,
door steden met wanden van stenen, ramen
en tuinen die
als rottende ingewanden de schaduwkant van het
menselijk bestaan onthullen,
door dorpen met schommels en paarden en
kerken en klokken
en groen verpakte huizen in stilte, liefde, leed en haat,

Na een weekje met “amis d’antan” was ik in
een wat speciale “state of mind”.
SÉJOUR HEUREUX
Weerzien, kijken en praten,
Met mensen die je graag mag,
Die ook jou graag mogen,
Vertrouwelingen, kameraden en geliefden,
Die overeind bleven in alle stormen,
Die ieders leven teisterden.
Het reisplan voorzag erin,
In vijf dagen, warme ontmoetingen,
Dagen gevuld met uitwisseling,
Die wat smaken naar nectar,
Die zalven als balsem,
Je kneuzingen goed doen.
Een soort van “happy hour for a week”,
Een amicable trance die voortduurt,
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Doorgaande sekwentie van plezier,
Harmonie zonder breuken,
Aanrakingen die kunnen genezen,
In een Vancouverkamer vol vrede.

ALGEMEEN.
DEMOGRAFIE: PAS OP, HONGERSNOOD!
DE VN publiceerden een toekomstrapport,
opgesteld door 90 experts. En ze zeggen
dat de mensheid in totaal gezien, zich TE
SNEL voortplant! Komt vooral door de
geneeskunde en het betere nivo van leven… Het oppervlak dat een huidige mens
behoeft om te overleven is ca 22 hectaren
en op aarde is er nu per mens maar 16
hectaren beschikbaar. Als het zo doorgaat
zal de consumptie van voedsel met 2,5 à
3,5 stijgen en dan moeten we in 2030 120
miljoen extra-verbouwingshectaren vinden.
Wat is de wereld toch een demografische
ongebalanceerde puinhoop; in het oude
westen, maar ook in China en Rusland, zijn
er straks te weinig mensen…. In Afrika en
het (Midden0-Oosten zijn er nou net enorm
te veel mensen en in totaliteit leidt het tot
hongersnood.
De
huidige
grondstofprijsstijging is er een teken van… Dus de
boeren zijn opnieuw onze toekomst en dat
hebben ze nog niet echt door.

Langzaam herontdek je bij jezelf,
Home is where my friends are,
Home even is even “my friends”,
Waar ze dan ook wonen,
Wat er ook van hen werd,
Ze bleven een mooi deel van mijzelf.
Zo’n reis geeft je vrede,
Verzacht je blik op de wereld,
Tilt je op uit kou en blubber,
Naar een warme koestering,
Een aangename stroom voert je mee,
Op zijn reis naar hemelse sferen.
Als er een God zou bestaan,
En als hij ons mensen begrijpt,
Ons aller geluk nastreeft,
Dan wil ik hem wel volgen,
En gaan naar waarheen hij wijst,
Naar zijn huis vol met (mijn) vrienden.
Want als God ons echt wil redden,
Ons de essenties wil tonen,
Dan moet hij een vriend zijn,
Tussen de vrienden die daar wonen,
Waarheen ik recent reisde,
Naar “mes amis celestes”.

VOORKOMEN VAN EEN RECESSIE
De FED piekert zich suf op dit onderwerp en
verlaagde al de rente. Ze ziet op zich
stabiele kredietmarkten maar weet dat ze
zwak staan nu de subprimekwestie.
Anderzijds nam de productie toe, maar die
lijkt nu wat af te gaan zakken. En de hoge
olieprijs doet de koopkracht wegvloeien. De
orderboeken lopen langzamer vol, en de
winsten zijn nog goed in de industrie (behalve de bankwereld). De onzekerheid
groeit dus, en de komende maanden zijn als
testperiode voor 2008 te zien. Laten we dus
bidden..
Een nieuwe zorg zit er bij de grote
verzekeraars, die mogelijk moeten gaan
lappen voor kredietverzekeringen die ze
afsloten. De beurskoers voor enkelen in
deze speciale sector zijn al aan het tuimelen
omdat men bang is voor het moeten
voldoen van aangegane verplichtingen in de
bankwereld. En veel grote banken zijn ook
groot-aandeelhouder bij kapitaalverzeke-

Let our last voyage be,
Like this happy voyage,
And let us come there,
Where we can prepare heaven for them,
And stay with them there for ever.
Leon, oct. 2007
+++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

24

raars… De ketting en de schakels, weet u
wel!

DE ARME MIDDENSTAND
Tussen arm en rijk zat altijd de
middenstand, de brug zogezeid. Arme
arbeiders, daaraan zijn we steeds meer aan
het wennen ook in het rijke westen. Zeker
als er een laaggeschoolde onderlaag is die
geen werk vindt of krijgt. Anderzijds zitten
daar de (illegale) gastarbeiders uit NoordAfrika (Spanje/Italië) en uit Oost-Europa
(Engeland/Ierland/Frankrijk/Nederland/Duitsl
and). Zo ontstaat er een laag armen in de
onderbouw. Maar steeds meer blijkt dat ook
in het midden de welvaart slipt: Duitsland
sneed fors hier om de concurrentiekracht
weer te herstellen ten koste van heel wat
ellende in het midden en nu staat Frankrijk
voor hetzelfde probleem. En het wordt erger
omdat de laatste tijd de vaste lasten zo
stijgen. Energie +5%; Gezondheid +4,5%;
Huren +3% en voeding +2,2% (cijfers uit
Frankrijk). Dat knijpt vooral in het midden
heel hard: bij zelfstandigen, winkelhouders,
ambtenaren etc. gaat het voor een deel ook
al niet best. Dus een betere opleiding
beschermt ook hen niet meer. Ja en de
bovenlaag, die gaat het bepaald goed; de
discussies over exorbitante beloningen zijn
ook al internationaal.
De maatschappelijke welvaartsprent verschuift… Het grote geld wordt verdiend in
de dynamische laag van de gemeenschap,
in de internationaal geörienteerden, veelal in
moderne technologie. Alles een gevolg van
de mondialisatie die geheel andere eisen
stelt om geld te kunnen maken. Het lijkt op
een terugkeer naar vroegere tijden: in de 20
en 30-er jaren was er ook zo’n beeld,
daarna kwam vooral de middenstand op en
verbeterde de welvaart onderin ook.
Het westen zit in een race: vergroten van de
concurrentie is vereist voor groei en verhoging van salarissen staat TEGEN-OVER
concurrentiekracht. Dus eerst de buikriem
aanhalen en harder werken (en betere
producten verzinnen) , dan komt de groei
weer en dan kan er weer rijkdom worden
verdeeld. Een oude wet doet weer opgeld.
Duitsland is het europese voorbeeld van
zo’n restauratie manoeuvre, Frankrijk is het
voorbeeld van een afzakker. Nederland en
anderen gaan nog prima, maar of men daar

SUBPRIMES: TUSSENSTAND
De beurswaardedaling door de subprimecrisis staat nu wereldwijd op 435 miljard €;
dat is 1,5 keer het BNP van Nederland
(659), en iets meer dan dat van Zweden
(380). De franse banken bleven gespaard:
zij staan ook bekend als conservatief en
degelijk. Dat betaalt zich nu uit. De klappen
vallen in de VS, Groot-Brittannië, Japan en
Zwitserland bij grote banken en ook
verzekeraars. En er is nog paniek en wantrouwen: men vreest dat nog meer schade
zal bovenkomen. Dus de interbancaire rente
is even met +0,7% naar 4,7% gestegen…
en dat is 0,7% (dus relatief +16%) hoger
dan de rente van de Europese Bank! We
zijn er nog niet en de straf is dus stevig.
DE MACHTIGE STAATSFONDSEN
Een totale pot van 3400 miljard € daar kun
je niet gewoon langs kijken. Dit is het totaal
van de internationaal opererende staatsfondsen met voorop: de Arabische Emiraten
(875 miljard), Singapour (438, Saoudi
Arabië (300), Koeweit 250, China 300 en
dan nog de small one’s, Rusland, Hong
Kong, Noorwegen en Canada en nog 10
dwergjes. Want deze staten met veel (olie)cash willen meer dan de lousy 5%
opbrengst dus, ze gaan meedoen in de
superinternationals als EADS, Sainsbury’s,
HSBC en wie nog niet? Ze werken voor
eigen staatsheil natuurlijk, maar is dat ook
ONS heil? Niet zeker zegt Angela Merkel
die haar industrie wel wil beschermen tegen
zo’n poet. Ook al zeggen ze allemaal: Nee
niks politiek enkel de waardetoename, daarom gaat het..
Maar ja we kennen intussen de russen wel
wat anders met hun gaschantage en zo.
Een nieuw soort speler is opgestaan op het
financiële wereldtoneel en daarbij zijn weinig
europeanen. Enkel: Noorwegen 300 miljard,
Frankrijk 47 en Ierland 27. Europa kan op
veel geld rekenen, maar of ze daar blind op
staan te wachten? Tja, de wereld draait
doorrrrrrrrrrr , ook zonder het oude Europa.
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de toekomstige slag bij gaat houden bij een
afname van het ondernemerschap en een
toenemende vergrijzing, valt te bezien.
De stormbal is gehesen voor de middenstand…. Sarko moest het uit gaan
leggen en dat viel niet mee. Hij had weinig
keus: hij moest zeggen…. Geld erbij
INDIEN de groei (en de export) terugkomen… Of men dat zal pruimen?

ergers dan dit… Deze biechtsite voorziet
ook al in een groeiende behoefte. Dus moet
u uw hart ook luchten
En het is dus altijd weer waar: als je de
diepste behoeften weet te raken, ben jij
daarna zelf snel schatrijk. Maar of je eenzaamheid dan ook echt minder zal worden,
dat is nog maar de vraag.
We gaan straks enkel nog leven op het
internet, want dat is WEG van de (boze)
wereld waar het zo benauwd wordt. Virtueel
is dus goed voor u en voor 6 miljard
anderen? Second live wordt a way of live…
Geachte leeftijdsgenoten: begrijpt u de
koers van de wereld NA ons nog?

FACEBOOK EN POSTSECRET
Voeg u bij de 49 miljoen anderen de zijn
ingeschreven op de site van Facebook,
sinds 2004. De geestelijke vader er van ziet
het in 5 jaar tot gigantische omvang
groeien. Het is een soort contactsite waarop
u zich MET FOTO inschrijft. En hoe dat
gaat? Wel u geeft natuurlijk ook uw mailadresbook in en even later krijgt u overzichten van velen die ook “iets” hebben met uw
mailvrienden, want zij stonden ook in de
mailadresboeken van uw vrienden… En u
vind plots velen uit uw leven terug… En dus
kreeg Mark Zuckerberg een bod van 15
miljard van Microsoft voor zijn site. Want
Facebook is uiterst verslavend en dus goud
waard. Let wel, als u verder zoekt door nog
meer van uzelf prijs te geven (bijvoorbeeld
hobby, woonplek etc) dan loopt u bij foute
inschatting de kans om wel 250.000
gelijkgestemden te vinden. Dus uw
eenzaamheid is in enkele minuten voorbij.
En zo toont Facebook de kwalen van ons en
onze tijd: eenzaamheid, anonimiteit en
gebrek aan communicatie…
En dan is er ook nog Postcecret.com
waarop nu al 180.000 persoonlijke geheimen te lezen zijn. Anoniem, dat spreekt.
Al meer dan 3 miljoen mensen bezoeken
deze site per internet. Het project is nu drie
jaar oud en de geheimen komen per
prentbriefkaart naar de site toe.. Dus er is
ook nooit een zendend mailadres bekend:
geheim dus. U vindt er mensen die spijt
hebben van de abortus van hun vriendin
(door hen gewenst), een ander heeft
wroeging omdat zijn vader zelfmoord
pleegde om zijn gedrag en weer een ander
biecht op dat hij vroeger steeds een stukje
kippenvlees voerde (in het geniep) aan de
kippen van zijn oom. En er is natuurlijk

MODERNE WELDOENERS
Ze zijn er weer de schatrijke weldoeners.
Velen lieten na hun leven spullen, musea,
foundations etc. na voor goed werken.
Daarmee beperk je de belastingafroming en
help je alle anderen, los van de staat. Een
van hen is al bij leven zeer bekend als gulle
gever: Bill Gates en son épouse. Ze doen
veel in arme regio maar nu zag ik ook nog
een andere verrassende donatie van Bill:
zijn foundation betaalt een speciale opslagplaats voor meer dan 1 miljoen graankorrels van diverse types. Ze worden op -18
graden bewaard onder bestuur van de
Noorse regering op een der Svalbard
eilanden. Het is daar ook al lekker natuurlijk
koud en ook ver van de bewoonde (gevaarlijke) wereld. Bill ziet in dat we onze
natuur goed moeten gaan opbergen om te
voorkomen dat we alles kapotmaken. Bill wil
dat de mensheid voortleven kan. Overigens
las u hier eerder van een dame in Toulouse
die ook zo’n natuurverzameling aanlegde…
Het komt IN om onze wereld te conserveren.. Leuk of verontrustend?
ONDERNEMER IN GEZONDHEID
Ondernemers brengen de wereld verder en
sommigen onder hen zijn gewoon enge
geldverdienende
slavendrijvers.
Niks
nieuws. Maar nu lees ik over een gepensioneerde straaljagerpiloot in de VS ,
ging medicujnen studeren en ontdekte dat:
herseninfarcten de tweede doodsoorzaak
zijn ter wereld. Elk jaar zijn er in de VS
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750.000 infarcten en 160.000 zijn dodelijk.
En 50% van de overlevenden houdt er een
beperking aan over. En dat alles kost ca 63
miljard bij Bush. En er is maar EEN medicijn dat enkel effectief is als het binnen drie
uur na de klap is toegediend. Maar ja,
slechts 5% van de slachtoffers is op tijd in
het ziekenhuis.
Alle 100 andere medicamenten liepen op
een mislukking uit, een erg frustrerend onderzoekgebied dus. Nu zijn er twee soorten
incidenten:
-85% is de vorming van een bloedpropje
waardoor een adertje verstopt
-15% komt door een hersenbloeding; een
bloedvat klapt dus.
En per minuut sterven er 2 miljoen hersencellen als er geen zuurstoftoevoer meer
is.
Er zijn zo’n dozijn trucjes om er iets curatief
aan te doen, maar het houdt niet echt over.
En nu is er ene Streeter, met zijn Neuro
Thera een soort van stofzuigerachtig ding
dat evenwel infrarood-straling produceert.
Om daarmee cellen te revitaliseren en te
voorkomen dat ze de oorzaak van een
propje kunnen worden. Hij werd in toenemende mate gesponsord door investeerders en universiteiten en zijn testen
zijn erg positief. Wel 70% der behandelingen was een succes; het handelt zich
om curatief optreden NA een infarct. Nu
gaat het op grote schaal getest worden en
mogelijk gaan ook wetenschappers snappen WAAROM het helpt. Dat is voor
sommige dokters geen reden om ermee te
gaan werken, want als het helpt dan mag
wel later blijken waarom, vinden ze.
Iki heb een tip voor U: ga wekelijks twee
keer onder uw antieke infraphil zitten met
uw hoofd. Baat het niet dan is het gewoon
lekker geweest en het kostte u enkel wat
tijd.
Streeter is een man die aan de weg
timmert; zijn eigen weg ook natuurlijk. Maar
slaagt hij, dan zijn er honderdduizenden
gebaat met zijn aanpak en dan mag hij wel
effe met een mooi pensioen gaan. Toch?

Sarko weet dat de band Europa – Afrika van
wezenlijk belang zal zijn voor s’werelds
evenwicht. Dus spreekt hij ook over Eurafrika. Maar het protestantse noorden van
Europa voelt dit niet zo aan, ja wantrouwt
dat zuidelijke gedoe zelfs een beetje. Want
de Zuid-Eurpeanen zijn deels ook moslims
en daardoor gevoeliger voor narigheid in de
Arabische cq islamwereld. Nu is Europa ook
überhaupt erg zwak in een duidelijke
buitenlandse politiek en dardoor is ook het
Eurafrika-idee geen opsteker.
Dus Sarko zal het vooralsnog moeten doen
met veel bilaterale economische relaties
met Noord-Afrika en doet dat nu ook fors.
Na Barcelona moet nu ook Marseille, eerder
verstikt in zijn radicaal vakbondsgedoe, een
pool van uitwisseling worden in het zuiden.
Het wordt echter een kwestie van lange
adem, wat ik heel jammer vind. Dus preek ik
er geregeld maar wat over..
AIRBUS SCOORT!
De Emiraten schudden hun portemonnee
leeg bij Airbus: wel 20 miljard aan nieuwe
vliegtuigen waaronder 11 A380 reuzen. De
grootste orde ooit kwam van de arabieren.
Want zij kunnen eigenlijk gewoon geen
Amerikaanse Boeings kopen, dat vliegt niet
lekker. En ze namen ook nog optie op 50
A350’s, alsof je een emmertje leeggooit.
GEKLOONDE APEN
We hadden al een gekloond schaap dat
vrolijk leeft ook al werd het in de reageerbuis gemaakt. Nu zijn er apenembryo’s
gemaakt vertrekkend uit cellen van individuen. In de V gaan ze nu primaten klonen, de voorganger in directe lijn van de
mens. Er zijn al embryo’s ingeplant bij vrouwenapen, maar er is nog geen geboorte te
melden. In Nature staat meer te lezen over
de knappe technische prestatie. En wat zal
straks de discussie worden…. Precies,
bereidt u zich er maar op voor!
IN WARME LANDEN ZIJN ZE LUI!
Dat is algemeen bekend: hoe warmer hoe
minder er wordt uitgevoerd. Zweten is maar
niks. Zelfs Montesquieu (1748) schreef
daarover en hij wist het zeker! Een zwit-

EURAFRIKA EN MARSEILLE
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serse bank ging aan het studiewerk en
vond:
-De landen waar het aantal werkuren per
jaar laag is zijn allemaal noordelijk…
-De landen waar het aantal feestdagen per
jaar hoog is zijn ook in het noorden..
Dus jammer niks van waar: Parijs, Helsinki,
Berlijn, Moskou, Montreal daar wonen die
feestneuzen… Uiteraard hangt dit gewoon
samen met WELVAARTSNIVO en arbeidsvoorwaarden en niet met gemiddelde luchttemperatuur.
Maar de twijfel slaat nu bij mij toe: de
economieën van de noordelijke landen zijn
zo goed en ontwikkeld omdat de mensen
VROEGER zo hard eraan werkten, toen de
anderen gewoon in de zon zaten. Nu
moeten en willen zij ons inhalen dus: moet
er nu (ook) gezwoegd worden in de warme
hoofdsteden. En er is nog een puntje: als je
de werkelozen meetellen zou dan zijn plots
die statistieken omgekeerd. Dan werken ze
VEEL minder in de warm landen… Zo
liegen en prutsen we maar wat aan, met
statistiekjes en zeker ook aan de borreltafel.
Want daar wordt pas echt hard gewerkt….

HELFT van Microsoft. Dat zie je ook op de
beurs: HP staat op 126 miljard en Microsoft
op 317. U ziet waarin u moet gaan beleggen en waar u moet gaan werken. En u
ziet dat monopolies altijd betalen, ondanks
Nikkel Nelie in Brussel. Het doet denken
aan het IBM van de 70-er jaren.
HET LOW-COST HOTELWEZEN
In Japan zijn er al sinds 1980
hotelkamertjes te huur voor 18 dollar per
nacht. In 2000 begon Easygroep (Ja familie
van Easyjet) er ook in en in Hongarije,
Zwitserland en Groot-Brittannië slaapt u al
voor zo’n 22 $ per nacht. Nu is er ook Yotel
bij Gattwick met zijn kamertjes die een
copie zijn van de Premium Cabins aan
e
boord van de 1 klas van British Airways
vliegtuigen. Voor 52 $ per 4 uur en 113 per
nacht. Bij Londen en Amsterdam komen er
nu ook in 2008. Qbic in Amsterdam kost nu
39 euro en is simpel maar met TV en
Internet, douche en toilet.. Tja wat wil je. En
in New-York is er het POD-hotel voor 89 à
109 dollar per nacht. U ziet waarheen we
gaan: Lowcost flight naar een mooie land,
dan lowcost hotelletje en daartussen in met
low-costtaxi’s en lowcost food bij MacLowcost. Het zat eraan te komen… reizen
wordt DE wereldsport.

HET EMPATHIE-MEDICIJN IS ER
Ocytocine heet het hormoon waarmee je
weeën opwekken kunt en waarmee je ook
mensen tot meer invoelingsvermogen en
generositeit kunt brengen. Daarvan zijn vele
barrels nodig in onze wereld, dat is zeker.
Het komt overigens vrij bij het orgasme en
zorgt ook voor meer pijndrempel, en voor
meer appetit! Nu blijkt zelfs de vrijgevigheid
er sterk door te stijgen en dat is ook iets dat
we wel kunnen gebruiken. Het hormoon kan
nu ook kunstmatig worden gemaakt en u
krijgt het dus binnenkort voorgeschreven als
u óf zwanger bent óf wat vrekkig en erg
“koud” . Maar u kunt er ook zonder recept
iets aan doen: verhoog uw aantal orgasmes
dus!

OLIE (energie), WATER
GDF FUSEERT MET SUEZ
Het decreet van de privatisering van GDF
(Gasdistributie/energie) zal vóór Kerst
worden uitgevaardigd. En de fusie krijgt
haar beslag in juni 2008. Darmee vormt
Frankrijk een tweede energiegigant naast
EDF, nee eigenlijk een derde indien je
Areva meetelt. Of een vierde als je ook
Total ziet staan in de rij. Let op: in Europa
heeft Frankrijk DE positie op energiegebied
en ook op wereldschaal zullen we nog veel
van Marianne horen.

DE NIEUWE ICT-KAMPIOENEN
HP is in ICT-land de grootste qua omzet:
105 miljard $ nu gevolgd door Microsoft met
slechts 50 miljard. Zo. Kijk je naar het
rendement, dus de winstcijfers dan keert het
om: HP heeft 7 miljard winst en dat is de

WRIJVING KOST ENERGIE
Dat is voor niemand nieuws denk ik. Ga
maar eens op de fiets zitten en rij maar
eens 170 km/uur met uw auto. En kijk
daarna in uw benzinetank cq constateer
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daarna uw transpiratienivo. Maar nu gaan
we het onderwerp even doortrekken.
In de wereld gaat 30% van de energie OP
aan wrijving…ondanks het feit dat we
meestal stevig smeren, vooral bij machines.
BASF en DUPONT studeren heel veel op
wrijving en kijken daarbij ook naar leidingen
van allerlei soort. Zuigt u maar eens
milkshake met een dun rietje en u weet dat
een groter rietje veel beter gaat. En de
experts ontwikkelen wandbekledingen die
minder wrijving in pijpen mogelijk maken, en
we stikken van de pijpen waardoor met veel
power van alles wordt doorheen gepompt.
Uit de natuur zijn enorm veel antiwrijvingslessen te trekken bijvoorbeeld bij de
vissen met zeer aerodynamische vormen.
Dus speekt men nu ook al van bionische
auto’s in de auto-industrie! Wel 12% van de
energie kan je hierdoor sparen. Ook teflon
is zo’n anti-wrijvingsprodukt, ons wel bekend. Nu heet het nieuwste Krytox, maar
het is nogal duur. Maar tja, als energie
duurder wordt wordt Krytox weer populairder
niet? Ook wordt er steeds meer aan olie
gewerkt die goed blijft smeren, vooral bij
hoge temperaturen. Omdat explosiemotoren
bij hoge temperaturen veel betere rendementen hebben en dus olie dan tegen veel
hitte moet kunnen. Tja en nu is Krytox dus
enorm populair, terwijl het bij uitvinding wel
leuk maar ook VEEL te duur was…
U ziet de hoge olieprijs heeft zo z’n
voordelen. Dus let op: verspilling aanpakken
(door bijvoorbeeld isolatie etc) en ook
wrijvingen, kan wel eens 50% besparing in
energieverbruik
gaan
opleveren.
En
daaraan werken is dubbel leuk: het dient de
beurs EN de mensheid. Win-win dus.

Amadinedjad c.s. en geen geduvel in de VS
(nu de verzekeraars NA de banken…) zakt
het zwarte spul weer naar zo’n 85 dollars.
Overigens zijn er onder dit wilde totaalcijfer
nu al tendenzen naar afnemend verbruik
van sommige olieproducten in westelijke
sferen. China en India zijn fors stijgende
grootslurpers. Dus de relatieve verdeling
van het spul wijzigt ook al aardig. Tja de
recente megavondst voor de Braziliaanse
kust is ook weer een voorbeeld van plotse
“rijkdom”. Dus gaat in april de olieprijs naar
80 dollar: maar onder gemaakte voorbehouden.
Eigenlijk bewijst dit verhaal dat persoonlijk
hamsteren, pardon, slim speculeren, ook
een centje opbrengt. Immers als u per
maand zeg eens 1500 km auto rijdt en dus
ca 100 liter diesel wegstookt, dan kunt u
met vier jerrycans (80 liter) al aardig wat
verdienen indien er maandelijkse literprijsverschillen van ca 6/7 eurocent optreden. Er
kan met geluk, dus zo’n 6/7 euro/maand
worden verdiend met privé-speculatie… Dus
een kleine 100 euro per jaar= 7 flessen
pastis…
Grapje natuurlijk maar het betekent ook dat
u per jaar aan brandstof ca 100 euro meer
uitgeeft, de laatste jaren, en dat is dus
eigenlijk alles….
Intussen spoot de prijs naar 99,20 $, -overigens netjes omgerekend naar waarde van
1979 geeft dit een GELIJKE prijs!-, en deed
de speculatie en de angst weer haar
sluipende werk. De PKK en Iran maken nu
onze olieprijs, zonder maar zelf aan de olie
te komen. Chavez deed ook even mee en
wilde de prijs wel naar 200 $ omhoog jagen.
Maar hij exporteert dan ook veel naar… de
VS…
Dus onder voorbehoud: in 2008 gaat de
prijs terug naar het nivo van 1996.. Nog
even wachten.

DE OLIEPRIJS GAAT ZAKKEN!
Hij daverde omhoog naar de 100 een echt
wild geworden prijsje. Waar moet dat heen?
Wel de olie (en ook andere grondstoffen)
zijn geplaagd door schaarste en onzekerheid en tot jojo’s geworden. En dat
betekent OOK dat bij enige ontspanning, de
prijs even hard instort als hij omhoogging.
Met wel, helaas, met een lange termijn trend
naar OMHOOG. Dus met enig geluk: een
niet te koude winter, een winterslaapje voor

HOERA VOOR DE HOGE OLIEPRIJS
De olie ging per vaatje richting 100 dollar,
maar gaat al weer naar beneden. Want de
speculatie schijnt verantwoordelijk te zijn
voor 20 à 24 dollar van de vatprijs en mede
daarom projecteert Morgan Stanley voor
2008 een vatprijs van ca 70 dollar. En wat
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dan nog? Want een vatprijs in dollars die
met euro’s wordt betaald, is bij een
stijgende euro ook niet zo heel erg. Want ca
100 dollars is “maar” 65 eurotjes. Bingo!
Dus in het OECD-gebied, dat voor 58% van
de afname van olie tekent is de vraag naar
olie praktisch “plat= dus niet meer stijgend”
ondanks een goede economische groei. We
ontsnappen dus steeds beter aan de
oliegreep op de economie.
In barrelequivalenten is de prijslijst nu als
volgt: nucleaire stroom: 28; kolen 39;
windenergie 57; aardgas 58, olie 100,
electra uit gas 116 en electra uit
zonnecellen 317 dollar. Een steeds
intrigerender lijstje…
En er wordt ook lekker verdiend intussen.
Total in Frankrijk incasseert honderden miljoenen extra; EDF stijgt als een gek op de
beurs van Parijs; de nucleaire industrie staat
weer in de kijker, wereldwijd; en de
gassector draait ook lekker. Dan volgt ook
de industrie van de schone energieopwekking (wind en zonnecellen, etc.) en ook
nog de isolatie- cq de bouwindustrie. Want
isolerend bouwen is echt IN. Sinds 2004
zijn de gezinsuitgaven voor energiebesparing met 30% gestegen.
Dan komt ook de glaswol weer stevig eraan
niet op de laatste plaats door isolatiesubsidies. En Velux maakt nu al een dakraam dat ook een zonnecollector bevat. En
voor zo’n raampje krijgt u ook nog 50%
subsidie van Parijs.
Dus wie gaat het eigenlijk nog slecht met
die hoge olieprijs? Welnu, wij allen die
auto’s rijden en ons huis verwarmen. Maar
het blijft een verhaal met twee kanten.

vinden of iets dat veel oliesoorten aankan.
Maar het ziet er goed uit en nu al worden
met
Halliburton
(van
Cheney)
en
Schlumberger proeven gedaan. Stel je voor:
dat verdubbelt dan de huidige voorraad…
“theoretisch gezien dan”. We zijn dus nog
niet aan het echte einde van het olielatijn.
GROENE WOLKENKRABBERS
In Bahrein, waar ze voorwaar geen
olietekorten hebben zijn er nu torens
gebouwd van 240 meter hoog. Twee stuks
met een driehoekige doorsnede waartussen
drie windmolens met een wiekdiameter van
29 meter draaien. De wind wordt door de
constructie tussen de torens versneld
waardoor er ca 15% van de benodigde
electriciteit kan worden opgewekt.
Een
uitstekend nieuw idee: vanaf het moment
van conceptie, energieproduktie IN de
constructie meeplannen. Het begint er
steeds meer op te lijken…
ALGEN IN UW TANK
Ach al weer zo’n verhaaltje over die
oliekrapte; het ene is nog fantasierijker dan
het andere. Maar algen in uw tank dat gaat
al in 2010 gebeuren als het aan de
onderzoekers ligt. Boeing kondigde aan dat
het over enkele jaren op varech (kerosine
uit algen) zal vliegen. En Green Fuel
Technologies in de VS pikt de CO-2 in van
een kolencentrale om algen te “voeden”.
Acht franse onderzoekslabs zijn samen aan
de gang om over enkele jaren benzine uit
algen te maken. Micro-algen zijn zeer rijk
aan limpiden, dus ook aan olie en het
hectare-rendement is zelfs 30% hoger dan
dat van koolzaad. Op Sicilië wordt al breed
getest nu. Want het gaat er nu om de beste
algenvariant te kweken…. Zeker is dat er
veel licht=zon bij nodig is. En laat dat de
Arabische landen nou ook hebben? Na de
crude dus de algen , die ook al lang in
gebruik in de farma-industrie, bijvoorbeeld
voor het maken van anti-oxidanten. De alg
gaat het dus maken.

MEER OLIE UIT DE PUT!
Nu komt er zo’n 35% van wat in de olieput
zit ook echt naar boven en, zegt Rhodia
(Fr.), en dat kan best naar 70%. Het
dubbele uit een put halen, dus! Ze zoeken
dus naar een substantie, iets vloeibaars, dat
je IN de put spuit en wat de olie beter en
vollediger oppompbaar maakt naar het
oppervlak. Dus een geschikt “additiefje”
vinden is de chemische probleemstelling.
Nou is het zo dat de ene olie niet de andere
is. Dus je moet per oliesoort iets speciaals

EDF OOGST NU!
Sinds 21 november is EDF op de beurs qua
waarde (bij de energiefondsen!) de grootste
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na…. SHELL. !60 miljard telt men, en RWE
(Du), E.ON, Suez en GDF moeten ook de
hoed afnemen. De prijs per megawatt per
uur is erg hoog en dus gaat het EDF voor
de wind. Immers de productiekosten variëren bij kernenergie nauwelijks: immers,
niks olie, niks gas! Enkel uranium dat is ook
duurder maar dat is slechts 10% van de
kostprijs… Bij oliegestookte en andere
centrales is dat wel 55%!
De franse
strategie voor de kernenergie betaalt zich
nu na 25 jaar met zijn tientallen kerncentrales terug. Daarmee wordt de franse
stroom zowat de goedkoopste van de
wereld met 22,50 € per MWh. En let wel, de
helft van haar omzet komt uit het buitenland: Engeland, Duitsland en België. Er
is ook een deelname in Enel in Italië. EDF
samen met Areva, is in de nieuwe groei van
kern-energie een gouden combinatie; zie
recent China en nu ook de VS. De laatste
zijn erg bang voor electra-storingen, zoals in
2003 want de afname stijgt nog steeds. Nu
wekken zij maar 20% nucleair op; Areva
rekent op 7 centrales voor 14 miljard $ in de
nabije toekomst aldaar. De kolen zijn uit,
maar het publiek in de VS is nog niet erg
vóór de kernenergie. Ook in Groot-Brittannië gaat de politiek nu ook “om”, zegt
men daar;naar meer kernenergie. Volgende
klant kan ook goed Zuid-Afrika zijn.
Frankrijk heeft dus een kern-kip met gouden
eieren, dat gaat ons nog eens heel erg goed
doen.

zoutlaag over de ontdekte olie ligt. In 2010
gaat de olie stromen en daarmee komt
Brazilië aan de top van Zuid-Amerika, ook
politiek dus. Dus men men trok zich nu al
terug van een samenwerking met Venezuela…. Chavez opgepast dus! Er zullen
weer veel buitenlandse investeringen
gemoeid zijn met de exploitatie, maar er
gloort ook een nationalisatiedrift. De beurs
liet Petrobas al 25%stijgen, dat is dat. Maar
omdat Bolivië moeite heeft met zijn
gaswinning, -die Petrobas distribueert-,
omdat het die nationaliseerde.
De tijden van electriciteitsrantsoenering, wat
in Brazilië nog het geval is, lijken nu voorbij.
Maar pas op: politiek gloort er ook de
opkomst van radicaal links, dus hoe het echt
verder gaat hangt nogal af van de verkiezingen in 2010.
RELIGIES
WAARTOE IS “ROME” OP AARDE?
Ik stel die vraag maar eens aan de
“Hoofdstad van de katholieke Kerk”,
natuurlijk omdat daar de hoogste baas van
deze monotheïstische godsdienst zetelt.
“Rome” ontstond in het tijdperk tussen het
ontstaan van de joodse en de islamitische
religies en op basis van een nieuw Testament toch? Want in deze schuddende en
zoekende wereld hoor ik maar bitter weinig
aan geestelijke visie van deze kant. Want
wat is nu de christelijke kernboodschap
eigenlijk in haar vertaling naar deze tijd?
Deze tijd is toch DE kans toch voor een
spirituele beweging die iets te zeggen
heeft? Waarom horen we dat dan
nauwelijks? Waarom troost ons Rome niet
en geeft ons geestelijke leiding?
Ik hoor en weet enkel wat over condoomverbod etc., celibaat, verbod op priestervrouwen, verbod op homoseksuele
relaties, euthanasie, pedofiele priesters en
veel heiligverklaringen. Wat moeten we
daarmee?
Ik geef direct toe dat ik ook niet veel
intrigerends verneem van synodes en zeker
ook niet uit moslimorganisaties. Is God dan
toch dood, of zelfs alle drie DE goden?
Het wordt hoog tijd dat de religieuzen ons
weer eens duidelijker maken wat het mooie

BRAZILIË HET NIEUWE OLIELAND
Brazilië zette al vol in op duurzame energie
produktie via agro-olie. En nu vond men ook
nog een olieveld op 3000 meter diep voor
de kust: 5 à 8 miljard barrel schat men.
Daarmee komt het gelijk met Noorwegen.
En het is ook nog lichte olie, goed raffineerbaar. Men verwacht ook nog veel meer
te vinden en mogelijk komt Brazilië daarmee
in de buurt van de grootste vondst van de
laatste jaren: n.l. Kazakhstan 12 miljard
barrel. Zuid-Amerika, Brazilië en Venezuela
samen gaan concurreren met het MO!
Petrobas is nu al specialist op oliewinning
op grotere diepten, maar nu moeten ze toch
extern hulp halen omdat er een rots-
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aan hun boodschappen is c.q. dat de goddelijke inspiratiebron, waarop zij zeggen te
zijn aangesloten, eens wat inspiratie naar
Rome, Mekka en andere religieuze centra
zendt. Voor we elkaar in de naam van God
gaan uitmoorden in een heilige oorlog…
Want God is dood is ouderwets gezwets
hoor ik, maar wat is dan zijn E-mail adres en
zijn website? Als er daartoe een plan
bestaat dan heb ik een suggestie voor een
naam: www.godislekkernietdood.com
Ik
beloof dat ik er elke dag heen zal surfen, tot
de dag ikzelf wegsurf, voor eeuwig. Naar de
plek die ook TOMTOM niet kent. Dus schiet
wel een beetje op svp! Ze schrijven in Nederland al een DERDE TESTAMENT hoor
ik, allemaal samen. Zou dat het dus zijn?
En wel verdomme: daar publiceert “rome”
me toch een echte Encycliek? Dat geeft
even hoop, SPES zo gezeid. Ik ga dat maar
weer eens lezen.

Bijvoorbeeld zijn zijn teksten in het arabisch
veel radicaler dan in andere talen. Ook
vliegt hij over de wereld: een jetset-geleerde
dus, die weinig aan onderzoek doet. Hij
werd verkozen uit 40 kandidaten en zijn
komst zal tot grotere belangstelling voor
Leiden leiden en ook tot grotere belangstelling voor het islamdebat in Nederland.
Dat is denk ik toch mooi, dat wij nu eindelijk
een hooggeleerde in dit geloof hebben die
ongetwijfeld de discussie, gevoerd door vele
anderen, wetenschappers, schrijvers en politici zal verlevendigen en verscherpen. En ik
vind dat Geert Wilders maar eens college
moet lopen bij Ramadan. Daar zal hij nog
wat van opsteken, nadat hij eerst de koran
eerst eens helemaal leest. Want hij kletst
wat af, die blonde uit Venlo.
AFRIKA
TOGO WORDT CHINEES
In Togo eet je chinees, je rijdt op chinese
voertuigen en je gezondheid blijft ook
“chinees” op peil. Toch is China geen buurland van Togo, want dat zijn Benin en
Nigeria en Ghana. Europa liet Togo vallen
in 1993 vanwege de bloedige onderdrukking
van de oppositie aldaar. Ook nu de zoon
van de machthebber (Eyadema) hem in
2005 opvolgde is het niet anders geworden.
De chinezen hebben zulke hoge eisen niet
en storten zich op dit land van 6 miljoen, dat
enkel wat fosfaat als rijkdom heeft. Maar het
is een afzetmarkt en dus rijden er chinese
taxi-moto’s, worden er bijna enkel chinese
producten verkocht, zijn er vele chinese
restaurants en zijn ook de medicamenten uit
Peking. Men kan wat kopen in dit arme land
omdat de prijzen van de chinese producten
zoveel lager zijn dan van de europese…
verzucht iedereen. En de president kreeg
een paleis cadeau en ook nog een
ziekenhuis van 100 bedden. Voila de politiek
van China in Afrika: alles wat een ander
(Europa, VS etc.) laat liggen, daar duiken
de chinezen bovenop. Zo wordt Afrika tot
markt, handelspartner en ook politieke
vriend. Let wel: Afrika is het directe buurland
van … de EU!

DE HERKOMST VAN DE MENS
In twee boeken zetten wetenschappers hun
wijsheid nog eens op een rijtje. Niets voor
creationisten, fascisten en racisten , u bent
dus gewaarschuwd. Zo’n 1,8 miljoen jaar
geleden ontstond de europese mens, zoals
er een is gevonden in de Kaukasus. Zijn
hersens waren maar 770 cm3 in omvang.
Niet slim misschien, maar wel leuk. Ze werden opgevolgd door het uit Afrika afkomstige exemplaar de Cro-Magnon mensen. In een boek ziet u 40 fasen met per
fase de mens naast een dier en het begint 4
miljard jaar geleden met een bacterie.
Welaan in onze tijd waarin je weer kunt
worden afgeslacht om je wijsheid en weten,
zoals al zo vaak eerder, moeten we blij zijn
met deze boeken. Een prima remedie tegen
racisme en facisme en achterlijkheid. In de
islam, het Amerikaanse christendom en in
… weet ik veel.
HOOGELEERDE IN DE ISLAM
De sultan van Oman betaalt de “stoel in
Leiden”, waarop de beroemde danwel
beruchte Tariq Ramadan zal doceren. Hij is
een veelschrijver en modern in zijn denken.
Maar hij gedroeg zich eerder zodanig, dat
men een dubbele agenda vermoedde.

WEST-EUROPA
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JUNCKER EN DE EU
De eerste minister van Luxemburg is een
fenomeen, thuis en ook in de EU. Hij is de
reïncarnatie van de echte Europeaan lijkt
het. Hij heeft een links hart en een rechts
verstand, hoor je zeggen en is verder uiterst
aimabel zonder slap te doen. En hij is
deskundig en een harde werker. Dus hij zal
als eerste europese president ooit een
uiterst goed figuur slaan. De kleine Luxo’s
doen ons weer eens een groot plezier.

kleiners, ook. Ook in de containertransportsector scoorden de fransen stevig
in de grote chinese havenindustrie o.a. in
Xiamen. En ook EDF scoorde in het nucleaire. Frankrijk de “grand ami ” van China
en ook nog van … de VS; het gaat razendsnel. En Sarko deed ook niet flauw
over de mensenrechten en zeker niet over
de vervuiling door China… Iedereen kon het
tweede meemaken op zijn speech voor een
Universiteit. En ook de te lage yen kwam
aan de orde. Kortom hij riep China op tot
een NEW DEAL op economisch en
ecologisch gebied! Hiermee plaatst Sarko
zich vooraan in de EU, waar het gaat om de
relatie China-EU. Nu deze steeds zwaarder
onder druk komt, mede door de stijgende
euro, is Sarko’s geslaagde toegang tot
China zelfs voor de EU een pluspunt. Sarko
is gewoon GOED, doe het hem maar eens
na. Angela kreeg vooral herrie in China!

DE EU, SARKO EN TURKIJE
Sarko zit erg moeilijk met het EU-standpunt
over de turkse toetreding: hij wil mordicus
niet! De grote vriend van de VS (die vóór)
zijn, de man van de selectieve immigratie en
van de Middellandse Zee Unie, maakt het
Brussel erg lastig. Want daar onderhandelt
men officieel over toetreding! Maar Sarko
b;lijft onverzettelijk, dus dat geeft weer
herrie, bijvoorbeeld met Angela. Overigens
kan het zijn dat Nederland en Frankrijk weer
eens samen gaan in deze weigering…
Nou blijkt er nog een pikant puntje te zijn:
Aan zijn moederskant heeft Sarko een
turkse voorouder: zijn grootvader was ottomaan. De voorouders van Benedict Mallah
waren uit Spanje (Saloniki) gevlucht in de
e
15 eeuw en vonden asiel bij de sultan. En
Benedict Asher was ook een neef die in
Istanbul studeerde. Dit staat geheel gedocumenteerd in een turkse krant… Tja, dat
betekent niks, maar toch…
Wat een wereld is het toch, waarin eerder
bleek dat Bush Frans is (Boucher!) en nu
dat Nicolas niet hongaars is maar ook Turks
bloed heeft. Ach het toont eigenlijk enkel
aan dat dit raciaal-etnische gedoe echt
nergens op slaat. Maar dat gelooft intussen
nog maar 30% van de mensheid, vrees ik.

DE FRANSE KOOPKRACHTPOLITIEK
Sarko deed het een uur lang op de franse
TV ondervraagd (nou eigenlijk niet echt
ondervraagd… wat een zwakke journalistiek!) door de twee topjournalisten. En
de show was weer spet-te-rend en, MET
inhoud. U vindt het verhaal onder : Topics,
“Kinderen staken niet”. Als appetizer de
slogan voor zijn interview:
AU BOULOT ET PAS DES CADEAUX
(Aan het werk en niks geen kadotjes!).
Sarko ten voeten uit. En waar blijft intussen
de oppositie? De echte dan?
Tenslotte nog even een koopkrachtstatistiekje: Zwitserland en Liechtenstein
27.500 € per inwoner (2007); hoger dan
Luxemburg met 27.400; dan Noorwegen
met 24.993 , Ierland met 22.200 (sterkste
stijger!); Denemarken met 21.500; GrootBrittanië met 19.800;
Oostenrijk met
18.900; en dan Frankrijk met 18.800 juist
vóór Duitsland met 18.000. Italië is
hekkensluiter met 16.600 €.
Er valt nog echt wat te doen dus in de
moestuin van Marianne…

DE EU, SARKO EN CHINA
Hij scoorde in China 20 miljard aan orders;
12 voor Airbus en 8 voor Areva. Dat was
een echte klapper op het bezoek aan dit
gigantische land. Het is ook DE strategische
opening van China voor Frankrijk’s vliegtuigen en kernenergie. De 41 industriëlen in
Sarko’s gezelschap waren glimmend
tevreden, want er was nog veel meer,

FRANS-DUITSE VAKBONDEN
De duitse vakbonden geven hun een lesje in
wijsheid en pragmastisme. Dat vinden som-
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mige van de duitse vakbonden ten opzichte
van “hun franse bonden”.Het landschap is
er ook veel eenvoudiger dan in Duitsland.
Daar is er een deutsche Gewerk-schaftsbund met eronder: de IG-Metal en Ver.di
(Dienstverlening) In Frankrijk zijn er vijf
sterk historisch gerichte bonden en enkele
wat nieuwere. In Duitsland zijn er 7 miljoen
DGB-leden, waarvan 2,6 voor de IG-Metal.
Bij de franse buren: minder dan 2 miljoen
leden in totaal..
Vakbondsvertegenwoordigingspercentage:
Du 20 en Fr. 8%. Aantal stakingsdagen: Du
12,4 en Fr. 71,5 (2006).
Ook in Duitsland waren er vele wrijvingen en
ook een enkel schandaaltje. En de duitse
bonden zijn verre van slaperig en slap: het
zijn echte partners. Toen er offers werden
ge-vraagd om Das Vaterland zu retten,
waren ze er en offerden stevig. Het grote
verschil zit in hun pragmatisme hun nietdoctrinaire optreden. Kortom zij veranderden en doen dat nu nog. En dat geeft
minder vervreemding van partijen in een
razendsnel veranderende wereld. En dan
zijn we weer aangekomen bij een bekend
onderwerp. Sorry.

In Frankrijk zijn ze een slag verschoven,
daar moeten ze nog beginnen aan de
veranderingen en daar ligt men dwars omdat er nog moet worden “afgegeven”.
De sociale onrust is intussen “weer done” in
de EU-landen..
SPANJE IS WAT FRAGIELTJES
De OG-prijzen schoten er omhoog en ook
de schulden van de gezinnen. Met groeicijfers van 100 resp. 50%. Er lijkt wat
vertraging in de groei te komen waardoor
ook de bouw al terugzakten dus mogelijk
ook de werkgelegenheid in die bouw
(mogelijk wel 85000 minder?). Ondanks een
NU nog hoge groei en zelfs ook een begrotingsoverschot. Over 4 maanden verkiezingen en dus houden veel politici hun hart
dus nog wat steviger vast…
HET KRAAKT WAT IN DENEMARKEN
Denemarken was voor velen in Europa
gidsland door zijn enorm flexibele arbeidswetgeving en zijn grote werkeloosheidsbescherming. Dat heet “FLEXISECURITË”in Frankrijk. Zo’n 2% groei,
3,3% werkeloosheid, 3,9% begrotingsoverschot en 1,8% inflatie. Met zo’n cijfers
kun je als zittend ministerpresident wel
winnen en dat deed Fogh Rasmussen dan
ook bij de recente verkiezingen. Maar nu
zakt de groei de komende jaren en ook de
produktie: want er zijn onvoldoende handarbeiders… En dat nu ook, in dit land dat
immigratie niet erg toejuicht? Wel men begint vast met de ww-uitkeringsduur te
verlagen: iedereen aan de bak dus! En
mogelijk wordt ook het gat tussen arm en
rijk wat opgerekt… U ziet het, weer eentje
die gewoon jonge, handwerkers te kort komt
en dus afzakt. Zoals Japan in ergere mate
en zoals nog velen in het oude Europa
zullen gaan volgen.

RUZIE IN DE KOALITIE
Müntefering hield het voor gezien en nam
onder voorwendsel van privé-redenen afscheid van zijn SPD-zetel in de club van
Angela. De grote hervormer uit de linkse
hoek heeft zijn contact met de eigen
achterban verloren en nu de regionale
verkiezingsstrijd losbarst werd hij geheel
platgedrukt. Steinmayer SPD-minister van
Buitenlandse Zaken, wordt nu vice-kanselier
en een andere SPD-er gaat arbeidszaken
doen. Intussen borrelt het sociaal ook weer
flink in Duitsland waar de bonden, met
name in het vervoer, de stakingen niet
schuwen. Want nu het beter gaat na veel
lastige ingrepen willen de bonden
meetafelen. Overal in Europa zijn deze
gevoelens voelbaar: na de geleden ellende
mee wil men weer delen dus.
Angela zal een tandje moeten bijzetten om
de coalitie te bewaren tot de volgende
verkiezingen,
maar
dat
lijkt
haar
toevertrouwd. Of….?

WALEN LACHEN NIET MEER
In de banlieu’s van Brussel is “waaltje
pesten” een echte sport geworden. De
franse tv en Radiozenders vlogen soms van
de kabel, bestuurlijke post komt enkel nog
in het vlaams (aanvragen indien u Frans
wilt!), winkelnamen in het Frans worden

34

vertaald…, problemen met toelaten van kids
op scholen, sterk verminderen van de
hoeveelheid franse boeken in de bibliotheken en woningtoewijzing met vlaamse
voorkeuren… Dat zal je maar gebeuren en
ook al ijkt het wat “onschuldig” het toont het
ressentiment dat er bestaat wel even
duidelijk aan. Zij die altijd wijzen op dat
“domme
gedrag
van
groeperingen
tegenover elkaar in Afrika en andere
onderontwikkelde landen”, moeten nu tot
hun schrik constateren dat dit ook in Europa
heel dagelijkse kost is. Zoals het was (en
nog wel is) in Noord-Ierland, Joegoslavië.
Intussen is er in België bestuurlijk geen
brood meer te bakken, zelfs niet door de
vermoeide koning. België is al 6 maanden
stuurloos in de top en sommigen zeggen:
laat maar zitten, want het gaat zo toch
gewoon ook? Gewoon in de prut laten zakken. België is in de harten al lang dood. Wie
kan dat nog ontkennen. Tweestromenland
IS er. De rationele Belgische mens is zijn
verstand kwijt nu het diep verwonde hart
spreekt. Het dier “de mens” toont weer eens
zijn diepe roerselen.
Intussen loopt het verder uit de hand en je
leest in de franse pers al: adieu België. En
ook dat de koning het ook niet meer kan bij
elkaar houden. Ook dat een meerderheid
van de belgen tegen splitsing is, maar dat
ligt heel anders in de politieke elite. De
ontploffing van België was nog nooit zo
dichtbij; al zal het mogelijk nog enkele
crisisjaren duren vóór de klap echt komt.
Zonder Deus ex Machina is België alsnog
verloren… Het Europa van de kleintjes doet
opgeld.
En let op: in Europa kijken er regio mee,
met veel interesse. Catalonië, Schotland,
Baskenland, zijn net Vlamingen als het om
autonomie gaat. De EU wordt en semicontinent van kleintjes misschien.
Intussen gaf de vlaamse formateur zijn
opdracht terug na bijna een halfjaar en
regeert van de Hofstad, de verliezer, “gewoon” door. Dat wordt een gescheiden
Kerst dit jaar in België.

Integratiedebatten zijn er nu in alle europese landen en verkiezingen draaien om
integratie en om economische groei kun je
zeggen. Overal maatregelen van immigratiebeperking (van een bepaalde categorie
immigranten dan, m.n. gezinshereniging,
huwelijkskandidaten), overal steeds meer
aandacht voor de klachten van de autochtonen, dat de “allochtonen” niet echt willen meedoen. Dit debat splijt nu partijen, in
Nederland is de VVD geheel erdoor verscheurd intussen en neemt het aantal politieke splinters op superrechts toe.. En nu
moeten ook de regeringspartijen er hun
zegje over gaan doen waarbij de PVDAminister Vogelaar dus eens flink duidelijk
werd. Ook zij was erg ontevreden over het
coöperatie-gebrek van allochtone zijde. De
VVD bij monde van de teruggekomen
Kamp, zong een zeer oud en weinig creatief
lied. Deze club weet het dus echt niet meer..
Maar er twijfelen nogal wat mensen aan de
zachte benadering; ze opteren voor nog
keiharder optreden. Geloof in powerplay tegenover slap gedoe?
De tijd zal het weer leren, maar je moet
intussen wel blij zijn met het lopende politieke debat: het gaat tenminste nu over het
echt gevoelde probleem! En links en rechts
doen er nu in mee. Dat is in veel andere
landen nog nauwelijks het geval, daar wordt
vaak nog oud-ideologisch met de nieuwe
problematiek omgesprongen.
Hoe dan ook: grote groepen allochtonen,
die vaak slecht zijn geïntegreerd , zijn een
FEIT in alle europese landen. En het zijn
ook ongelukkige burgers meestal, en dus is
het gewoon ons aller probleem. En niet dat
van “hun” alleen dus. Als we dat nou maar
eens goed beseffen en, als we ook maar
goed zien dat onze eigen vergissing (te licht
denken over integratie jarenlang), ook
verplichtingen oproept. Mea culpa dus en
daarna wel ook “recht voor de raap” verder
praten. Dat alleen kan op den duur helpen.
For sure.
ITALIË LUST GEEN ROMS
Na de moord door een tsigane, kwam er
een decreet dat de uitwijzing van alle roms
mogelijk maakt, in Italië. Dat is slecht

INTEGRATIEDEBAT IN NEDERLAND
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nieuws voor de bijna 600.000 roemenen in
dit land. En ook Boekarest protesteerde al
stevig natuurlijk. Prodi zegt dat het decreet
niet tegen het europees recht indruist, want
het gaat over “persoonlijk wangedrag”. Dus
groepsgewijs mag niet; terwijl men wel op 2
november al een kamp bij Rome opruimde.
Ach ja, de britten hebben ook al langer een
quotum voor immigrerende roemenen en
voor bulgaren. Europa is een leuke club
geworden toch? Vrij verkeer van ….. van
alles, maar niet van Roms natuurlijk. Wel
retourverkeer…

-In tegenstelling met een westers land kan
hier een middenstander in no time alles kwijt
raken.
-In 2001 werd er een lening opgenomen om
op vacantie te gaan, nu betalen ze hier
cash. (Directeur reisburo).
-Russen zijn gewend aan de markteconomie, maar zijn er niet echt gek op.
--De rijke ondernemers hier proberen alle
grenzen uit maar besturen hun business en
hun onderlinge conflicten onder het toeziend
oog van Poetin.
-Het eerste doel van de top is hier de
vrijheden te begrenzen door de informatie
over de gevoelige onderwerpen te controleren. Dat hebben we nu weer ens in al zijn
hevigheid en brutaliteit gezien.
-Exploitatie van de gigantische gasvelden
en ook de bouw van kerncentrales zal niet
kunnen zonder kennis uit het buitenland.
Dus het is een paradijs voor grote energieen nucleaire bedrijven.
Dit is een ruw plaatje van onze luidruchtige
oostbuur. Die hield nu haar verkiezingen die
bepaald geen koersverandering betekenen.
Dus een zeer problematisch land vanuit
democratisch zicht, een veelbelovend land
uit energetisch zicht en op langere termijn
ook een land in de krimp. We zijn in vele
opzichten
sterk
familie
van
onze
oosterburen, maar we vinden ze wel wat
griezelig en nogal ruig. Maar ze hebben wel
pegels, dus…. Democratie komt mischien
later. Poetin wordt dus premier!

OOST-EUROPA
RUSLAND’S VERKIEZINGEN
Waar staat Rusland nu, voor de
verkiezingen? Het land is in 8 jaar 55%
rijker geworden, de inflatie is terug naar
10% (was 75%), er is een staatspoet van
425 miljard dollar (= waardedaling beurzen
tgv subprimecrisis!). En men heeft 30% van
de wereldgasvoorraad en 10% van de
olievoorraad. En 75% van de export is gas
+olie en dat alles maakte ook mogelijk een
grote belastinghervorming uit te voeren die
nu erg goed werkt economisch gezien.
Kortom Rusland klom aardig uit het gat..
Aar de bevolking loopt nog steeds terug:
Van 148 miljoen(1992) naar 143 in 2006 en
dat zal in 2025 17 miljoen lager zijn: dus
126 miljoen. En 53% van de sterfgevallen
tussen 25 en 53 jaar bij de mannen komt
door alcool. Geboortecijfer 1,5 per vrouw;
levensverwachting daalde naar 59 jaar
(Frankrijk 77 jaar) voor de mannen en voor
de dames dus: 72 jaar (Fr. 83). Dus is er nu
een grote immigratie uit de Kaukasus en
centraal Azië. Maar dat zal binnenkort niet
genoeg zijn: tekort aan arbeidskracht
wacht..
De buitenlandse investeringen schoten
omhoog: 1994 0,7 miljard nu 29 miljard. Een
verhaal van redelijk succes, maar met een
moeilijke langere termijn dus. Hier wat
statements over het land van de beer:
-Het land zal al snel niet genoeg handarbeiders hebben en heeft ook onvoldoende
technologiekennis voor grote projecten
(expert op energiegebied)

GEMARCHANDEER IN DE OEKRAÏNE
De overwinnaars van de laatste verkiezingen herriën onder elkaar. Youchenko
wil wel weer eens met mevrouw Tymochenko, die met haar mooie vlecht een
leuke premier kan worden. Nu worden eerst
de hoge posten onderling verdeeld natuurlijk, en dat neemt tijd. Ook is er nog het
oranje akkoord voor andere wetgeving dat
niet iedereen erg lekker zit. Ook daar wordt
over gerommeld. Yanoukovitch, de pro-rus,
die verloor knarst met zijn tanden. De oranje
revolutie lijkt te worden verkwanseld…. Not
the First one. Mevrouw Tymochenko lijkt nu
toch de premier te gaan spelen. Bedrijf X
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gaat nu beginnen en in de cuolissen blijft
het druk…

russen en met Belgrado. Want wat moet de
Kfor (VN-macht) doen indien er in 2008
moet worden opgetreden tegen opstandelingen, cq een herrie tussen de
serven en de Albanezen zou uitbarsten. Een
juridische puzzle dus. En in de lente zijn er
ook nog verkiezingen in Servië…
Het ziet er weer eens slecht uit op de
Balkan en iedereen weet hoe dichtbij dat is.
Na de Nato-bombardementen op Belgrado… Afrikaanse toestanden in de EUachtertuin dus.

ORANJE VERVUILT IN GEORGIË
Saakachvilli speelde fors poker om zijn stoel
te redden. Hij trok na veel protest de staat
van beleg weer in en annonceerde nieuwe
verkiezingen op 5 januari 2008. Een klein
jaartje vroeger om het vege lijf te redden.
Deze oranjeheld ging op zijn gezicht en
verloor veel vertrouwen , ja stelde zeer
teleur. De delen die afscheiding zoeken
(Zuid-Ossetië en Abkhazië), en ook die de
russen zien zitten, scherpen nu weer de
messen. Want zij die na Poetin komen zijn
in dit probleem dezelfden, dat is wel zeker.
Georgië is dus nog lang niet in rustig, laat
staan in europees vaarwater…
En het wordt winter… en dan heb je veel
gas nodig; en Saakachavilli weet wat er dan
(weer) kan gebeuren. Het is er weer wat
kalmer, maar gezien de komende
verkiezingen, is dat enkel schijn. En Poetin
blijft ook de Russische beer commanderen…

ARCHIVEREN IN POLEN
De nacht dat de regering wisselde liet de
president, een van de tweeling, een archief
van de (oude) regering overbrengen naar
zijn paleis. Want de zuiveringscommissie
had plaatsgebrek…. Plotseling. De nieuwe
premier is hier erg kwaad over en vraagt
zich af of dit archief voor politieke chantage
is gebruikt door de voorgangers. De minister van Defensie gaat de kwestie onderzoeken. Polen worstelt met zijn verleden,
maar op deze manier komt er nooit een
einde aan.

POLITIEKE CHAOS OVER KOSOVO
De verkiezingen van 17 november eerst
maar even: een daverende winst voor de
Albanezen en hun representant. En het
direct er op volgende overleg met Servië
liep zeer rauw af. De haat regeert weer
openlijk. En Poetin is weer aan het
russische stuur en dat is ook geen voordeel.
Dus volsta ik even met een rijtje maken in
de grote stilte voor de storm.
De 90% Albanezen in deze Servische
provincie willen los van de moeder en alleen
verder. Rusland blokkeert de besluitvorming
in de Veiligheidsraad en steunt de
jammerende serven. De EU en de VS
proberen de Albanezen af te houden van
een onafhankelijkheidsverklaring, maar 1
januari 2008 nadert, de datum dat het VNmandaat ophoudt. Dus moet er VOOR
Kerstmis een concensus worden gevonden.
En ook binnen de EU is het een rommeltje:
ale landen met regio die afscheiding zoeken
zijn afwijzend… Griekenland, Cyprus,
Spanje en Roemenië. De vrede in Europa
ligt onder vuur en ook de relatie met de

ZUID-AZIË
WIE STOPT BIRMA?
Het ligt tussen China en India (en grenst
ook aan Laos en Thailand, met de
hoofdstad Rangoon. Wij kennen het nog
vaagjes als het land van de moordende
Birma-spoorweg, die de Jappen daar bouwden.
Maar deze militaire dictatuur zit nu weer
eens publiek in de problemen. En niet voor
het eerst: de embargo’s van 1988, 1997,
2003 en 2004 getuigen van een controversieel verleden. Nu wordt er weer met
van alles gedreigd, met name door het
westen, en, voor het eerst riep ook Indonesië het land tot hervorming op. Maar
India, China en andere landen van Asea
opteren voor een meer “constructieve
benadering”, want Rangoon barst ook al
van de olie. Vroeger was het ook een groot
opiumland, weet U nog?
Velen zeggen dat het nog steeds een
narcodictatuur is die nu ook nog met olie
wordt gesmeerd. De toestand onder de
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vroegere Khun Sa, multi-miljardair door
narcotica, die de VS volpompte met drugs.
Zijn omverwerping in 1988 heeft de huidige
junta aan de macht gebracht ..
Peking en Moskou zijn samen nu weer
tegen VN-sancties, zoals ook al bij de
Irankwestie. Want sancties treffen immers
ook de arme bevolking? En ook de olieexport, natuurlijk, dat is andere koek. Birma
ontvangt maar 3,5 dollar per kop van de VN
voor ontwikkeling: Cambodja 47 en Laos 63.
Dus wat is daarvan nog af te pakken? En
dan ook nog dit: er zijn net weer belangrijke
gasvoorraden ontdekt in de Golf van Bengalen… Dus het veranderen in Birma zal,
ook na tientallen jaren, best wel even duren.
Kouchner, de Buza-er van Frankrijk zag het
nog het beste: geef die arme birmanen
toegang tot het mikrokrediet zei hij. Dat is
het enige wat hij nog kon bedenken. Het
birmese volk heeft pech: het regiem heeft
olie en gas en de buren willen dat wel hebben. Dus kan er niks veranderen. De vloek
van het zwarte goud is er ook hier…

WIE WORDT DALAI LAMA?
.De Dalai Lama is 72 jaar en woont in India.
Hij moet een opvolger zien te vinden; dat
moet een (jeugdige) reïncarnatie zijn uit
Tibet en die moet ter plekke vóór zijn dood
worden gezocht. En benoemd wordt die pas
na zijn dood… Er waren enkele kandidaten
en nu heeft China zich getracht meester te
maken van kandidaat 2 en ook een wet op
de re-ïncarnatieregel ingevoerd (een
atheïstische staat doet dat dus!). Kortom de
wedstrijd loopt en 6 jarige kids zijn de inzet.
De Dalai Lama rekent op de orthodoxie en
China op (een deel van) de monniken en
op zijn machtspositie. Een zeer merkwaardig soort wedstrijd en ook een merkwaardig gedrag van een grootmacht.
OOST-AZIË
CHINA’S SHOPPINGLIST
De chinezen barsten van de cash en gaan
dus steeds meer shoppen dus op jacht naar
koopjes. Die zijn er op veel plaatsen in de
wereld, onder meer in de VS met zijn lage
dollar. Zo kochten de chinezen voor 5,6
miljard 20% van de grootste bank in ZuidAfrika. En de chinese olieclub kocht voor
2,3 miljard olieconcessies in Nigeria. En in
vele europese bedrijven zit ook al lang chinees geld en eigendom. De gele golf komt
eraan, nee, is er al. Let wel: de cash komt
van onze aankopen van aziatische
producten…

WAT HISTORIE VAN PAKISTAN
Pakistan is VS-bondgenoot sedert de 50-er
jaren, omdat toen India URSS-vriend was.
In 1980 helpt de VS Zia Ul-Haq om de
russen uit Afghanistan te gooien en dat
betekent de Taliban steunen. Met VS en
Saoudi dollars. En deze lijn gaat voort in de
90-er jaren onder Bhutto en Sharif. Na
september 2001 kiest Musharaf de VS-zijde
en wordt logistiek basis van de VS. Wel 10
miljard dollar hulp en daarvan zijn er 9 voor
het leger. De VS is tegen de nieuwe coup
van Musharaf, maar er kwam geen enkele
ECHTE strafdreiging..
En dat leger daarom gaat het nu in de crisis.
Het is ontgoocheld doordat ze de Taliban
niet getemd krijgen, mn niet in Waziristan.
Er is nu dus voor het eerst oppositie tegen
Musharaf binnen het leger… en daar zit
vooralsnog nu de zwakke plek in het geheel.
Intussen heeft Musharaf zijn uniform afgelegd en is als president geïnstalleerd. De
staat van beleg gaat eraf half december en
de verkiezingen zijn half januari. En er zijn
al twee oude tegenstanders in het land
terug die gaan mededingen naar de macht.

FLITSEND SINGAPOER
De stadsstaat zit in een niet-aflatende
boom. Een ontwikkeld land, gaat er vandoor
als ware het een ontwikkelingsland! Een
unicum. Het gemiddeld inkomen is er al
hoger dan in Nieuw-Zeeland en Spanje. Ze
verdienen hun geld met niches op te
zoeken: zoals zijn ingenieursprodukten op
scheepsgebied en de biomedische ontwikkeling. Ze laten de electronica en ander
laagwaardiger zaken over aan China c.s. en
zoeken het in de hogere opbrengsten. Slim.
Ze trekken zeer veel immigranten aan, en al
een derde van de bewoners kwam uit het
buitenland, zoals in London. De bevolking
zal van nu 4,7 miljoen naar 6,5 gaan in de
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komende 40 jaren bij dit tempo. Steeds
meer chinezen en indiërs zijn er te vinden.
Het enorme Marina casinoproject van 3,6
miljard (!) komt snel vooruit. En, uiteraard
zijn huizen onbetaalbaar, huren torenhoog
en de enige zorg van de regering hier is:
oververhitting van de economie.
U ziet et recept voor economische recept
weer eens: jeugd, veel immigratie, en
economisch dynamisch optreden en vooral
slim zijn. En niet z… over wie wat heeft,
krijgt en wie/ wie/ wanneer/ ja/nee”” mag
ontslaan…”. U ziet dat NIET zitten? Dan
gaat u op weg naar arremoede, helaas.
Play-time is over.

bankwezen saneren, is beloofd. En daarom
zijn er nu al 8 van de 25 grootste VSbanken in buitenlandse handen. George is
in een uitverkoop terecht gekomen.. En
China wordt op industrieel en op financieel
gebied een land met mondiale keizerrijken,
als vanouds.
NIKS RECESSIE IN DE VS
De huizenprijs kelderde met ca 5%, maar de
productivteit vloog van 0 naar 2,5% in 2007.
e
En het aantal nieuwe jobs ging voor de 51
maand op rij stevig omhoog: 125.000 per
maand erbij. En de particuliere consumptie
steeg met 4% tot vreugde van omzetverhogend Wallmart. En de geleerden,
Alan Greenspan voorop, zien niks van een
generale recessie komen. Maar elke week
verliezen nog steeds 400.000 mensen hun
job en nemen 600.000 mensen zelf hun
ontslag. Dit is Amerika. De elasticiteit van
de amerikaanse economie is opnieuw verbazingwekkend en de kredietcrisis lijkt nu
gewoon een structurele crisis voor enkel de
kredietmarkten te blijven. Dus geen zorg:
just go on man! Zou dat echt waar zijn?

YAHOO HELPT CHINESE REGERING
Jerry Yang is de chinese Yahoo-baas en hij
zegt: Als je in China wil werken moet je de
chinese wetten gehoorzamen”. Lijkt logisch
toch? Maar informatie van het internet,
werd verschaft aan de politie in China en
dat leidde tot arrestatie en veroordeling tot
10 jaar in het gevang voor een “stoute
chinese journalist”. En toen schreef iemand
in de VS hem: technisch gesproken zijn
jullie reuzen, maar moreel gezien ben je een
kaboutertje. En toen heeft Yang zijn
excuses aan de familie van de journalist
aangeboden en hun geschreven dat hij niet
besefte iets verkeerds te doen…
Businss is business und wir haben es nicht
gewusst.

GEZONDHEIDSZORG IN DE VS
Een studie van het Commonwealth Fund
toont een triest beeld van de zorg in de VS,
het rijkste land van de wereld. Men
onderzocht 7 landen ter vergelijking en in
deze rij staa de VS onderaan. De amerikanen zijn uiterst ontevreden met hun
systeem blijkt en ze betalen veruit het
meeste , wel 30% van het budget. Maar wil
je een afspraak met ome dokter dan zegt
51% daarop te moeten wachten. En 30%
zegt slachtoffer te zijn geworden van een
medische fout. Dus de film Sicko klopt waar
het gaat over het VS-systeem. Veel beter
dan de VS zitten: Australië, Groot-Brittannië,
Duitsland, Nieuw-Zeeland, Canada en
Nederland, en er zijn nog anderen.
Het land van de american dream is geen
land voor zieken, maar dat is niet echt
nieuw. Erger is dat vele andere landen
ernstige budgettaire problemen in de zorg
hebben bijvoorbeeld Frankrijk met zijn
enorme schuldlast en ook een knijpend

NOORD-AMERIKA
AMERIKAANSE BANKEN TE KOOP
De Amerikaanse banken zijn lekker
goedkoop nu, in de crisis. Dus shoppen de
chinezen op bankgebied. De UVBH uit San
Francisco vond in Peking laatst al een
chinese partner bij een dure aankoop en de
chinezen namen een 10% aandeel. En nu
willen de twee grootste chinese banken ook
elk een filiaal in de VS openen. Ook namen
ze al 6% aandeel in de door de subrimes
geplaagde bank Bear Stearns. Omdat de
spelregels in China en de VS nogal
verschillen is het wat onwenning en onzeker
deze opkoperij. Gelukkig zijn er ook andere
, westerse banken op shoptour in de VS.
En China zal in WHO-verband ook zijn
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Nederland. Tja het wordt niet gemakkelijk
en hoe moeten we ons toch redden?

UIT DE “PENTAGONFILES”

INFRASTRUCTUUR: AMERIKAANSE ACHILLESHIEL
Uit steeds meer hoeken, onderzoeken etc.
blijkt dat de VS haar infrastructuur knap
verwaarloosd heeft. Gewoon door besparing
op overheidsuitgaven natuurlijk, want dan
kun je ook de belastingen verlagen of laag
houden. Maar intussen vreet je je spullen
op…. Branden in Calfornië, enorme foles in
de
buitenwijken,
brandweerproblemen,
wegen, havens, waterleidingen, electravoorzieningen, heel veel staat op knappen
zegt men. Tot aan de grens belast OF tot op
de draad versleten. En dit proces kankert
nu al 20 jaar door…
Het infrastructuurbudget op federaal nivo
viel terug van 4 nar 2%, dat is dus DE
HELFT minder. Een kwart van de bruggen
(37000!) is nu gevaarlijk, 3500 stuwdammen
ook en er is nog wel meer. Men schat dat er
de komende, in totaal zo’n 1600 miljard
MEER op tafel moet komen. De risico’s voor
de veiligheid en ook de competitiviteit van
dit enorme land zijn ook niet mis. Dus gaat
dit punt ook hoog op de discussielijst voor
de presidentsverkiezingen. De volgende
krijgt heel wat voor de kiezen en, de
bevolking zal stevig in de buidel moeten
tasten. Want EEN keer komt the bill.

VS-GEOPOLITIEK
DIVERSEN
-China en de VS krijgen een echte hot-line
-China wilde met Gates niet over ruimtewapens praten.
-In Heidelberg ontmoette Gates militaire
leiders van 38 landen. Sommigen deelden
hem hun grote twijfels over winnen in
Afghanistan mede.
-Polen, zegt nu na de verkiezingen, dat het
twijfelt aan het nut voor zijn land van het
VS-raketschild.
-In Praag demonstreerden 1000 mensen
tegen plaatsing van delen van het VS-raketschild in hun land.
-Australië gaat zijn 1550 militairen in Irak
terughalen zegt de nieuwe regering.
-De VS zijn zeer bezorgd over Somalië en
moest recent een overvallen Taiwannees
schip ontzetten.
WARPLACES
IRAK
-Een wet tot rehabilitatie van Baathaanhangers stuit op fel verzet van de kant
van de sjieten.
-Een hoge sjietische politicus zegt dat de
VS geen enkel bewijs levert dat Iran het
geweld mee aanwakkert.
-Er is nu meer geweld in Noord-Irak door de
hardere aanpak van Al Qaida elders.
-Soennieten en sjiieten zijn steeds meer
bereid samen te vechten tegen Al Qaida
strijders.
-de VS gaat nu zelf personeel van Blackwater vervolgen.
-De diplomatieke vacatures in Irak zijn
zonder dwang nu toch vervuld.

RUZIE VS/JAPAN
De nieuwe premier van Japan kon de
oppositieleider opnieuw niet overhalen vóór
de wet op het Terrorisme te stemmen. Die
wet autoriseert het japanse leger om de VSvloot te ravitailleren in de Indische Oceaan;
immers dat mag niet meer sinds 1
november…
Ozawa van de oppositie wil eerst opheldering over eventuele geheime wapenhandel van een minister. Dit komt slecht uit
voor Washington maar ook voor Japan
omdat dit de VS nodig heeft in verband met
het regelen van de Noord-Koreaanse
kwestie.

AFGHANISTAN
-er komen steeds meer buitenlandse
strijders binnen vanuit Pakistan zegt de
regering; want de veiligheidtroepen worden
verwaarloosd.
- De VS vinden geen stamhoofden in
Afghanistan en Pakistan die willen meewerken aan het vechten tegen Al-Qaida
aanhang en Taliban.

…………………………………………………
…………………………………………………
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-De Nato heeft een groot tekort aan helicapaciteit en wil nu 20 oude sovjetheli’s uit
Tjechië gaan inzetten.

Voorlopig gilt hij niet meer over het aanpakken van de spaanse bedrijven in zijn
land, die recent voor miljarden daar
investeerden. Want zijn wraakneming op de
koning, die hem publiekelijk tutoyeerde op
de conferentie, loopt nu sissend af. Een
ouwe koningstruc uit koloniale tijden… En
het deed allemaal erg pijn! Nu moet de kloof
in het volk geheeld worden, maar of Chavez
dat nog kan, mag betwijfeld worden.
Trammelent aan de horizon dus….

GUANTANAMO
-Een belangrijke gevangene die al sinds
2003 vastzit mocht nu pas bezoek hebben
van zijn advocaten.
- Vijf doden door zelfmoord oor ophanging.
-Het Pentagon wil nog 80 gevangenen voor
het Guant-tribunaal brengen; dat is 25% van
het totale aantal.
-De 25% van de gevangenen die weg-gezonden zouden worden naar land van herkomst gaan nog steeds niet; hun selectie
lijkt op complete willekeur te berusten
zeggen advocaten.

BRAZIL:IË HET NIEUWE OLIELAND
Zie onder OLIE het artikeltje over de
enorme olievondst in dit land; Zuid-Amerika
wordt nu mogelijk groter dan het MiddenOosten?
PAPA DOC EN HAÏTI
De zoon van de beruchte Papa Doc
Duvallier volgde zijn vader op van 1971 tot
1986 en toen vloog hij eruit. Net als zijn vader had hij nogal wat gedonder en geweld
op zijn conduitestaat staan. Vanuit zijn exil
betoonde hij nu spijt, en prees de huidige
president, die democratie en stabiliteit
bracht. De zoon was 20 jaar in Frankrijk en
wil nu graag terug naar huis, zegt hij. Zijn
geld is nog steeds geblokkeerd in een
Zwitserse bank; hij is dus nu armlastig,
maar houdt zich rustig. Baby Doc zoekt dus
nieuw geluk onder de Haïtiaanse zon en
weer in de politiek. Hij is nog niet uitgenodigd terug te komen..

LATIJNS AMERIKA
CHAVEZ EN DE PROGRESSIEVEN
Chavez kreeg het weer eens aan de stok,
nu met koning en premier van Spanje op de
spaans-amerikaanse top in Chili. Chavez
haalde weer eens alles en iedereen er
doorheen: van de paus tot George Bush en
passant par L’Espanje.. Hij moest weer
eens lawaai maken vooe eigen achterban,
Fidel in Cuba, Ortiega in Nicaragua,
Morales uit Bolivië en Correa uit Equador.
Allemaal vriendjes.
Maar de hysterie van Chavez bereikte zijn
grenzen, nu met het referendum van 2
december, waarop hij trachtte grondwetswijzigings steun te krijgen en dan voor
“eeuwig” president te blijven. Hij moest nu
fors slikken, door eigen volk teruggefloten.
Intussen gaan de echte progressieven in
Latijns amerika sterk verder: Bachelet van
Chili, Christina uit Argentinië en Lula van
Brazilië, die hun landen optillen naar moderniteit en welvaart.
Nu moet Chavez het ook niet meer hebben
van het doen bevrijden van Ingrid Betancourt…. Daarmee kwam hij nu ook al
negatief in de krant.
Nicolas Sarkozy wachtte vergeefs op zijn
kunstjes om ook te kunnen scoren in de
Betancourt-kwestie met de Farc in
Columbië. Al verscheen er nu wel nieuws
over deze vrouw. Ze leeft maar vraag niet
hoe.

OCEANIË
NIEUW-ZEELAND NIET VOOR DIKKERTJES
Andere Länder, andere Sitten, dat is een
bekend gezegde en soms is het maar al te
waar. Want dit land kent de Body Mass
Index en bepaalt daarmee of je het land in
mag. Twee immigranten zitten nu stevig in
de dallas: hij mocht erin en kreeg een job en
toen zij nareisde bleek ze … te dik. Ze zat
boven de “42 Body Mass Index”. Want ze
hebben goed begrepen dat dikke mensen je
nu, en zeker straks, veel geld gaan kosten:
dat is overigens een wereldwijd probleem.
In Nederland hoor je al ziektekosten-verzekeraars filosoferen over lagere premies
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voor mageren en het betalen van trimcursussen voor dikke klanten.
Overigens moest de man van het immigrerende stel ook nog effe flink vasten voor
hij zijn papiertjes kreeg en zijn 23-jarige
echtgenote is nu ook fors op dieet. Want
pas na een nieuwe gewichtscheck mag ze
het land in; ze woont nu nog, gescheiden
van haar vermagerde man, in Engeland.
De zaak ging flink door de pers aldaar en
enkele oppositieleden eisen nu het aftreden
van collegea die ook te dik zijn. Want ze
worden straks OOK te duur toch?
Tja, we gaan naar een andere samenleving,
waarin op de kleintjes moet worden gelet.
De bomen groeien niet meer tot in de hemel
en de burgers mogen niet meer in de breedte groeien. Ik ga oppassen en mijn dagelijkse 5/6 km nu nog sneller afleggen; ik laat
me niet naar dikkertjesland verwijzen.

verval door kolonisatie en totale vervreemding. Ze waren al in Australië zo’n
50000 jaar voor JC; in 1788 begon de
britse kolonisatie; in 1962 kregen ze
kiesrecht maar pas in 1992 werden hun
aloude rechten op hun grond erkend. Dat
toont wel hoe het allemaal ging…
Van deze koloniale mislukking komt nu een
enorme rekening op tafel: de overheid moet
diep gaan ingrijpen in dit totaal vernielde
volk: incest, verkrachting en ander geweld
en 1 op de 5 gevangenen is een aboriginal.
Maar hoe je deze ontwrichte mensen weer
zelf op nivo krijgt is een soort angstig
raadsel. De moderne mens is overal lijkt het
slecht in integreren van minderheden, zeker
bij grote cultuurverschillen. Australië, zo ver
weg van de westerse problematiek (zo lijkt
het immers), heeft nu ook een integratieprobleem dat al bijna 300 jaar doorwoedde. Nu is het woord aan Labour, maar
ook zij zijn blank en dus niet erg populair.
Zelfs niet als je komt helpen en stevig en
diep moet ingrijpen…

ABORIGINALS AAN DE ZELFKANT
Premier Howard lanceerde een actieplan
om de oorspronkelijke bewoners van Australië te redden, maar hij verloor toch de verkiezingen. Nu is Labour aan zet in dit grote
land en zal iets moeten doen aan dit
volksdeel in compleet verval. De nieuwe
premier bood onmiddellijk al excuses aan
aan de Aboriginals over de slechte behandeling in het verleen… een gebaar.
Alcohol vloeit er in stromen en daarnaast is
er ook alle slechts wat U maar
kunt
bedenken. De 450.000 aboriginals (2,5%
van het totaal) hebben 60%, die jonger zijn
dan 25 jaar, hun levensverwachting is 17
jaar lager dan de rest van de bevolking, hun
inkomen ligt ook op 60% van het landelijke,
hun gezondheidstoestand is erg slecht en
slechts 4% zat op een universiteit (normaal
21%). Ze hebben zelfs geen parlementszetel…
Het lijkt wel wat op de situatie van de
indianen in de VS; ook de Aboriginals
wonen “apart” en veelal in het noorden.
De verzorgingsstaat heeft van hen outsiders
gemaakt, die niet echt deelnemen aan de
moderne samenleving. Het cultuurverschil
was/is zo enorm groot dat integratie
mislukte en ze nu geheel zijn gemarginaliseerd.
Alweer een voorbeeld van

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
VREDE ISRAËL-PALESTINA?
De conferentie van Annapolis (VS) einde
november moest het oplossen. En er leek
weer riumte voor optimisme na enkele
dagen. Achter de schermen gaat het nu
verder en Israël liet al 400 gevangenen
retour naar huis gaan. Maar Ohlmert heeft
thuis enorme politieke tegenstellingen en
Abbas niet minder. Hopelijk bindt dat..
De voortekenen waren erg negatief en een
mislukking dreigde. Dat was gevaarlijk,
zeker ook voor Abbas, die maar weinig
greep heeft op de militaire kant van Fatah
en zijn fracties.
Ook zou dat slecht zijn voor…. de huidige
samenwerking tussen Shin Bet, de geheime
dienst van Israël en Veiligheidsdienst van de
palestijnen, waardoor de laatste tijd
verschillende aanslagen konden worden
voorkomen.
HET KOERDISCHE KRUITVAT
De koerden zeggen dat ze wereldwijd met
40 miljoen zijn, anderen spreken over 30
miljoen. Voornamelijk soennieten. In Turkije
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zitten er 15 miljoen, in Irak 5 miljoen, 7/8
miljoen in Iran en 1,5 miljoen in Syrië. U
bemerkt de interessante, brisante dispersie
van koerden in het MO-kruitvat.
In Europa zijn er 1,2 miljoen, 50% in
Duitsland; in de VS ca 30.000 en dan nog
wat in Koeweit, Armenië, Georgie en Libanon.
Saddam sloeg ze plat, maar nu is NoordIrak de kiem van de nakende Koerdische
natie, lijkt het. Een haven van vrijheid en
van welvaart … en voorbeeld voor de gespreide koerden alom. De kern voor een
nieuw Koerdistan voor allen. Met directe
vliegverbindingen naar Teheran, Beiroet,
Amman en Wenen. Het is HET centrum al
van de koerdische wederostanding met zijn
vele oppositionele groepen en hun entourages. Zangers, schrijvers, media, satellietstations investeerders, alles zit in
Noord-Irak. Het doet allen denken aan de
proclamatie in 1946 van de Republiek van
Mahabad, gesteund door de Sovjets. Iran
maakte er enkele maanden later met het
leger een einde aan.
Als u dit zo leest wordt denk ik wat
duidelijker waarom Turkije zo hard optreedt
tegen de PKK en ook waarom Washington
ze daarbij helpt. Maar wie zal het zeggen:
zijn dit straks toch weer de nieuwe taliban?

voor worden diplomaten en politici toch
“betaald”? Ga er maar eens aanstaan…
IRAN EN IRAK: BUREN!
De beide landen vochten onder Saddam als
leeuwen tegen elkaar maar nu Saddam
foetsie is, zijn de relaties beter dan ooit. In
het zuiden wordt gewoon gehandeld in
tomans, iraans geld en veel van de benzine,
electriciteit en bouwmaterialen komt uit Iran.
Ach het zijn ook geloofsbroeders immers?
Deze handelsrelatie heeft intussen een miljardenomvang dat is zeker.
In Bagdad vecht Iran met de VS via het
Medi-leger van Al-Sadr, dus Ian levert daar
geld, wapens en advies. Wij denken veelal
dat er enkel een oorlogsrelatie Iran-Irak is,
maar dat beeld is zeer onjuist. De handel en
ook andere relaties tussen de landen ontwikkelen zich snel. En dat is essentieel om
te begrijpen welke de echte positie nu is van
Iran in het VS-Irakprobleem. Vandaar de
harde nucleaire lijn en de rammelende pogingen om met Iran te praten over Irak (door
de VS). En wat er dus ná het vertrek van de
VS komt, is niet helemaal te raden maar
Iran speelt daar een grote rol in. Dus Iran
NU een dreun verkopen is voor de VS een
voorschot op de volgende krijg met een land
dat Irak sterk zal beïnvloeden. Dan komt de
olie in handen van Iran+Irak als buren en de
Koerden als derde partij. Maar dat zijn
soennieten weet U. Ziet u de ploftoestand
ontstaan?

IRAN, BUSH EN DE EU
Sarko was bij Bush en beloofde hem de
druk op Iran op te voeren en vlak na zijn
vertrek viel Angela ook al uit de amerikaanse luchten en kwam ook op bezoek.
Nog wel op privé-terrein, dat heet een
charme-offensiefje. Duitsland heeft grote
belangen in Iran, dus Angela is uiterst
voorzichtig en wil een oorlog echt
voorkomen. Ze drukte Bush op het hart om
samen met China en Rusland en de EU het
iraanse probleem te teckelen langs diplomatieke weg. De VN-resolutie voor méér
sancties is er en wordt, lijkt het, door alle
boven genoemden onderschreven. Maar
men wacht nog even op concessies van
Iran. Als je een oorlog wil voorkomen, zeker
als je nu het iraakse bloedbad ziet, dan
moet je over oergeduld en oneindig uithoudingsvermogen beschikken, maar daar-

DE IRAANSE BOM
Zie onder Topics de zeer deskundige en
ook onthutsende opinie van de directeur
IISS (Internat. Institute for Strategic Studies)
in Londen. En bereidt u voor op een schokje…
DE BISSCHOP ARBITREERT
In Libanon moet de president conform de
wet altijd een maroniet (=christen) zijn.
Want Libanon is HET etnisch/religieuze
balanceerland van de wereld. Helaas zijn
ook de christenen er verdeeld naast al die
andere groepen en dus probeert nu de
christelijke patriarch te bemiddelen. Maar
probeer maar eens een kandidaat te vinden
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die OK is voor de christenen, voor Syrië,
Iran, Frankrijk de VS en ook nog SaoudiArabië. En dan is er ook nog de angst te
worden vermoord als het mn Syrië niet
bevalt.. Dus de kardinaal probeert van alles
en waarschuwt de parlementariërs een
oplossing te vinden, anders zal de zittende
president verkiezingen uitroepen en dan is
iedereen hier altijd zeer angstig. Op 23
november middernacht tikte de klok:
einde… En het tikt nog steeds al lijkt generaal Soeleiman, de winnaar van het
ontzette palestijnenkamp. de beste kaarten
te hebben. En hij kent het leger van alle
kanten… Zou dit toch de oplossing worden?
De spanning stijgt nog.

koerdenprobleem in Irak in de klauw te
houden. En ze klagen dan mogelijk ook bij
Bush over dat lastige Europa, met zijn vele
eisen voor de toetreding. Maar ja, de laatste
maanden doen de turken dan ook bijna niks
meer aan de kwesties: de vrijheid van
meningsuiting en de strafbaarheid van
belediging van de turkse identiteit. En Brussel ziet dat heel goed en is ontevreden.
Nou heeft europa n elk geval bereikt, door
haar afwijzende bevolking, dat de turken wel
een beetje onverschillig over toetreding zijn
geworden. Dus de politiek laat het ook maar
wat zakken. Maar pas op: er worden zo’n
200 projecten voor 500 miljoen gefinancierd
door Brussel in Turkije en dat stijgt nog!
Want de dossiers die Ankara verstuurt ter
onderbouwing van subsidies zijn zo slecht
dat er geld “over” blijft. En de groei is in
Turkije best lekker te noemen. Het
europese ideaal is in Turkije aardig plat
geslagen, en daar hebben veel europeanen
ook aan meegewerkt. Kortzichtigheid is van
alle tijden en, wordt ook altijd ooit betaald.

DE TGV VAN MAROKKO
Marokko gaat TGV-n; eerst van Casablanca
naar Tanger en dat kost 2 miljard. Bij een
BNP van 51 miljard is dat niet niks dus.
Maar het reisverkeer neemt 15% per jaar
toe en met 1100 km treinwegen is dat erg
veel. Zeker ten opzichte van de 5800
kilometer autowegen en 26 vliegvelden.
Men gelooft in Marokko dat het oplossen
van het vervoersdeficit, dat een generaal
Afrikaans probleem is, de ontwikkeling sterk
zal stimuleren.
Dus het is mogelijk toch geen prestigeproject zoals sommigen zeggen. Behalve
Frankrijk dan, want die gaan hem leveren
en ze zeggen dat na de stevige investering
de exploitatiekosten erg laag zijn. En zij
kunnen het weten toch?

TRENDS/TECHNOLOGIE
TEXTIELE HARTKLEP
De plastic hartkleppen van nu zijn niet erg
soepel en hebben een beperkte levensduur.
Nu heeft men een textielen hartklep uitgevonden op polyesterbasis. In Frankrijk,
waar de tests erg hoopvol eruit zien. Nu
gaat ie in een bosje schapen om te testen.
Dat zal de partij voor de dieren niet goed
vinden. Maar die zijn nogal jong toch? En zij
hebben nog een rammelende hartkleppen
zoals wij ouderen. Mijn pompje doet het,
denk ik nog goed, maar ik teken voor een
stukkie textiel als het moet. En zal dan geen
schapenvlees meer eten. Beloofd!

ARBEIDSONRUST IN DUBAÏ
Zo’n 4000 bouwvakkers staakten en
demonstreerden tegen hun abominabele
arbeidsvoorwaarden waaronder 100 dollar
loon per maand. Het is maar een deel van
de 700.000 daar afkomstig uit (vooral) Azië.
De overheid weiger deze uit het land te
zetten, want hun bouwprogramma is zo vol
dat niemand kan worden gemist. Ondanks
een nieuwe toevloed uit India. Tja, in de
Kran staan, net als in de Bijbel, ook geen
CAO’s!

VAN ALLES NIEUWS
HP bracht de compacte (foto)-printer uit
voor 229 € een uiterst compacte simpele en
erg goede printer met beeldscherm erop!
De Toughbook PC’s, de echt sterke laptops,
komen nu ook naar Europa. Voor 2500 €
koopt u er al een die overal tegen kan: heel
licht, schokbestendig, waterbestendig en
ook nog zeer zuinig.

TURKIJE DE VS EN EUROPA
De turken praten veel met de VS om het
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weer op printen etc. Dus geen inkt en veel
minder papier, indien u bereid bent uw organisatie wat aan te passen. Immers wat U
WEL geprint wil bewaren, dat moet dus effe
anders. Maar ook daar zal Xerox iets op
bedenken bij hun volgende printerreeks.
Dus een afname van bomenverbruik,
immers, een ton papier vereist 2 à 3 ton
hout… en er worden per jaar 2500 miljard
blaadjes A4 volgeprint waarvan 45% in de
prullebak gaat, nadat het de communicatieve functie heeft vervuld. Zo ziet het papierloze kanoor, waar ook ik vroeger wel
eens in geloofde, er intussen uit. We printen
ons plat dus…
Je kunt het beprinte papier, na lezing, ook in
de printerfeedbak terug leggen: daar wordt
het wat warm gemaakt en dan is de tekst zo
weg. Wij printen ook veel en leggen het beprinte papier omgekeerd in de bak. Tweezijdig gebruik dus. Bij de supermarkt moest
ik voor de garantie een factuur halen, het
kassabonnetje was niet goed daarvoor. Ik
was verbaasd, maar al gauw wist ik dat het
geprinte op die bon in enkele weken verbleekt… Daarom dus.
U ziet het: we mankeerden het paperless
office, maar we krijgen er het letterloze
papier voor in de plaats. De vooruitgang
stopt niet.

En omdat u nu (weer) weet hoe laat het is
beveel ik u ook nog een horloge aan met
naar keuze of een digitale óf een wijzerplaat
om de tijd te showen. Naar keuze door op
een knoppie te drukken. Ook nog uiterst
precies, mooi, en Swiss Made natuurlijk.
Voor 950 € bent u weer toonbaar.
GROENE APPARAATJES
- Batterijen laden met een
windmolentje en uw apparaatjes
(mobieltje, camera etc) doen het
weer. Twintig minuten wind (of
rennen met het molentje!) en u heeft
voor 30 minuten stroom. Wilt u niets
met wind doen dan is er ook de
versie zonnecel. Zie
www.hyimini.com
- Suikerladers zijn er ook: u spuit wat
glucose in een kubusje en die begint
via fotosynthese stroom te maken en
daarna sluit u uw mp3 etc. aan. Alles
loopt. www.sony.fr
- Wasmachine zonder wasmiddel. Er
kan 6 kilo in en het werkt via electrolyse. Koud of warm wassen kan beide ook. Heftige vlekken is nog wat
lastig. Zie www.wash2o.fr en de prijs
is 699 €.
EEN PORSCHE ALS MOBIELTJE
Dat is nog eens wat: een mobieltje van Porsche! Gaat dat dan sneler, bellen met Porsche? Nee natuurlijk niet het is gewoon veel
duurder. Hij kost 1200 €, maar let op! Er zit
een MP3 speler in, een fototoestel van 3
miljoen pixels, een vingerafdrukblokkering,
een antiblinkscherm en hij kan tegen water.
En het schermpje kun je 180 graden omdraaien. Natuurlijk staat er discreet PORSCHE op, en zullen de dames je bevliegen
als waart gij een pot met stroop. En dat voor
maar 1200 €; dat is, ca 100 euro per
maand, want na een jaar moet je een FERRARI-mobieltje hebben natuurlijk.

RUGZAK TEGEN UITDROGING
Als je winter en zomer zeer speciale wandelingen maakt ligt uitdroging op de loer.
En dat is veel gevaarlijker dan een beetje
dorst. Dus is er nu ook een rugzak waarin je
drinken koud en warm kunt houden op
antibacteriële wijze. En antivries natuurlijk.
Let wel: er is geen energievoorziening ingebouwd, dus het berust gewoon op uitstekende isolatietechniek. De rugzak voor 2
liter vloeibaar kost 50 € en daarvoor kun je
niet riskeren dat je uitdroogt of geen warm
drankje hebt als het erg koud is of wordt.
Maar na twee uurtjes moet je in extremere
omstandigheden toch ook over andere trucjes beschikken..

EEUWIG PRINTPAPIER
Xerox heeft papier uitgevonden waarop je
zonder inkt print, en het geprinte verdwijn
gewoon na 16 à 24 uur. En dan kunt u er

TRANSGNETISCHE SUPERMUIZEN
Ze lopen 6 kilometer met een snelheid van
20 meter per minuut; terwijl een gewone
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muis voor dood ligt na 200 meter. Deze
Amerikaanse omgekatte muis neemt 40%
meer zuurstof in voor haar spieren en de
Uni van Cleveland heeft er al 500 van. Ze
worden twee keer langzamer oud, blijven tot
2,5 jaar vruchtbaar; en dat betekent naar
menselijke maat dus 80 jaar. En, ze zijn ook
nog hartstikke agressief. Niks voor een suffe kat dus. Pas op uw huismuis dus.

onder de tafel worden gewerkt in kerkelijke
kring. Maar ik heb het ook gelezen en weet
nu dat ik vroeger minder zondigde dan ik tot
nu toe dacht. Vandaar dat ik dan ook zo
verstandig ben geworden.

………………………………………
………………………………………

LUSTPILLEN VOOR MEVROUW
Soms gaat het nogal wonderlijk in pillenland. Een farmaceut trachtte een pil te maken tegen depressie maar dat bleek slecht
te werken. Maar er viel wel o bij de proefpersonen dat de dames veel meet zin in sex
kregen… En als u weet dat de Viagramarkt
al 3 miljard is op de wereld dan is zo’n ontdekking puur goud! De gelukkige is Boehringer Ingelheim (Du), waar ik nog ooit even
voor werkte.
Nu de marketing nog, en u weet, dat die begint met u een probleem, dat u nog niet
heeft (nog niet voelde is beter!) aan te praten. U krijgt te horen dat miljoenen vrouwen
weinig of geen zin in sex hebben, niet goed
dus. En dat een lullig pilletje dat snel kan
veranderen. En als u zelf ook al Viagra nam
dan is uw huwelijkse geluk compleet.
De farmaceuten zitten in de gouden hoek,
die van de menselijke behoeften en gevoelens; daar heerst namelijk de sfeer van
verslaving. En dat brengt geld op en … wie
weet ook levensgeluk? Welaan make your
choices, maar tja hoe krijg je een wat frigide
dame nu aan deze pil?

TOPICS/CAPITA SELECTA
Over de franse stakingen etc. (Zie ook
Exception francaise)
KINDEREN STAKEN NIET (1)
Ik loop op mijn ochtendwandeling voorbij
een huis in het dorp. De deur vliegt open, en
een kind stormt naar buiten. Het rent
uitgelaten de tuin in naar zijn speelgoed!
Want vandaag is het VRIJ! Omdat de
meester en co staken voor meer “koopkracht” , zeg maar meer flous (arabisch voor
pegels). Ze sluiten aan op de stakende
collega’s van het spoor en de bus en zo, die
niet willen dat ze van 37,5 naar 40 jaar
premie voor hun pensioen betalen zouden
moeten, zoals alle anderen al jaren gewoon
wel moeten. Egalité et Fraternité zijn dus
even vergeten. Studenten staken ook, omdat ze een aangenomen wet niet zo zien
zitten; waarbij het pikante is dat ze TOEN,
op de dag van het besluit in het parlement,
niets lieten horen… Ach en dan blijkt ook
nog dat er nogal wat studenten die wet prima vinden maar dat de min-derheid die dat
nu niet meer vindt, sluit de deuren en maakt
groot lawaai. Ze hebben ge-wacht op de
sta-king van de transportbroeders…. Dus
er is een politiek verbond tegen de nieuwe
baas Sarko aan het werk.
En als je hiernaar kijkt van enige afstand,
dan moet ik constateren dat het begin van
mijn verhaal, een blij kind dat een vrije dag
viert, een redelijk passend symbool is voor
wat nu in Frankrijk gebeurt.
POKEREN
Het pokerspel duurt nu een weekje en het
lijkt erop dat beide partijen dit spel redelijk

SEKS MOET HEEL VROEG!
Nee ik bedoel niet het tijdstip van de dag,
maar de leeftijd waarop de eerste oefeningen plaatsvinden. Uit een Amerikaanse
studie blijkt namelijk dat kids die al vroeg
seks hadden zich later veel beter gedragen
dan hun leeftijdgenoten die laat “aan de bak
(!) gingen”. Dus seks als je piepjong bent is
niet losbandig maar net verstandig! Dat valt
in de kerkelijke hoek niet lekker… en dat
was wel eens eerder het geval. Wetenschap
en religie staan en stonden wel meer op
gespannen voet met elkaar. Ongetwijfeld
zal deze “blijde boodschap” vakkundig
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beheersen. Het slachtoffer, dat enkel naar
de pokertafel mag kijken is het publiek, dat
ernstig de pineut is. Althans zij die het vaderland nog willen voorthelpen en die wanhopig naar hun baas willen. Stakingsrecht is
een groot en noodzakelijk goed, dat zien we
met regelmaat en dat zagen we ook
honderd jaar lang. Onze verzorgingsstaat is
er mede het resultaat van. Dus werd het
eerder meestal wel goed ingezet, als een
scherp maar gevaarlijk wapen, dat vrees
opriep.
WIE BETAALT HET GELAG?
Wat het kind dat speelt niet weet, maar zijn
ouders mogelijk wel is, dat de verzorgingsstaat ook moet (kunnen) worden betaald.
En dat het benodigde geld door allen “bij elkaar moet worden gewerkt”. Daarna komt
vadertje staat, bestierd door een regering
en gecontroleerd door een gekozen parlement, en die heft belasting en herverdeelt
dat geld over algemene voorzieningen en, in Frankrijk vooral,- wordt het ook gebruikt
om de pensioenen te betalen..
Maar nu wordt even heel wat minder verdiend: de Spoorwegen verloren al 100
miljoen omzet, vele bedrijven verloren ook
miljoenen omdat hun mensen niet op kantoor/fabriek aankomen en hun omzet dus
ook niet kan worden gefabriceerd.. Het gaat
nu al een half miljard kosten, en dat bij een
huidig tekort van al 39 miljard voor 2007…
Sarko zag het aankomen natuurlijk, had wat
pech met de groei zoals iedereen, maar ziet
nu ook zijn politiek bruikbare excuus voor
zich: de stakers hebben er veel schuld aan,
dat kan goed uitkomen.
DE DISCUSSIES
Je ziet discussies op TV, hoort mensen interviewen en leest magazines/kranten en
ziet een land in een merkwaardige spagaat.
Enerzijds een meerderheid (Sarko kreeg 53
% en wel +60% is tegen de spoorstaking
vanwege pensioeneisen) die dit echt veel te
ver vindt gaan, maar ook een slinkende
groep van ca 40% ,die dit wel goedkeurt.
Niet zozeer de eisen van deze stakers,
maar meer omdat ook zij willen dat de Sarko wordt afgeremd voor hij ook aan hun
portemonnee komt. Als je een CGT dame
hoort uitleggen, met veel geschreeuw en

gebaren, waarom 40 jaar premiebetalen bij
de spoorwegen NIET KAN, dan geloof je
even dat je naar de shrink moet. Want het
argument is: dat was in de historie zo en
dus moet het zo blijven. En die anderen dan
die nu al 40 jaar hebben? Wel die moe-ten
gewoon ook naar 37,5 terug: Simple
comme bonjour.
Dus de anderen, die nu de premies ophoesten om de dure spoorgepensioneerden te kunnen uitbetalen worden beloond met ook minder betalen! Dat klinkt
toch erg fraai niet? Tot je beseft dat dan het
hele pensioentekort uit verhoogde premies
zal moeten komen plus, waar-schijnlijk, nog
hogere belastingen. Luilekkerland redenering waarbij enkel suikerooms en dito tantes
rondlopen met hun vol geopende beurs…
Het aardse paradijs dat tot nu toe niemand
kon vinden. De verwende kindertjes zijn aan
het woord dus en bijna niemand durft ze
een draai om de oren te geven. Wel Sarko,
maar nog zachtjes natuurlijk.
STRATEGIE EN TAKTIEK
Er moet uitermate precies en voorzichtig
worden gemanoeuvreerd, want Sarko’s
toekomst (en wat mij betreft die van het
land) hangen af van wie at the end de
zwarte piet krijgt. Van de toekijkende en
deels zich zwaar ergerende bevolking.
Daarom gaat het nu.
Sarko is weinig te zien, nog wel dus. Hij
stuurt zijn ministers in het veld en ook de
ondernemingen die plat liggen en, hij verwijst de vakbonden naar onderhandelen met
hun ondernemingen. Apart dus. En de staat
maakt duidelijk dat over een paar
hoofdpunten NIET kan worden onderhandeld…. Zoals 40 jaar betalen dus. Immers,
dat doet nu al bijna iedereen! En daar is een
parlementaire meerderheid voor en, Sarko
heeft dat vóór de verkiezing heel duidelijk
tot zijn inzet gemaakt.
Nu op dinsdag is de spoorstaking een
weekje oud en vandaag gaan de ambtenaren in hun geheel bijvallen, pardon, nee,
zij staken voor hun “koopkrachtverbetering”.
Dat is wel wat heel anders dan pensioen,
maar in de revolutie telt dat niet zo nauw.
Het gaat om lawaai in de straat. Dus vanmorgen merk ik op mijn ochtendwandeling
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dat er zeer weinig verkeer is en nog veel
huizen met gesloten luiken “doorslapen”. Pa
en ma kunnen niet met de trein/bus en de
kids niet naar school. Het is dus eigenlijk
zondag vandaag, denk ik, en ik ga naar huis
om dit stukje te schrijven. In de zon gelukkig, want die staakt hier zelden. Ze is ook
niet bij de CGT, zeggen ze..

streren met de justitieboys and –girls…. Erg
wazig gedoe. Ook mijnheer Besancenot van
de Ligue Communiste Radical (LCR) bleef
onzichtbaar, maar hij beweegt zich nu in
achterzaaltjes. Daar vergadert hij met
radicalen uit alle linkse partijen over een
nieuwe anti-kapitalistische partij. Hij zit ook
achter de radicale universiteitsstudenten en
oogst nu de echte harde kern uit de PS en
de PC. De LCR is bijna dood en zal door
een nieuw fenomeen worden “opgevolgd”.
Dat is voor de politieke duidelijkheid hier
echt een goede zaak. (Ultra)links ligt op zijn
gat…..
Uiteraard zijn nu de teleurstelling, de wrok,
ja zelfs de haat, in de plaats gekomen van
de (wat wijfelende) euforie; dit gaat overal
grote gevolgen hebben in de besturen van
partijen en bonden. For sure en terecht.
Want de volksverlakkerij, de lafheid en de
misleiding moeten nu worden afgerekend.
DE ADVISERING VAN DE COMMISSIE
ATTALI
Ik zag op TV een openbare zitting van de
commissie Attali, die zich bezig houdt met
adviesverzameling voor Sarko c.s. over de
stimulering van de economische groei. Attali is al langer mijn favoriete politieke
denker en auteur en hij was voorzitter van
de meeting. En dan zie je Trichet (Europabankbaas en fransman) en de secretarisgeneraal van de OECD hun visie op Frankrijk geven en later ook reageren op vragen
uit de commissie. Het is een genant gezicht, vanuit de positie van vele fransen
gedacht dan. Want eigenlijk wordt Frankrijk
, in alle vriendelijkheid en voorzichtigheid,
afgeschilderd als een achterblijvertje met
een foute mentaliteit. Een angstig landje dat
zich wanhopig vasthoudt aan het eerder
verworvene en zich vastklemt aan de rokken van moedertje Staat, die plots is veranderd in Sarkozy.
EEN KEIHARDE FOTO VAN FRANKRIJK
De vergelijkingen met de “beteren in Europa ” vliegen over tafel,- je hoort eigenlijk
niets an-ders dan wat Sarko al eerder zei-,
maar het klinkt nu veel harder uit vreemde
monden. Maar ook blijkt opnieuw dat het
ergste qua veranderingen nog echt moet
komen! Het meest pijnlijke was de schets

KINDEREN STAKEN NIET (2)
Op woensdag (dag 8 van de staking) horen
we dat de besprekingen (vakbonden, bedrijfsleidingen en overheid) positief verlopen, er wordt weer minder gestaakt, maar
of de sta-kingen nu stoppen is eerst niet
duidelijk. Gesuggereerd wordt dat de SNCF
zal stoppen, maar dat de RATP (Parijs) dat
nog niet wil. In de pers staat dat 70% van de
fransen de staking niet meer lust, maar
meer dan 50% acht de schuld bij de regering liggen.. Slechts 30% zegt openlijk dat
ze de schuld bij de bonden zien.
DE STAKINGEN VERLOPEN
Dus de ochtend van donderdag moet ons
tonen hoe het staat. Nog minder stakingen
dus, behalve de studenten die “moedig
doorgaan” in een heilig vuur; immers zij
kregen enkele jaren geleden nog de Villepin
op de knieën die een nieuw arbeidscontract
wilde doordrukken…. Maar dat zit ze nu niet
zo mee; het verschil de Villepin en Sarko is
overduidelijk.
Vrijdagmorgen (10e dag) staan de rechtse
kranten vol met de wijsheid dat het staken
prak-tisch over is nu… De rechtse kranten
roepen Sarko,- die onderweg is naar China
om Air-bussen te verkopen(!; business as
usual!)-, uit tot winnaar. De linkse pers heeft
het over het uitblijven van de speech van
Sarko over de “pouvoir d’achat”: de
koopkracht. Men verwacht nu een cadeautje van vadertje staat, ja toch? Sarko
haalde speechen niet vóór China, omdat
men hem te lang doorstaakte, simple as
that.
GEVOLGEN VOOR POLITIEKE PARTIJEN
EN VAKBONDEN
Ik zie op vrijdagochtend hoe Hollande van
de PS wordt uitgefloten, hij vertoonde zich
niet: verraad voor veel linkse mensen. We
zagen hem wat onduidelijk mee demon48

van de wantrouwende fransen die de toekomst niet in durven… Maar je hoort ook
het begrip voor een land dat al 25 jaar een
werkeloosheid had van rond de 10% en een
jeugdwerkeloosheid van 20%.. Wat wil je?
En ook durfde men het daar aan om het
franse onderwijs eens even de oren te wassen: de fout in mentale opvoeding ligt vooral daar, wordt gezegd. En helaas is dat echt
waar. En ook helaas staakten woensdag
65% van de lagere school onderwijzers, het
allerhoogste deelname percentage,,,
NU HET ROUWPROCES
Dus nu op naar het weekend, het uithuilen
en zwarte pieten zal gaan losbarsten: het
rouwproces begint altijd met de vraag”wie
en waarom”. Ik denk persoonlijk dat er in
Frankrijk iets essentieels is gebeurd. Het
plaatje van de maatschappelijke krachten is
verschoven: de politie heeft nu de kans de
macht van de straat en radicale corporatieve bestuurders over te nemen. Dus: Allez,
het parlement is nu aan zet! De
hoofdredacteur van L’Expansion (vooraanstaand Frans economisch magazine)
diagnosticeerde het zo: “Het verlammende
wantrouwen van de fransen gaat helaas
samen met een onmaatschappelijkheid
zonder complexen”. Dat is een heel harde.

vakbonden van studenten en op dinsdag
komen er van die zijde optimistische berichten de wereld in. Maar de radicale studenten plannen voor donderdag nog een grote
(?) manif in Parijs…
TWEE DODEN IN DE BANLIEU’S
Op maandagavond rijden twee jongeren op
een gestolen motor en zonder helm vluchtend bovenop een politie-auto en sterven op
straat. Dat gebeurt in Villiers-le-Bel, een
voorstad van Parijs. De vlam slaat enorm in
de pan: de zaak ontploft. De gangs, die eigenlijk de baas op straat zijn daar, slaan toe
met molotovcocktails en zelfs jachtgeweren… Er wordt op politie geschoten en
er zijn 30 gewonde agenten waarvan enkelen ernstig. Vooral brandwonden. Auto’s in
de fik, winkels vernield, garages en zelfs
een school en een bibliotheek gaan er aan.
Op de mensen die vanaf hun balkons toeken worden ook stenen gegooid. Velen uit
de buurten zijn opnieuw geschokt en
doodsbang: de terreur van kleine bandieten
die de misdaad aldaar bestieren toont zich
weer volop.
DE POLITIEK KOMT KIJKEN EN REAGEERT
De premier en de minister van Biza komen
kijken een dag later maar het wordt dinsdag
nog erger. Er vallen 120 gewonden bij de
politie, 5 ernstig. Nu wordt het menens dus:
de politiek waarschuwt de criminelen, de
ouders van de dode jongens roepen op tot
kalmte en s’avonds worden er 1000 politieagenten ingezet. Nu is er zelfs ook een
mobiel hospitaal ingezet… Dat helpt dus, er
zijn maar 22 incidentjes op dinsdagnacht,
maar er wordt nu ook in Toulouse en
Straatsburg brand gesticht in een bibliotheek en ook in andere gebouwen en
spullen.
SARKO KOMT UIT CHINA
Sarko vliegt s’nachts terug uit China (waar
hij 20 miljard aan orders meepikte!), en om
7.30 uur s’morgens gaat hij de gewonde
agenten bezoeken…. Echt waar! En om 9
uur is er een spoedmeeting van de kernministers. Hij grijpt onmiddellijk zelf in.
DE ANGSTEN VAN VELEN
Iedereen denkt hetzelfde: de banlieu’s zijn
kruitvaten, dat is weer eens duidelijk ge-

KINDEREN STAKEN NIET (3)
Het weekend was nog onrustig in het vervoer, maar omdat de meeste mensen dan
niet werken treft het hoogstens de middenstand dat men niet goed kan reizen. Maar
de zaak zakt in, dat is zeker, de grens is bereikt. Pas op dinsdag zien we bij de RATP
de laatste stemming onder de straks: meerderheid voor stoppen dus. Intussen loopt
het overleg en zegt Sarko zachtjes in China
dat hij woord heeft gehouden: niets terugnemen en dat klopt; en hier en daar gromt
men. Op 20 december is een vitaal punt
bereikt: als dat overleg niet goed afloopt
gaat de staking opnieuw los. Het is eigenlijk
onvoorstelbaar.
STUDENTEN STAKEN NOG WAT DOOR
De studenten manifesteren nog op veel
plaatsen en ook lycea (middelbaar onderwijs) doen hier en daar mee. Intussen
praat mevr. Pécresse met de verstandigste
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worden. De oude angst, voortkomend uit
voor 1968 en vele rellen daarna met in 2005
een hoogtepunt in de parijse ban-lieu’s komt
weer boven bij velen. Ook dat een enorme
overmacht moet worden gede-monstreerd
en dat agenten gewoon schiet-schijven zijn
geworden. Dit probleem is van een zeer
ernstige aard…
Denkend aan de titel schrijf ik nu maar…..
kinderen staken niet, maar ze schieten wel
op de politie! Wetend dat het een harde
kern is… en met ook in het achterhoofd dat
in Nederland scholieren staakten en op TV
verklaarden politie pesten erg leuk en spannend te vinden. Niet hetzelfde natuurlijk
maar toch.. het schokt je.
DODEN BEGRAVEN EN EEN ONDERZOEK
Intussen heeft Sarko de ouders van de twee
doden ontvangen, ze zullen beiden in hun
geboortelanden in Afrika worden be-graven.
En ook heeft hij een onderzoek naar de
toedracht gelast waaruit nu al bleek: dat de
motor ca 70 reed, de politie 40, de jongens
geen helm droegen, de motor niet gekeurd
was en de grote schade aan de politie-auto
die we op TV zagen, bij zo’n ongeluk
waarbij kreukelzones een gro-te rol spelen,
er normaal uit zag voor zo’n zwaar ongeluk.
En de hulpdiensten waren er binnen 10
minuten en de agenten van de auto
verleenden 1e hulp. Het akelige was dat
over de beide laatste punten hele an-der,
nega-tieve verhalen circuleerden: po-ging
tot ophitsing der gemoederen… Sarko voert
opnieuw een zeer sterke regie maar is zo
wijs niet teveel op TV te zeggen; hij
waarschuwt enkel en stopt.
SPEECH SARKO VOOR ALLE FRANSEN
Op, woensdag, zo’n goeie anderhalve week
na de stakingsstart, sprak Sarko beide grote TV-zenders, de fransen toe in een interview. Over de koopkracht, want daarvoor
was deze speech bedoeld en al langer geleden aangekondigd. Bijna 20 miljoen fransen zaten aan de buis, om 20.00 uur… een
historisch moment , zeker weten.
En het was adembenemend: een president
die zijn goede wil toonde en de lege staatskas. Die uitlegde dat weinig tijd aan werken
besteden gewoon weinig koopkracht op-

levert, omdat de hele rest waartegen je concurreert veel meer werkt. Dus spreekt hij
over weg met die 35 uur, het laten cashen
van de teveel gewerkte tijd (en dus niet
meer deze tijd in vrije tijd teruggegeven) en
ook op zondag werken tegen 150%. Dus
zijn thema: travailler plus pour gagner plus,
een pedagogiek van een hier onbekend
soort.
Dan gaat hij verder met het onderwerp verlagen van de prijzen cq de kosten van levensonderhoud. Hij gaat de prijsonderhandelingen in de distributie vrij maken
waardoor er goedkoper kan worden ingekocht. Hij stelt ook voor de huurstijging nu
te koppelen aan het cijfer van de alge-mene
prijsindex, nu is dat de prijsindex van de
bouwmaterialen. Ook de waarborgsom en
de huurvooruitbetaling worden beperkt. Dat
is de techniek dus.
DE ECHTE LESSEN
Sarko wijst er ook fijntjes op dat de 15
miljard belastingverlaging ,(kado voor de
rijken schreeuwt Hollande), voor 50% bestaat uit rente-atrek van hypotheekschulden
en belasting/premieverlaging op de uren
boven de 35 uur. Voor iedereen ook de nietrijken dus. Ook blijft hij bescheiden als hij
zegt dat hij dit ook ziet als experimenten om
de koopkracht op te rekken, dus hij
macho’de bepaald niet.
De beide topjournalisten zaten er wat suf bij:
dit zijn ze niet gewend en hun nivo op
macro-economisch gebied blijkt weer eens
fors onder de maat. Wat ook vanuit de nodige pedagogiek erg jammer is.
Tenslotte maakt Sarko, na 45 minuten gepraat te hebben op de manier “hoe zouden
we dat samen nou beter kunnen doen”, nog
forse opmerkingen over de relschoppers die
op de politie schoten. En dat doet hij in duidelijk Frans: dit is geen stel sociaal gefrustreerden dit zijn maffiose drugsbaasjes die
de politie uit hun wijk en wereld willen poetsen. Niks van doen met sociale ellende. Zo
die weten het nu ook. En het interview eindigt met de belofte dat de maatregelen op
zeer korte termijn zullen worden ingevoerd.
Op zondagavond (!), werkt het kabinet en
zet de wetsteksten op voor afhamering in
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het parlement, vóór de kerst…. Dus deze
Kerstman bestaat toch.
EN SARKO PLOEGT VOORT
En de president gaat zijn reis naar Algerije
voorbereiden want ook daar zijn zakelijk
mljoenen te halen… Hij wil vóór zijn kerst
nog een lijst van orders scoren die de 30
miljard euro (!) zou kunnen benaderen.
Algerije en Frankrijk dat werd herrie onder
Chirac en ze hebben ook wrijving met Marokko. Dus de jood Sarko (een minister van
Algerije toonde zijn ware aard!), heeft een
hoop te regelen. Het voorbeeldgedrag dat
zijn optreden eigenlijk ook is, ziet er goed
uit. Deze man weet alles van imagebuilding,
media en politieke pedagogiek en het wordt
hoog tijd dat het journaille een echte
sparringpartner wordt voor deze politieke
reus van 1,60 m.

die elkaar erg goed kennen. Ze hebben
dus eenzelfde droom: hervormen van de
vakbond. Dus werd zo gemanoeuvreerd
dat Didier Le Reste de cheminot baas
van radicale huize, op het moment suprême in de staking, zonder steun kwam
te zitten en dus aan tafel moest. Zo dat is
er één!
Sarko die altijd werd beticht van woeste
onbezonnenheid, blijkt, nu hij zelf het
stuur vasthoudt, een zeer preventief type
chauffeur te zijn, die defensief rijdt volgens een zeer offensief plan. Een echte
strateeg met zeer goed georganiseerde
adviesgroep om hem heen: een veranderingsmachine op stoom dus. Want de
weg is zeer lang en het gaat nog zeer
heet worden. Dus moet je voor elke slag
eerst het slagveld ontdoen van gelegde
mijnen en geconstrueerde hinderlagen.
In mijn veranderingspraktijk deed ik ook
vaker zaken met de vakbonden op stille
locaties, om als verstandige mensen de
kool te sparen en de geiten niet te fors te
shockeren.
SARKO MORGEN
En daarvan worden wij de getuigen: let
wel, deze president die nu al alles lijkt te
hebben vastgepakt, werkt pas ZES maanden op deze positie. Hij heeft nu nog 4,5
jaar= 54 maanden, en is pas op 10%. Als
ik hem goed snap gaat hij voluit voor zijn
eerste termijn en zal hij daarna niet
direct een tweede ambiëren. Hij gaat zijn
weg en die ligt na 5 jaar, zeker voor een
tijd, buiten de franse politiek. Dit is een
mens van wereldformaat waaraan we
nog veel kunnen hebben. Zo zie ik het op
lange termijn, maar dat interesseert nu,
terecht, nog geen hond. Maar het
verklaart waar-om deze man zo hard gaat
en, zo knap incasseert. Hij heeft een plan
e
dat begon toen hij vóór zijn 30 burgemeester van Neuilly werd. Wedden?
En de mensen in zijn grote equipe weten
dat zij zonder veel mededogen het veld
zullen ruimen indien vereist. Die verfrissing is niet ver want bij hoge toeren slijt
het vlotjes. Maar ook dat heeft Sarko

KINDEREN STAKEN NIET: DE EPILOOG
Na zo’n gloriestory over een president
wordt het hoog tijd eens goed “achter de
schermen van strategie en tactiek” te kijken. De fransen spreken dan over “les
dessous”. Goede journalisten en realistische vakbondsbazen zoals Chereq,
spraken er over met oplettende journalisten.
SARKO DE STRATEEG
Waarom viel Sarko zo hard aan met die
speciale pensioenen; tenslotte ging het
daar niet om het grootste (financiële)
probleem en, wat er aan compensatie nu
op tafel komt is niet mis (voor de bonden
dus, en betaald door de ondernemingen).
En de verklaring is voor hen duidelijk:
Sarko moest om strategische redenen de
radicalen in de CGT een klap verkopen
want deze bond MOET naar de realiteit
van vandaag: Sarko wil een sterke maar
reële vakbond voor zijn echte grote hervormingen. Dus sloot hij een monsterverbond met Thibault de gematigde baas
van de CGT en mepte dus op de kop van
de zuidelijke radicalo’s in de cheminothoek. Er is, zeggen insiders, een echte
rode telefoon tussen Thibault en Sarko,
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-De machtswissel in de VS zal niet veel
veranderen. En in de Golf is nu maar
eentje de baas, dat is Iran.
-Als Amadinedjad niet inbindt zal de VS
toch toeslaan, ook al is het in de laatste
maan-den van Bush. Want de vernedering
van de VS door Iran is enorm en Bush zal,
indien vereist, na overleg met de kandidaten
voor opvolging, echt niet aarzelen. Ik maak
me daarover geen illusies en de kandidaten
kunnen nauwelijks weigeren.
-Binnen enkele jaren leven we in een breednucleaire wereld. Als Iran de bom heeft,
krijgt Saoudi-Arabië die ook, Turkije en
Egypte ook, en dan is het Midden-Oosten
een echt kruitvat. Deze situatie en een onhandige manoeuvre in het MO vanuit een
onderschatting van de militaire kracht van
de VS, dat is het grote gevaar. Enkel Rusland en China kunnen dat tegenwicht bieden. Maar wat zij laten zien bemoedigt
vooralsnog nauwelijks.

hen openlijk verteld, dat is ook geen
geheim dus.
OP NAAR DE FINALE
e
En nu op naar de 20 december waar
moet blijken hoe (on)tevreden eenieder
met de kerst zal zijn….

****
DE IRAANSE BOM (Midden-Oosten)
-De internationale relaties zijn sind “Irak”
sterk veranderd. Er zijn nu veel meer individuen en groepen die macht uitoefenen: de
periode van de non-staat, lijkt te zijn aangebroken. En ook de gigantische militaire
macht bij één land (de VS) maakt bang: het
militaire budget van de VS is 50% van het
wereldvolume. Maar toch heeft die staat
aan invloed verloren.
-Dat komt niet door de toename van de
macht van China, want ook dit land ervaart
de grenzen van zijn macht. Zie China en
zijn positie in het Darfoerprobleem en zijn
wens de Olympische Spelen te krijgen. Wij
kun-nen nu zeggen: we boycotten de O.S.
als jullie ons in Darfoer dwars zitten.
-Het terrorisme heeft wel geleid tot samenwerking tussen bedreigde landen, maar
heeft hun relaties nauwelijks echt verbeterd.
Ze zijn slechter nu dan in 1956 (SUEZcrisis). Denk ook aan de jaren voor WOI:
het anarchisme van toen verhinderde ook
niet de oorlog even later.
Met de technische samenwerking om aanslagen te voorkomen heeft wel veel vooruitgang en successen geboekt.
-In Afghanistan loopt het opnieuw fout nu.
Het omverwerpen van de taliban is nu
verworden tot een brede interventie in dit
land en de goed bedoelde Nato-demonstratie leidt nu tot een complexe bemoeienis
zonder veel succes. Irak was en is veel
erger nog. De VS hebben intussen al hun
aanzien verloren en hun vertrek daar zal
hun imago enorm schaden. Alle doeleinden
die de VS had zijn niet bereikt: geen democratie en geen nationale cohesie. Het lijkt
op Libanon, maar dan wel zes keer zo erg.

Aldus Francois Heisbourg, directeur van
IISS (Internationaal Instituut voor Strategische Studies in Londen.
En zo’n opinie van een ware expert, bemoedigt werkelijk niemand. Zeker niet nu de
amerikaanse inlichtingendiensten SA-MEN
zeggen dat Iran in 2003 stopte met DE
bom…. Wat zegt dit over Bush c.s.?
Niet zo best toch?

GEFILOSOFEER
-FILOSOOF ZIJN: LEVENSGEVAARLIJK!
Bendict Spinoza, werd uit de (Portugese)
joodse
gemeenschap
in
Amsterdam
gestoten en dat ging met een HEREM, een
vervloeking, ee joods soort FATWA. De
geweldadige en giftige wijze waarop het
gebeurde kunt u zien aan de tekst van deze
HEREM (1656):
……..MET HULP VAN HET OORDEEL
DER HEILIGEN EN DER ENGELEN,
VERJAGEN, VERVLOEKEN EN SNIJDEN
WE UIT BARUCH SPINOZA MET
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INSTEMMING VAN DE HELE HEILIGE
GEMEENSCHAP IN AANWEZIGHEID VAN
ONZE HEILIGE BOEKEN EN DE 613
REGELS DIE ER IN STAAN. WIJ
FORMULEREN DEZE HEREM ZOALS
JOSUA DAT DEED OVER JERICHO. WIJ
VERVLOEKEN HEM ZOALS ELIAS ZIJN
KINDEREN VERVLOEKTE EN MET ALLE
VERWENSINGEN DIE MEN IN DE WET
KAN VINDEN. MOGE HIJ OVERDAG
WORDEN
VERVLOEKT
EN
OOK
S’NACHTS; TIJDENS ZIJN SLAAP EN ZIJN
WAKKER ZIJN. DAT HIJ BIJ ZIJN KOMST
EN ZIJN VERTREK MOGE WORDEN
VERVLOEKT. MOGE DE EEUWIGE HEM
NOOIT VERGEVEN. MOGE DE EEUWIGE
AL
ZIJN
TOORN
OVER
HEM
UITSTORTEN EN ALLE KWAADS OVER
HEM
UITSTORTEN
DIE
IN
DE
WETBOEKEN STAAN; DAT ZIJN NAAM
MOGE WORDEN UITGEWIST IN DE
WERELD EN VOOR ALTIJD EN DAT GOD
HEM MOGE AFSCHEIDEN VAN ALLE
STAMMEN VAN ISRAEL EN HEM ALLE
ELLENDE DER WET STUREN. EN GIJ DIE
VERBONDEN BLIJFT MET GOD, DIE U
VOOR EEUWIG ZAL BEWAREN. WEET
DAT U GEEN ENKELE RELATIE MET
SPINOZA OOGT ONDERHOUDEN NIET
IN WOORD EN NIET IN GESCHRIFT. U
MOOGT HEM GEEN ENKELE DIENST
BEWIJZEN
EN
NIEMAND
MAG
DICHTERBIJ
KOMEN
DAN
VIER
ELLEBOGEN. EN DAT NIEMAND ZICH
MET HEM ONDER EEN DAK BEGEVEN
ZAL EN GEEN ENKELE VAN ZIJN
GESCHRIFTEN ZAL LEZEN………

voor elkaar krijgen, als je leest wat hij over
God, het kwaad en de vrijheid schreef. Dan
wordt de inquisitie weer helemaal wakker.
Want de joodse gemeenschap was erg
bang voor ketterij in dit relatief vrije kerkgenootschap. Er waren al veel meer
problemen geweest verbonden aan namen
als Uriel da Costa, Abraham Farrer en Juan
de Prado… Uit deze gemeenschap kwam
ook het geluid voort, dat de messias er aan
kwam en dat hij in Holland zou verschijnen
in 1672. Deze blijde boodschap bereikte
zelfs andere joden in de diaspora tot in
Marokko toe. De amsterdamse/portugese
joden waren grotendeels weer naar het
jodendom teruggekeerde z.g. marranen,
dus, in Portugal ooit tot het christendom
overgestapte joden. Ze werden uit Portugal
verjaagd omdat men hen daar toch nooit
echt vertrouwde. Want ze zouden in het geniep gewoon hun oude joodse godsdienst
belijden en naar buiten wat katholiekje
spelen… dacht men. Dus, in 1492 eruit met
hen!
Na “zijn” HEREM vertrok Spinoza dan ook
maar gauw uit Amsterdam en ging wonen in
de omgeving van Den Haag, waar hij lenzen
sleep om te kunnen leven. Hij bleef vrolijk,
optimistisch en haatte niemand en stierf al
e
op zijn 44 . Ongetwijfeld als straf van
Jaweh, zal de joodse gemeenschap toen
hebben gezegd.
Een en ander illustreert ook nog eens fors,
het verschil tussen het oude en het nieuwe
testament, maar ook daaraan had Spinoza
weinig boodschap. Zijn wereld was meer die
van Descartes, die op zijn beurt uit katholiek
Frankrijk was gegooid en daarom ook een
tijd in Amsterdam woonde.
Vanwege dit alles is hij nu ook zo populair in
het westen, waar de “oude clans” hun greep
verliezen en zijn gedachtengoed opgeld
doet omdat het “humaan zijn” preekt zonder
een straffende God. Bent u een agnost dan
MOET u Spinoza gelezen hebben voor uw
laatste uur slaat…

(vertaald uit: LETTRES SUR LE MAL, een
franse uitgave van 8 brieven tussen ene
Blyenbergh (protestant theoloog) en de
filosoof Spinoza en die inzicht geven in:
Spinoza’s opvattingen, de christelijke
tegenstand en ook zijn uiterst persoonlijke
manier van discussiëren.)
Als dit je “oordeelstekst” is dan heb je je
oude club echt boos gemaakt, dat is zeker.
En mogelijk ben je dan ook echt gevaarlijk
en moet je dus worden vernietigd door de
bestaande machten. Spinoza kan dit nu nog

***
GAAN WE TERUG NAAR TRIBAAL LEVEN?
53

Het westen dacht tot voor kort de wetten
van de jungle definitief te hebben overwonnen, metin haar liberaal-sociale democratie. En ging steeds vaker, naar den
vreemde, om dit mooie resultaat ook aan te
bevelen aan anderen, die nog “zochten” ,
elders op deze wereld. Bush ging ook voorop en wilde het zelfs met de wapens bereiken.
Maar datzelfde westen begint nu in te zien
dat de ontwakende wereld (nog?) heel andere leefwijzen en idealen koestert, die wij
ons echter goed zouden kunnen herinneren, van de eigen vervlogen geschiedenis.
En, oh ironie, waar de VS “het” wou verjagen, in Irak, zien we nu DE showplek van
het sektarische geweld, het tribalisme bij
uitstek. En kijk ook even rond in Afrika, Afghanistan, Pakistan en elders (ex-Joegoslavië) en u hoort geweldsverhalen over
krijgsheren, stamhoofden en hun fanatieke
volgelingen, die zelfs mensen als gijzelaars
nemen voor geld, die de hoogst-betalende
zijde kiezen en die een ethiek vertonen die
ons een gruwel is. Wat zijn we nu aan het
(her)ontdekken in deze toenemende botsing der beschavingen, nee beter en neutraler gezegd, deze ontmoeting der beschavingen? Dat de wereld complexer is dan we
dachten? Dat onze boodschap er gewoon
één is tussen vele anderen? Dat onze beschaving teloor gaat? Dat wij niet meer
s’werelds leermeester zijn? Kiest u maar.
Wij waren er namelijk intussen van overtuigd dat het recht van de sterkste niet meer
kon gelden en dat tolerantie en overleg+compromis de methode van beschaafde mensen was bij geschillen en conflicten.
Eigen rechter spelen, dat dus nooit (meer)!
Wij waren “redelijke” mensen geworden. En
dat leerden we uiteraard ook aan onze kinderen.
Maar wie in de historie goed rondkijkt weet,
dat tot voor relatief kort de redelijke mens
niet bestond maar dat de wereld vol was
met de mens als “tribale actor”(stamlid).
Denk even terug aan de golven barbaren
(uit noord- en oost-europa en Azië) die het
zuiden eeuwenlang overspoelden. Denk aan
de Batavieren stammen op het grondgebied der lage landen, kor-tom wij waren

overal tribale gemeenschappen, met lokale
opperhoofden en vechtend tegen alle anderen, in wisselende coalities. Zoals bijvoorbeeld de franken in het romeinse rijk.
En de “tribal actor” vraagt zich enkel af wat
voor zijn stam het beste is bij zijn handelen
en conformeert zich als vanzelfsprekend
aan zijn stamregels en gewoonten. Zoals de
huidige jeugd kledingmerken uitroept tot
“tribale symbolen’; dat kun je met enige
fantasie zeggen.
De stam heeft nu ALTIJD gelijk, men is
compleet etnocentrisch. Dat is ver weg van
onze beschaving van nu: de rationeel en
autonoom handelende mens. Die kan vergeten dat “de ander”, als hij sterker is, hem
gewoon zijn wil kon opleggen met geweld.
Dus verleerden we ook om de wet van de
jungle, volop te zien in het dierenrijk, te vergeten. En daarom hebben wij geen kennis
meer, laat staan enig begrip, voor een samenleving waarin het recht van de sterkste
geldt. Maar nu we die andere wereld weer
ontdekken weten we niet meer hoe daarmee om te gaan.
Allereerst gaan we wat we zien dus bagatelliseren c.q. ontkennen. We blijven op
“onze” ma-nier reageren op de andersdenkende, die natuurlijk MOET veranderen… En daardoor verliezen wij compleet
het contact met die andere ander; we
snappen en respecteren elkaar dus niet
meer.
Dus hoe nu verder te leven in een wereld
waarin de mensen “om ons heen” zich
overal in strijdende partijen verdelen en
blind hun tribale driften uitleven? Ik kan met
mijn afstandelijke positie ten opzichte van
eventuele fouten in mijn eigen “omgeving”
(stam) weinig respect oproepen bij mijn
broeders, die afstand nemen van de eigen
groep, als verraad zien. Je toont je dan als
een rare pief die zijn eigen nest bevuilt of de
anmderen in de steek laat. En dat doet een
tribale actor natuurlijk niet, dat is daar een
doodzonde.
Dus is voor ons nu de vraag: wat doen wij
met onze liberaal/democratisch cultuur nu
in de richting van de wereld om ons heen
die en jungle blijkt te zijn of (weer) is geworden? In een statement:
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DOORDAT DE WESTERLING HET
UITZONDERLIJKE SUCCES VAN ZIJN
EIGEN LIBERALE DEMOCRATI EN HAAR
CULTUUR 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 RATIONEEL TE GEDRAGEN.
EEN ILLUSIE DIE NIET VERDER BEZIJDEN DE WAARHEID KAN ZIJN.
De westerse leiders herinneren zich natuurlijk ook niet meer hoe je met dit tribalisme
om-gaat, laat staan dat ze dat überhaupt
nog zouden kunnen doen. De wetten van
de jungle zijn voor hen (en ons) gewoon
UIT.
De eerste wet van de jungle, dat er in de
overlevingsstrijd helemaal geen regels zijn
en dat alles wat tot de zege leidt is toegestaan is voor ons barbaars, wreed en wanstaltig. En de tweede wet van de jungle zegt
dat einzelgängers verliezers zijn. Als je niet
onverkort je stam steunt zul jezelf alle steun
verliezen.
U ziet: wat voor ons dag is, is voor de tribu
nacht en wat voor ons goed is, is voor de
ander kwaad. In een statement:
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 ZAL HIJ DE DEUGDEN VAN DE
RATIONELE MENS,-HET VERMIJDEN
VAN GEWELD, DE BEREIDHEID TOT
COMPROMIS, TOLERANTIE TEGENOVER
ANDERE STAMMEN -JUIST BESCHOUWEN ALS TEKENEN VAN VERRAAD AAN
DE EIGEN STAM.
Maar pas op met conclusies en denk na
over het volgende voorbeeld: Een zakenman laat en fraai stuk natuur omschoffelen,
omdat hij toestemming kreeg daar een
afzich-telijke supermarkt neer te zetten.
Een omwonende, een dichter en natuurliefhebber, vindt dat afschuwelijk en besluit
de wet te overtreden om de persoonlijke
afkeuring kenbaar te maken. En hij stort
zich uiteindelijk voor de bulldozers die het

bos neermaaien, in een uiterst fanatieke
poging zijn gelijk te krijgen. Is zijn gedrag nu
afkeuringswaardig of net niet?
Dus een redelijke actor kan heel wat dingen
doen die wij haten en verafschuwen, terwijl
de fanaticus iets kan doen dat we bewonderen en toejuichen, ook al zouden we het
zelf niet doen.
In deze zin zijn termen als REDELIJKE ACTOR en FANATICUS niet op voorhand negatief; ze duiden enkel een bepaald soort
gedrag aan. Redelijke actoren zijn ook wel
bereid om voor en bepaalde zaak te sterven….. Zoals nu Nederlandse en andere
soldaten in Afghanistan sterven voor de
goed zaak en ook doden voor diezelfde
zaak. Redelijke actoren kunnen dus ook
“tijdelijk” veranderen in geweldadige stamaanhangers.
De redelijke actor kan midden in een junglemaatschappij niet overleven en wij zijn vervuld van afschuw als we zouden moeten erkennen dat de jungle terugkeert.
Dus daar staan we dan: met ons overdreven vertrouwen in de MACHT van de
rede en, onze volstrekte onderschatting van
de KRACHT van het fanatisme.
En dan lees ik net in het nieuws dat Al-Qaida aan aanhang en respect verliest , ook in
tribale gebieden als Pakistan en Afghanistan….. Zou dat zijn omdat ze te weinig
(tribaal succes oog-sten? Of omdat ze teveel afschuwelijk geweld gebruiken? Wie
het weet is óf een hoopvolle redelijke actor
óf een naieve… Begrijpt u?
Leon, oct. 2007
(mede naar een interview in Opinio met Lee
Harris door Bart Jan Spruyt)
*****

CO-2 (HYSTERIE ?), vervolg.
Pas geleden had ik met lezer P. (en ook
vroegere studievriend) een discussie
over dit onderwerp. En we hadden elkaar
het nodige te vertellen. Dus werd er vervolgd met een discussie middels mailtjes. En P. maakte me attent op een web-
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inevitable will rise in the coming decades. A
modest rise in the standards of living in
countries like India and China will imply a
big increase in fossil fuel consumption. In a
report of the World Energy Council it is
expected that, even in case of maximum
policy support for development of
sustainable energy, the world will still be
dependent on fossil (hydro)carbon(s) for
over 80% in 2020.

site die hijzelf vaak raadpleegde.
Uiteraard ging ik daar ook eens neuzen.
Ik vond er een nogal voorzichtige toon
aangaande “de zekerheid dat de menselijke bijdrage van nu funest zou zijn”,
zoals in vele kringen te horen is. Wesker
maant tot actie maar is ook duidelijk
over de onduidelijkheid/ de
onbekendheid van het MENSELIJKE
AANDEEL in de CO-2-produktie.
Voila de door lezer P. ingezonden tekst
(in het engels):

Against this background it may be wise to
accelerate developments towards lower
energy intensive economies in the developed world (cursief red.). This helps to
slow down the increase in greenhouse
gases in the atmosphere. It also "buys extra
time" for the conversion to an economy
based on sustainable energy sources.
Besides this many "no regret" actions can
be taken; E.g. simply repairing leaky natural
gas pipelines and installations might help a
great deal!

Wesker's food for thought
Some personal notes; food for thought
Recognition of a new trend or a lasting
change of the climate constitutes a difficulty
for policy makers. From the four previous
chapters (zie website, Red.) one can
conclude that the total picture is not a
simple black and white one. Climate
developments are always to an appreciable
extent obscured by short term variations.
Weather tends to slap about from one
extreme to the opposite extreme from year
to year.

Besides warming of the climate also extreme weather variations deserve attention.
The relentless growth of the world population has made societies much less flexible. A succession of catastrophic cyclones
into the Ganges-Bramahputra delta can not
be countered by "simply" moving 50 million
Bengali's into India. Assuming that it will
be "business as usual" anyhow in
future, al-though tempting for politicians
with an horizon which does in general
not reach beyond the next elections'
date, might be courting disaster. (cursief
red.)

On the other hand one may use the
metaphor of "the Indian summer": In spite of
autumn the weather is like in summer. But
still, we all know that the winter inevitably
will come.
The evidence is mounting that human
activities will make the world… (somewhat) warmer. We still have a great
uncertainty of to what extent the
warming will take place and where its
effects will be felt (opmaak aangebracht door
red.)…
But one should bear in mind that the great
population growth in this century took place
under very favourable climatic conditions.
Any climate change, warmer or colder,
might mean great difficulties to ensure an
adequate food production.

I think that policies should try to anticipate
more than today against possible climate
changes and extreme weather events. E.g.:
policies to ensure sufficient food production
all over the world, and not going astray by
introducing 'high yield but somewhat
vulnerable' crops. Or to put it differently
from a Dutch perspective: If you say that
dikes are expensive, try a flood !

The amount of CO2 in the atmosphere

Aldus enkele door lezer P. geselecteerde
teksten van een website, waarop ene
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Wesker en anderen het nodige ten beste
geven over deze problematiek:

diepteboringen in het ijs aldaar waar nu de
halve wereld gaten in staat te maken.
Ik las ook al het nodige van Le Roy Ladurie een
franse historicus die al in de 70-er jaren een
boek schreef over de klimaatveranderingen
sinds ca 1000 n. Chr. Dan krijg je het koud en
warm, niet tegelijk, maar NA elkaar. En er was
geen auto en geen fabriek en geen vliegtuig,
tenzij mensen niet goed zagen in die tijd. Dus ik
blijf sceptisch en volg de VOOR- en de
TEGEN-standers en geloven, dat doe ik ook al
zelfs niet meer in de kerk.

En hij schriift vervolgens: “Mij persoonlijk
lijkt dat er echt veel evidence is dat de
mensheid deze keer ook een hand heeft in
het bewerken van het klimaat. Deze week
komt een samenvatting uit van het recente
IPCC rapport. Hierover later. (En graag ook
voor publicatie op deze plek, waarde P.;
red.)

De bovenstaande tekst volgde op een
mailtje van mij aan lezer P. , nadat ik met
veel belangstelling en waardering keek op
de website van eerder genoemde Wesker.
Mijn mailtje, dat dus voorafging aan het
bovenstaande, vind u hierna.:

Dus ik zie best dat we een knal van een probleem krijgen (en ook al eerder hadden dus!),
maar daarom ga ik nog effe niet het vliegen
laten. Maar ik ga wel mijn auto loslaten in
Marseille (maar om heel andere redenen). Zo
zit ik wel goed bij alle clubs, hoop ik.

Beste P.,
gaarne keek ik op de door jou getipte website
van ene Wesker. En ik keek natuurlijk ook naar
de discussie sectie. En daar zie ik , niet tot mijn
verbazing, dat er ook daar door "deskundigen"
grote twijfel bij de wetenschappers wordt
gemeld over de OORZAKEN van de temperatuurstijging en de ook OORZAKEN van de toename van CO-2. Dus zoals Kroonenberg ook
doet en vele anderen, ondanks de VN-commsisie.
Alors, weten doe ik het dus ook nie,t maar als
ik dan bij Wesker lees dat: "er al eeuwig elke
800 jaar NA een temperatuurstijging een
(natuur-lijke) CO-2 stijging volgt" dan hoor ik
erg be-kende geluiden. En daarbij staat dan
ook te-recht dat de grafiek van Al Gore (de
centrale grafiek: ik zag zijn film) dus niet klopt,
want hij is INCOMPLEET.

Dus ik ga vanaf nu ook geregeld kijken bij
Wesker, en zal daar ook eens wat "in de groep
gooien"; dank je dus zeer!
En zoals boven gezegd: gaarne horen we
verder van je ontdekkingen op dit gebied, lezer
.! Dank en tot gauw,
REDACTIE:
Beste lezers, kijk dus ook op
www.euronet.nl/users/e_wesker/meteo/climned.html .
Als u serieus geïnteresseerd of ongerust bent over
de CO-2-problematiek!
***

EEN CO-2 SOMMETJE
Als we niets doen zal de huidige hoeveelheid van 2800 miljard ton CO-2 in 2050 op
4000 miljoen ton aankomen. Al we 10%
kunnen reduceren zal er dan dus 3900 ton
“resteren”. Dus bij zo’n gigantische
inspanning wereldwijd zal het effect dat van
een dikke druppel zijn op het totaal. Rekent
Jacques Marseille ons voor..
Waarbij de vraag blijft hoeveel CO-2 er door
MENSELIJK toedoen eigenlijk wordt
geproduceerd…

Ook de twee ijstijden die we rond de 12/13e
eeuw hadden (wel 50 jaar uiterst koud, veel
hongersnood en doden in zelfs Nederland; en
daarna weer warmer dus) dan is er nog hoop
en ook gerede twijfel mogelijk aan de stelling
dat "de mensen de CO-2 hoeveelheden in
hoofdzaak veroorzaken". En HEEL lang geleden was het op de zuidpool ooit wel 20 graden,
en foetsie was het ijs natuurlijk; dat blijkt uit
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werven en op de EU-lijst van immigratie uit
Oost-Europa staan nu ook al 61 vakken
genoemd. U ziet hoe moeilijk het ligt ook in
een land met ruim 8% werkeloosheid.
Iedereen wil in net pak leuke dingen doen
en dus moet je forse knuisten importeren uit
arme EU-landen. In Rotter-dam is daarover
al weer gedonder: immers de huisvesting
van deze oost-europeanen is opnieuw in de
sfeer van de huisjesmelkers beland, buurten
zakken al weer af naar het nivo dat net werd
verlaten. Dus weer het argument van
immigratie stoppen? Of eindelijk iets doen
aan begeleidende maatregelen om de
immigranten uit de klauwen van opportunisten te houden?
Immigratie lijkt opnieuw onontkoombaar en
opnieuw een probleem in de uitvoering. Dat
zal anders moeten.

****
CO-2 AFKOOP
Nu gaat ook Air-France u voorstellen CO-2
neutraal te vliegen… U betaalt wat aan
ecologische projecten die uw produktie van
fout gas doen compenseren: bijvoorbeeld
15 euro per ton. De luchtvaartclub volgt
hiermee de lowcosters die dit al langer
doen. Nou is er een ding even lastig: de
sommetjes van Air France komen op de
HELFT van die van de anderen. We
bevelen aan daarover even af te stemmen,
dat ziet leuker uit toch? En wie heeft er NU
weer (on)gelijk?
****
CO-2 UNIVERSITEIT
Ze heet natuurlijk anders, namelijk “de
universiteit van de koude”. Want ze ligt
binnen de poolcirkel in Noorwegen en trekt
steeds meer leerlingen; nu al meer dan 300.
Biologie, geofysie, gelogie, en
pooltechnologie kun je er studeren. Er zijn
boten, meteostations en boren om in het ijs
te boren en materiaal te onderzoeken.
Kosten 110 € per jaar dus eigenlijk gratis.
Wel 50% is vreemdeling hier, idem voor de
hooggeleerden. En in de winter is het -50
gr. Brrrr. Je leert er ook … schieten, want
op excursie ontmoet je hongerige beren.
Dus daarom.
Ik ben te (k)oud om erheen te gaan, dus
hoop ik maar dat hier de wijsheid zonder mij
vandaan zal komen. Dat gaat zeker lukken.

IMMIGRATIE OP ZIJN FRANS
Sarko heeft nieuwe immigratiewetten en
regels laten maken en daarover is in links
Frankrijk, maar ook daarbuiten, stevig gedonder ontstaan. Met nme de DNA-tests ligt
zwaar op de maag; daarmee moet worden
aangetoond dat kinderen echt bij een bepaalde vader/moeder horen.. Wat elders al
jarenlange praktijk is overigens.
Een tweede punt is de opvoering van de
uitwijzing van illegalen; er moeten nu nog
7000 mensen in 2007 eruit gezet worden;
eerder dit jaar gingen er al 18000 eruit.
En het derde element is quotering.
Maatregelen als genoeg inkomen hebben
en Frans spreken is een eerste zet.
Daarnaast komt er een lijst van 30
beroepen (handarbeid) en een van 150
beroepen die open staan voor EU-inwoners.
En die quota worden met elk land apart
uitonderhandeld.
De VS doet dit al eeuwen en ook andere
landen zijn nogal selectief (geworden). In
Nederland is er nu ophef over polen en
andere oost-europeanen “die de grote
steden weer komen bederven”… Maar wat
willen landen als Nederland, met toenemende tekorten in vele beroepen, eigenlijk doen
om de club goed te laten doordraaien?
Dames en heren, het is kiezen of failleren..
****

IMMIGRATIE
METSELAARS UIT PORTUGAL
In Frankrijk is er nu een tekort van 27000
metselaars, geen mens wil dit zware vak
doen. De bouwbedrijven kunnen niet
vooruit, veel werk ligt stil of vertraagt en, de
prijzen van een macon zijn torenhoog. In
het vakonderwijs weet men dat van de
150.000 vacatures jaarlijks slechts 60.000
worden vervuld. Maar de tendens is
neerwaarts: nu is men wat aanwas betreft
op het nivo van 2001… Dus gaat de
Auvergne nu bouw-vakkers uit Portugal
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die hun heil ver van huis zochten, om vele
soorten redenen. Religieuze problemen, cq
vervolging, vluchten voor persoonlijke narigheid of teleurstelling, of gewoon gedwongen door armoede?

OVER IMMIGRANTEN
Al vaker schreef ik over onze immigratieervaringen en het valt op dat er steeds meer
belangstelling ontstaat over de his-torie van
dit fenomeen. Meestal omdat er steeds
meer Nederlanders emigreren of erover
denken dat te doen; maar zelden omdat er
nogal wat immigranten in Neder-land zijn en
ook nogal wat problemen bij sommigen
oproepen. Toen een vriend en lezer mij wat
teksten over dit onderwerp toestuurde (uit
NRC), moest ik na het lezen ervan, even op
het toetsenbord klimmen.
Een stukje gaat over ervaringen van emigranten aan de Côte d’Azur, jonge-werkende en oudere-gepensioneerde. Teneur:
“Vrienden , dat is een groot woord om voor
fransen te gebruiken. Fransen zijn namelijk
erg op zichzelf. “ En ook staat er: “Het is
niet de taal, maar de mentaliteit”. En dat zijn
ook voor ons geen verassende teksten.
Zeker ook niet: “De fransen zijn geen volk
dat buitenlanders opvangt. Je moet het echt
allemaal zelf doen”.
Daarover doordenkend komt bij mij eerst
een wat filosofische vraag op: geldt dit enkel
voor Nederlanders onder de fransen? Zou
dit ook kunnen zijn gezegd door Magrhebianen onder de Nederlanders?
Kortom is dit bij elke immigratie niet eigenlijk zo? En dan zie ik in verdere tekst hetzelfde geluid van Nederlanders die in de VS
wonen… En, geloof me, de fransen zijn echt
“un petit peu anders” dan de yanks, echt
wel. Dus dit suggereert ook een generaler
soort van problematiek en niet primair een
locaal eigenaardigheidje.

Wij waren recent te gast in Martigues (Bij
Marseille) op een reunie van een spaanse
familie, die was uitgewaaierd over de wereld: in Europa en ook de VS. Zestig mensen, meerdere generaties ontmoeten elkaar
op zijn spaans, en de tranen vloeien, de
weemoed is voelbaar en ook het geleden
verdriet toont zich. Naast de grote vreugde
van het weerzien, wel te verstaan. En als
dan een spaanse emigrant naar Detroit die
plots zegt: “Shit, America is shit!”, en dan is
er even enkel die loodzware stilte.
Ik denk dat het verlaten van de vertrouwde
omgeving,- waarbij niemand zich realiseert
hoeveel draadjes hem/haar verbinden met
die omgeving!- en het in de pas komen met
een vreemde omgeving is een majeure test,
voor elk mens. Waarbij de zwaarte uiteraard sterk wordt bepaald door de motieven en ook door de vraag of het nieuwe
een veel beter leven bood in primaire zin
(werk, eten, welvaart, veiligheid) dan het
vorige,… of niet. En als je een “vrijwilliger”
bent, gewoon deze keuze maakte omdat je
het leuk(er) vond, dan zijn we bij de ervaringen uit het NRC-artikel. Een soort mix
van weemoed, heimwee en gemis van wat
zaken: een luxe-probleem dan, dus. Wat je
met teruggaan gewoon kunt oplossen of….
door je stevig te weren in de integratiestrijd!
Want immigreren (=integreren in een andere omgeving) is hard werken en veelal tegen de bierkaai, want niemand staat op je te
wachten. Of jeploft gewoon in je tuin , naast
je piscine en ligt daar naar enkel nog naar
de blauwe hemel te kijken , een hele dag,
nadat je met wat rammelend Frans bij de
“boelangai” een bagette lospeuterde na een
stil “bonjoer”. Want die immigranten zijn er
ook en zij hebben van niets last; waarschijnlijk al een leven lang en ook in Nederland. Ze zijn de enigen die hier negatief opvallen, ook al horen zij het zelf nooit. Want
zij verkeren enkel met andere “ontkoppelde”

En dan denk ik aan die duizenden ervaringen van immigranten, lang voor ons. Ik
heb ooit een boek gelezen van een Frans
meisje uit de Languedoc dat met haar man
(een koopman) emigreert nar de States en
vele jaren brieven uitwisselt met haar vader
in de Cevennen. Een waar document van
emigrantenervaring, zeer aandoenlijk en erg
informatief.
Hoeveel emigrantenleed zou er al zijn geleden op deze wereld, denk ik dan, denkend aan die gigantische aantallen mensen
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nederlanders. Dit is ook geen immigreren dit
heet voor mij “onmigreren”.

DE GEOPOLITIEKE HOTSPOTS

Maar wil je echt “erin”, dan begin je aan een
culturele confrontatie en dat betekent aan
een constant vergelijk van verschillen tussen “die van jouw en die van de nieuwe medemensen”. En dat is redelijk schokkend en
ontwortelend… je moet loslaten, twijfelen en
weer aanpikken… het lijkt een beetje op
ontgroenen. En je leert zoveel over je “eige”, in zo’n hoog tempo, terwijl je tracht het
“andere” te snappen en te internaliseren
(pfffft). Dat is de te strijden strijd, eigenlijk.
Met het risico van de (onredelijke) verheerlijking van “gisteren en vroeger”.

ZIEHIER HET ACTUELE GEOSTRATEGISCHE SCHAAKBORD VOOR GEVORDERDEN EN BETROKKENEN :

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

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

En wat je dan in de NRC leest, is eigenlijk
het resultaat van zo’n strijd; hetgeen je wel
of niet bereikte. Als je dan zou zeggen:
vrienden hier, dat is een groot woord, dan
moet je je afvragen wie vroeger dan die
vrienden waren, voor je vertrek. Of, je moet
beseffen, dat je de kloof niet kon overbruggen, of, dat je de strijd nog niet gestreden hebt, of, dat je niet veranderen
KUNT…

IRAN
IRAK

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

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

Of dat dan “die fransen of die amerikanen”
zijn is dan maar de vraag… eerder ben je
het zelf dus. Want jij ging, jij kwam hierheen
en jij moest dus “aan de slag”. Want niemand vroeg je te komen, toch? Dus, als het
dan mislukt dan is er een van twee juist: Of,
je moet nog even doordouwen , of, je moet
gewoon constateren dat je het niet kunt, of,
je moet je afvragen of je “vroeger” niet verheerlijkt? Maar mijns inziens kan je het niet
gewoon op het bordje van “de fransen of de
amerikanen etc. “ neerleggen.

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

Want dan ben je immigrant AF!
Leon, sept 2007.

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