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! EEN EXCELLENT 2 0 0 8 VOOR ALLEN !
CHIRAC EN DE VILLEPIN, BEIDEN ACHTERVOLGD DOOR JUSTITIE… De oud-président en zijn premier,
zoiets is enkel in Frankrijk denkbaar.
“NIETS LIJKT MÉÉR OP ELKAAR DAN EEN ANTISEMIET EN EEN MOSLIMHATER. BEIDEN KENNEN
SLECHTS DE DOMHEID EN DE HAAT”. Dit zei Sarkozy (joodse afkomst) op zijn bezoek aan Algerije, waar zijn
jood-zijn door een minister op akelige wijze werd gememoreerd.
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en de franse presidenten blijken weer
verbale talenten met hun MOTS.
ALLEDAAGS gaat over rooksignalen
van Provence tot het wilde westen.
LE JOURNAL verhaalt over een zeer
copieuze Kerstnacht, het water zal u
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kunt u iets vernemen van de
prachtige, zeer amusante folklore in
de Frans-engelse culturele club
alhier.
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prachtige Mont Ventoux en verhaalt
over de vage silhouetten die vroegere
ontmoetingen achter laten.
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In GLOBETROTTERS kunt U allereerst, onder ALGEMEEN een mondiale standopname en een vooruitblik 2008 vinden. Teneur: het wordt
politiek, sociaal en economisch spannend in 2008, de wereldverhoudingen
wijzigen razendsnel en de “ armen
van gisteren” maken nu bij ons de
dienst uit, door gewoon ons voorbeeld slim te volgen. Dan komen nog
langs: de dollar, de doorgaande kredietcrisis, de moderne voedselproduk-tiemethoden, de tanende koopkracht in de westerse wereld, de linke
gigantische staatsfondsen, nieuwe
ontwikkelingen over het steeds verrassende Internet, de macht van het
mobieltje, uraniumsmokkel, onze muterende genen en de onderschatte
slimheid van de dieren. Onder OLIE
gaat het over de “gepolitiseerde
olieprijs”, de ont-wikkeling in de
energievoorziening,
knalgroene
woestijnsteden en dure electriciteit.
RELIGIES wijst op de relatie Sarko en
de paus, de islam met zoijn sluiers en
laarzen, en de sharia-proof beursindexen in het westen.

REDACTIONEEL.
*VOORAF
Wat staat er voor U in deze EDITIE?
De lichte aanloop via de DIXITSVERBATIM , de kleine wijsheden van
de dag en wat gestolen mopjes ziet u
wat deze keer de lezers schreven, in
hun vriendelijkheid en hulpvaardigheid en solidariteit. En ik openbaar
ook iets van de harde commerciële
kant van Le Provençal..
De FRANCOFIELEN kunnen iets leren
over de brandende vraag: Hoeveel
bises zijn toegestaan c.q vereist, het
boekenechec van de eenzame Chirac,
de vele wrijvinkjes in het franse
leven, de doodsangst van de
rellenpolitie,
over
daklozen
en
soorten ministers en ook over de
grands manoeuvres van (de equipe
van) Sarkozy, en
de (eeuwige)
AFFAIRES blijven onver-zwakt ook
boeien.
In MOTS ACTUELS kunt u wat
oppikken uit de actuelere dictionaire,
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AFRIKA vertoont in zijn geheel nog
steeds een droef beeld, de top van de
AU (Afrikaanse Unie) en de EU vond
plaats met een mix van verzoening en
rancune, verhaalt over het tweede
drama van nu, in Somalië, toont de
moderne ontwikkelingsaanpak en de
beslechtte (?) machtstrijd binnen het
ANC in Zuid-Afrika.
West-Europa zal in 2008 stevig
moeten aanpakken om zijn vele
voordelen, opgebouwd in veel jaren,
enigszins te behouden. De grote
groei is over, behalve in het noorden;
de inflatie sluipt aan en sociale
onrust wacht alle landen want de
koopkracht krimpt. Verder leest u
over de hommeles in de Zwitserse
politiek en het psychodrama van
België. De onderbuikse twisten in de
grosse Koalition van Angela worden
u ook niet bespaard.
OOST-EUROPA kent nog forse groei
in 2008, zeker waar olie/gas in de
bodem zit. Men consumeert steeds
wilder, ook steeds vaker op krediet
maar doet wat weinig aan investeren
voor “morgen”. Ex-Joegoslavië zal
met Kosovo, Servië, Bosnië weer
droeve dingen gaan geven en
Hongarije is een echt zorgenkind.
Slovenië en Kroatië moeten hun
grensverkeer herzien tgv Schengen,
Poetin’s rijkdom en macht komen aan
de orde, en ook Rusland als het
grootste autoland in Europa. Volgt de
handel van oplettend Oostenrijk met
zijn Balkanburen.
Dan naar ZUID-AZIË waar nog veel
armoede heerst een naast enorme
welvaartsgroei;
Afghanistan
als
brandhaard samen met buurland
Pakistan dat een herkansing ingaat.
En India’s infrastructuurgebrek moet
ook even aandacht krijgen. De

Philippijnen verbazen door hun hoge
vrouwen participatie in het hogere
management en de politiek.
OOST-AZIË is een regio met groeikampioenen, al 20% van de wereldgroei komt er vandaan voor 30%
van de wereldbevolking. China boomt
verder met begint flink last te krigen
van vervuiling en sociaal ongeduld.
Taiwan zoekt nerveus zijn weg en
Japan glijdt weg door vergrijzing.
Noord-Korea moet nu nog echt
normaliseren…
De geweldadige verhouding van
China en Japan verdient aandacht
omdat ze nu nog de relaties zo belast.
In NOORD-AMERIKA zal de groei in
2008 terugvallen naar 1,5 (VS) resp.
1,&% (Canada), dat is sinds lang een
zeer laag cijfer. Oorzaken voor de VS
zijn
beken;
Canada
is
sterk
afhankelijk van de VS dus dat wordt
meegesleept. Canada heeft dus ook
al een enorm besparingsprogramma
voor de overheid opgezet voor 2008.
De dollar begint zijn wereldfaam en
aanzien nu echt te verliezen. De
“hoofddader” van de subprimecrisis
moest de deur uit bij de grootste
hypotheekverlener en de aankomende verkiezingen deden me verzuchten: Wat zou God in de VS nu
stemmen? Want religie schijnt de
boventoon te gaan voeren in het
kandidatendebat. De situatie in Irak,
Iran, Aghanistan gezien vanuit het
Pentagon, vindt u in dhet onderdeel
WAR And GEOPOLITICS.
Intussen ruilt Mexico wapens om
voor PC’s ….
Latijns-Amerika is een steady groeier
geworden, al camoufleert de olie ook
hier een beetje de werkelijke
vooruitgang. De inflatie en de
armoede zijn de dreigende factoren.

4

Castro gaf zijn pijp nu niet aan broer
Raoul
maar
aan
“de
jongeren”…Chavez probeert het gezichtsverlies van zijn verloren referendum
te doen vergeten met zijn mensenhandel met de Farc.
OCEANIË vertoont een rustige groei
maar ook hier ligt inflatiegevaar op de
loer en er beginnen regiodelen in de
oceaan te zakken… Ook was er
recent de aardbeving die in NieuwGuinea en Japan uiteindelijk forser
toesloeg.
MAGHREB-NO-MO vertoont gemiddeld een stevige groei, met grote
plaatselijke verschillen: Irak en
Palestina zijn de achterblijvers. Het
groeimiddel is vooral olie en gas en
bepaald niet de vrucht van eerdere
investeringen. Turkije is de beterte
van de landen zonder olie, Iran is de
gevaarlijke MET olie en ook Algerije
doet het niet echt goed. De
Palestijnse (vredes)factuur is enorm
en het betalen ervan is begonnen.
Irak werd door de britten (deels)
verlaten en ook de polen en de
Australiërs hebben opgezegd. Iran
streeft verder naar grotere lokale en
mondiale macht.
In TRENDS gaat hret over de zuinige
LED-verlichting, verstevigende nanotubes, over het herontdekte wonder
der hersenen, een seksverbod in het
grote logeerbed van de A380, de
vrouw als kunst (object) en steeds
draadlozer leven . Taxi per motor,
moedige muizen en ultramodern
speelgoed besluiten deze rubriek.
TOPICS bevat onder de rubriek
Gefilosofeer… een artikel van lezer
C.S. over Albert Camus en een grote
bijdrage over Spinoza van lezer R.C..
Dan volgt nog iets over de herontdekking van de (filosoof) Marx.

CO-2 (hysterie) verschaft wat relevante cijfers, verhaalt over CO-2
koeien en citeert CO-2 wijsheden uit
bobo-monden.
De
supergroene
steden van de woestijn doen onze
hoop weer wat toenemen.
Dit is EDITIE 37-08 in vogelvlucht ,
waarmee Le Provençal het nieuwe
jaar opent. Veel leesplezier en, laat
wat van u horen.
LEON.

………………………………………
………………………………………
*DIXIT---VERBATIM
“Dit conflict is een soort macho
demonstratie uit een ander tijdperk.
Een soort van coproduktie van de
regering en de CGT”. (Zei Cherec van de
andere grote vakbond CFDT over de stakingen bij het
spoor, en hij heeft niet echt ongelijk).

***
“ Wie kreeg het meeste voor zijn
kiezen tijdens de presidentiële campagne? Ik weet niet zo zeker of dat
Segolène was. Ik denk dat ze eigenlijk
een voorkeursbehandeling kreeg” (Dit
zei Elisabeth Badinter journaliste en ik geef haar en
beetje gelijk).

***
“De universiteiten werden geblokkeerd met tien stoelen achter de deur.
En dat wordt nog steeds geaccepteerd, dus de zaak gaat plat”. (Zei filosoof
Yves Michaud en hij ergerde zich mateloos aan het ondemocatisch optreden van een radicale minderheid)

***
“Als je vandaag alle voertuigen ter
wereld, (vracht)auto’s, vliegtuigen
en treinen zou stilzetten verminder
je de CO-2 emissie met…. 14%.
( David O’Reilly, CEO Chevron; dat is dus niet “terrible”)
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Een belg schildert zijn huis en een Hollander
kijkt toe. Telkens als zijn kwast droog is gaat
de belg beneden, de ladder af, in de pot
verf halen en klimt weer naar boven. De
Hollander vraagt: “Waarom doe je dat op
deze manier?”. De belg zucht over zoveel
onwetendheid en antwoordt: “Maar man je
ziet toch dat ik met grondverf schilder?”

***
“Tijdens de stakingen waren er twee
Xavier Bertrand’s. Hij die de verandering met alle middelen wilde en, na
een tijdje, hij die begreep dat je toch
echt moet overleggen” ( Zei Le Duigou,
secretaris van de CGT-vakbond; en zijn achterban
applaudiseert daarbij).

****
Een belg ontmoet na jaren een vroegere
klasgenoot die er zeer welvarend uitziet met
een Rolex, een Lexus en een Arma-nipak.
Dus hij vraagt hem wat hij in het leven doet,
De rijke belg zegt: “Ik heb al jaren geleden
een prachthandel ontdekt. Ik koop hollanders voor de prijs die ze waard zijn en
verkoop ze weer voor de prijs die ze zeggen
dat ze waard zijn”.
(Beste A., het werd hoog tijd eens zo’n mop
hier op te nemen. D’accord?)

****

“FRANKRIJK WEET HET: IN DE
GEOPOLITIEK MOET JE HEEL HARD
KUNNEN OPTREDEN OM LATER VRIENDELIJK TE KUNNEN ZIJN”. (Dat zei de
hoofdredacteur van L’Express in een commentaar op de
verrassende koers van Sarkozy in de buitenlandse politiek)

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

*INGEZONDEN
EERST WAT INGEZONDEN MOPJES

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 36-07:

INTELLIGENTIE
Vraagt en zoontje aan zijn vader: ”Pa, waar
komt mijn intelligentie vandaan?”
Wel mijn zoon zegt de vader: “Die moet je
van je moeder hebben gekregen want ik
heb die van mij nog”.
Ik verklaar hierbij plechtig geen seksist te
zijn..
*****
De dokter onderzoekt de vrouw en praat
even apart met de echtgenoot: “Mijnheer ik
vind dat uw vrouw er niet goed uit ziet”.
Zegt de man: “Ik vind dat ook dokter. Maar
ze kan prima koken en doet het erg goed
met de kids”.
****
Een mooi blondje belt met Virgin Air en
vraagt de man: “Hoe lang duurt de vlucht
van Sydney tot Adelaide mijnheer? “
De man zegt: Een ogenblikje mevrouw”.
En de blonde hangt op na gezegd te
hebben: “Dank u mijnheer”

IETS OVER DE LEZERSWERVING.
Ik moet ook eens iets vertellen van mijn
marketing en de soms “harde” ervaringen
daarbij. Hier een recent voorbeeld. Ik
stuurde een dame hier in het franse,
waarmee ik toevallig in contact was voor
clubzaken, een proefexemplaar van Le
Provençal en vroeg om een reactie. Die
kwam dan ook:
” Wat betreft je krant: Ik ben bang dat het
boter aan de galg gesmeerd is voor ons.
Zowel mijn man als ik zijn namelijk
cyberspace-phoben en ik doe zelden iets op
het net. Ik scharrel liever in de tuin rond,
helaas! Dus zou ik zeggen, doe maar niet!
In ieder geval hartelijk dank voor de moeite!
Niks verkeerd mee natuurlijk; iedereen zijn
meug. Gelukkig zijn de reacties meestal
positiever voor mij (commercieel gezien dan
natuurlijk), ik kreeg zo ongeveer 5 keer een
“laat maar zitten”. De andere waren of
enthousiast of gewoon superbeleefd natuurlijk. Ik prefereer de directe weg eigen-lijk
meer. Ach, ik kom nu op een geregistreerde
lezersgoep van ca 160 en schat dat er via

****
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“onderling doorsturen” (wat uiteraard geen
punt is!) en “lezen via de website van
familielid J.Speetjens” ook nog wel zo’n 10 à
15 “klandestienen meelezen”. Dus zou het
echte lezersaantal rond de 175 kunnen
zitten. Weet u nog geïnteresseerden dan
wel willen “klandestienen zich bekend maken, dan hou ik me natuurlijk graag aanbevolen. Want u weet het: zonder groei ga
je achteruit…. Mijn opvoeding doet me zulke
dingen geloven; niks aan te doen ….

verlangt. Ik wens je in 2008 heel veel van dit
soort spirituele ervaringen en dus geluksgevoel!
Aldus lezer en ami C.
Chèr ami C.,
Eerst even de techniek en de opmaak:
Gelukkig heeft de technische ingreep
gewerkt, het was dus de moeite waard, de
rode lijntjes zijn voortaan foetsie. De suggestie van foto’s sluit aan bij een wens die ik
al langer koester. Er is echter één technisch
probleem: een enkele foto is in digitaal
volume al soms even groot als de hele 50
pagina’s huidige krant. Dat is een probleem
voor mensen die nog een “langzame lijn “
hebben en/óf beperkt datavolume bij hun
provider. Daar moet ik eerst iets meer over
weten dus. Ooit stond er een klein grafiekje
bij een CO-2 artikel en daardoor was de
krant digitaal 2x (!) zo dik! Ik denk overigens
verder hierover en ook om bij de diverse
regio in het “globetrottersdeel” ook de regiokaartjes te plaatsen; maar is hetzelfde punt.
Ook denk ik eraan om de krant nadrukkelijker en ook qua vormgeving in drie
delen te “knippen”. Dat zou mogelijk
allemaal beter zijn… maar ik moet eerst
meer van de lezerskant weten over hun
“ontvangst-medium” etc.
Nu de sector “Filosofie”dus.
Je reactie op mijn geschrijf over
kloosterleven en de vespers is uiteraard
heel erg raak, ik voel dat exact zo. Ik ben
erg onkerkelijk, mogelijk ook een ” Spinozist” in wording, en lees steeds meer
filosofische stof. Dus ben ik niet “ongelovig
in algemene zin”. Daarin ben ik natuurlijk
niet alleen: jij doet dat al en leven lang en er
zijn ook al andere lezers ontdekt in deze
hoek! Dus moeten we maar eens wat forser
op de filosofische toer en ook daartoe
oproepen. Ik dank je zeer voor de steun in
deze richting en zal je gaarne verzoeken
ons aan jouw filosofisch reservoir te laten
laven.
Beste C., zeer veel dank voor de reactie die
me stimuleert en plezier (=geluk) verschaft.
Let’s go on, just for fun. And fun can be
happiness.

****
Lezer C., van het “eerste uur”, (en ami)
schrijft me:
Ami Leon,
Dat is een echte sprong vooruit; zeer
leesbaar nu (rode streepjes zijn weg. Red.).
Nog een suggestie: m.b.v. digitale fotografie
is het niet zo moeilijk om hier en daar een
treffende foto in te drukken. Dat verfraait de
krant nog meer. Ik zag dat de redactie van
“Le Monde Diplomatique” dat heel mooi
doet; foto’s van bijpassende kunst (symbolen).
Je opening van een sector filosofie is een
goeie. Ik wil best door de hoofdredacteur
gevraagd worden om over dit of dat een
stukje te schrijven.
Je bent weliswaar met je geloof op zéro,
maar uit alles blijkt dat je zo spiritueel bent
als de neten. En dat is prima zo, want het is
een vorm van menselijke behoefte-/ontplooiing. Ons magnetische kompas trekt
vaak/steeds
onrustig naar toekomstig
avontuur, terwijl d andere pool terug wil naar
de nostalgie van het verleden; of vanuit dat
verleden zijn schreeuw laat horen van niet
verwerkte trauma’s. Pas als het nerveuze
kompas tot stilstand komt is de doorleving
van en het opgaan in het NU mogelijk.
Hierin ligt mijns inziens ook de echte
geluksbeleving.
Hoe je schrijft over de mogelijke ervaring
van kloosterlingen en je eigen recente
ervaring in de cathedraal van Carpentras is
duidelijk sprake van “paradijsherinne-ringen”
waannaar een mens altijd weer terug
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****

Dank en tot gauw dus!

Lezer H.N. , sinds kort geabonneerd schrijft:

***

Hoi Leon,
Ik heb Le Provencal nu twee keer ontvangen. Leuk leesvoer! Dank.

Van lezer H. v.R. ontving ik een zeer
pakkende reactie op mijn verhaal over de
Vespers. Hij heeft een vergelijkbare historie
en wortels, dus herkende hij meer dan ik
normaal mag hopen:

Beste H.
Dank voor je reactie en ik zal nu des temeer
China in het oog houden omdat ik weet dat
je er binnenkort heen gaat en dat je echt
“China-gek” bent. Dus hoop ik stilletjes ook
op wat tekst van jouw kant over dit fascinerende mega-land.

Hallo Léon,
Mes compliments voor je verslag van de
Vespers in Carpentras. Interessant, ik had
nog nooit van Saint Siffrein gehoord, maar
dat manco heb ik intussen ingehaald. Ik
herken in dat stukje hetzelfde dubbele
gevoel waar ik ook mee sukkel: je hebt
besloten een jas uit te doen , maar je blijft
dat rare gevoel houden dat je hem nog een
beetje aan hebt. Dat zijn nou de gevolgen
van dezelfde katholieke opvoeding die mij
ook ten deel is gevallen. Je ergert je met
terugwerkende kracht op de dwingelandij
van die tijd: je moet dit, je mag niet dat- en
tegelijk zit je in een volle kathedraal toch wel
te genieten van een uitbundig uitpakkende
triomferende Kerk., inclusief veel wierook,
orgel, grote koren, gouden kazuifels en alle
rimram die er zo verder bij hoort. Ik herken
dat helemaal! Freud noemt dat “über-ich”
als ik me dat goed herinner uit de colleges
van Daniëls (ook al zo’n oude katho; Red.).
Je weet dat ik zelf nog in een koor van oude
mannen zing dat alleen bij begrafenissen
acte de présence geeft. Evengoed kom je
dan nog regelmatig in de kerk, waarmee ik
dus even weinig meer heb als jij. Maar het is
een mooie, prachtig gerestaureerde hale
lenkerk uit de 16 eeuw en als het lage zonlicht door de –uiteraard gebrand-schilderderamen naar binnen valt, dan kan het er,
ondanks de ruimte, toch heel knus lijken. Ik
begrijp soms niks van mezelf. Jij?

***
Monsieur P.O. werd nu ook “officieel” lezer
nadat een andere lezer hem Le Provençal
eerder had toegezonden. En hij schreef:
Beste Leon,
Ik had je een lang epistel gestuurd maar dat
verdween toen ik het via de link (website for
hosting) probeerde. De upshot van dat verhaal was: de imponerende nieuwsbrief (Le
Provencál; Red.). Ik wil gaarne op de
distributielijst en ook wel helpen met
beschouwingen over oliewereld , waarin ik
30 jaar rondsportte Verhalen als CO-2 story
vind ik waardevol om enig tegenwicht te
leveren aan de domme , de media achternarennende massa.
En later voegde hij nog hieraan toe:
Ik bewonder de breedheid van het krantje
en vermoedde enige technische achtergrond bij de schrijver etc. … Dus, ik kijk uit
naar de volgende editie.

Dank je, beste P.
We blijken dus beiden techneuten te zijn ; jij
van de oude Delftse TH en ik van de tweede
(en niet de slechtste natuurlijk!). Mooi dat je
aan de tekst “rook” dat er een techneut
achter zat, zij het een “verdwaalde” (n.l. E ,
maar later BDK ). Ik hoop dat je lange ervaring in de “olie” op de aardkloot ons allen
nog van pas zal komen. Laat van je horen,
zeker als ik (weer) onzin uitkraam.

Beste H.,
Je reactie is erg treffend en dus beken ik
het maar meteen: ook ik begrijp soms niks
e
meer van mezelf. Ach op je 65 mag je best
“uit de kast komen” met zoiets. Toch?
Gelukkig haalde je ook Daniëls aan en dan
snappen we beiden wel hoe dat komt: we
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zijn stevig geïndoctrineerd in onze jeugd, of
eigenlijk gewoon goed opgevoed, ook al
hoef je het dan later niet met ALLES eens te
zijn. Dus het is heimwee naar het oude
vertrouwde en knusse, dat de Kerk kennelijk
ook had. Je hoorde er bij en dat geeft
zekerheid en geborgenheid. Dan wordt je in
de 60-er jaren “wakker” en de linkse
hersenhelft vertelt je dat er een hoop onzin
aan je verkocht is. En mede omdat je op de
THE leerde om zin en onzin goed te onderscheiden (want anders vallen vliegtuigen
naar beneden en ploffen chemische plants )
, kom je dan tot een rationele terugblik en
conclusie. En nu, heel veel later, besef je
dat de Kerk ook andere zeer prettige dingen
inhield, waartegen geen mens iets kan
hebben. Knap dus van die Kerk, toch?
Daarom bestaat hij al 2000 jaren denk ik.
Bedankt voor dit stukje gemeenschappelijk
gevoel; en hierom is stukkies schrijven (ook)
zo leuk!

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

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.
HOEVEEL BISES MAG CQ MOET?
In Parijs trekken dames hun hoofd al weg
na twee bises, bijzonder jammer. Elders
gaat het tot wel 4 en als ik wat
aangeschoten ben haal ik wel de zes. De
Vendée schijnt op 4 te liggen, verder is het
wat wazig. Nu is dat opgelost met en
website,. en er waren al 24000 bezoekers ,
waarvan zich 18000 zich ook uitspraken
over hoe het eigenlijk moet. Kijk even of u
het goed doet dus

****
CHIRAC VERKOOPT NIET MEER
Twee boeken van Chirac vonden minder
dan 5000 lezers, en de uitgever krijgt nu
95000 exemplaren terug. Chirac heeft zichzelf overleefd en men wil hem nog enkel
vergeten. Zeker zij die nu optimistisch zijn
over zijn opvolger. Zo gaat dat uiteindelijk
dan toch met iemand die zich te laat
terugtrekt en een land blokkeert. Jammer en
ook wel zielig; je ziet een duidelijk bezorgde
uitgebluste Chirac in de Constitutionele
Raad tussen de anderen en daar hij spreekt
moedig: Het gaat mij nu nog enkel om de
waarheid en mijn eer. Laten we op een
fraaie laatste traject hopen; uit medemenselijkheid.

Lezers L. en H.S. schreven over hun
perikelen met de franse administratie, met
name in de provincie waar men de
aansluiting wat betreft wetswijzigingen nog
wel eens mist e ook iets over Le Provençal:
Beste Leon,
En met nog een snellere verbinding in
Marseille zal Le Provençal hopelijk op
dezelfde voet verder gaan want elke maand
lees ik weer met veel interesse en waardering jouw kijk op Frankrijk en de wereld.
Nogmaals bedankt voor de toezending en
veel inspiratie voor 2008.
Beste L. en H .,
dank voor je reactie en wees er zeker van
dat er ook sorry vanuit Marseille vanaf 2010
een Le Provençal zal komen, si Dieu le veut,
naturellement. En veel sterkte met jullie infighting, en wees er zeker van, ook Frankrijk
is met een grote verandering begonnen, ook
si Dieu le veut (en ook al zie ik Sarko best
zitten, Dieu is hij nog lang niet!)

STATISTIEKJE STAATSSCHULD
Eind 2006 stond 61% van de schuld
geboekt bij buitenlanders. Dat was in 1996
18% en in 2001 38 %. Erg? Hangt ervan af:
je kunt zeggen dat Frankrijk dus nog steeds
krediet-waardig wordt gevonden. Of, wat
anders benaderd, kun je ook zeggen dat
Frankrijk stevig in handen is van die
schuldeisers. In elk geval is onbestreden dat
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de schuld veel te hoog is… en voorlopig nog
lijkt te blijven.

op (de prijzen), maar de andere met 2,1%
(salarissen). Dus staan de bonden op handhaving van het huidige voordelige systeem
maar de directie wil naar de prijsindex.
Logisch. Of toch niet? Want de meeste
regelingen zijn prijsindexgebaseerd hier.
Anderzijds is het de vraag of het zo blijft dat
salarissen HARDER stijgen dan de prijzen…. Zie nu bijvoorbeeld in Frankrijk (en
zie ook Duitsland de laatste jaren!).
In Nederland zijn de rijkspensioenen ook
salarisgekoppeld wat er ooit toe leidde dat
de pensioenen meedaalden met de salariskorting die de overheid eiste begin 80-er
jaren! Het is dus maar hoe je de toekomst
ziet…
De CGT wil niks opgeven en de CFDT wil
het drie jaren eerst doen aanzien alvorens
een besluit te nemen. De balans wordt later
opgemaakt. Het onderhandelen loopt intussen iets uit; dus wordt het weer heet in
januari/februari… en mogelijk niet alleen op
het spoor.

WW-FUSIE DOET PIJN
Frankrijk kent twee WW-organisaties, een
voor overheid en een voor bedrijfsleven
(profitsector), zoals overigens veel meer
landen. Het waren en zijn (nog) echt TWEE
werelden, ook de uitvoeringsorganisaties de
Unedic en de ANPE , weerspiegelen dat.
Op 27 november hielden 6000 (60% van de
30.000), ambtelijken al een waarschuwingsstaking. Hun collectieve regelingen
waren nogal wat beter dan die van de
ANPE, daarom dus.
Een manager van de ANPE herinnert zich
hoe het ging met een eerste ontmoeting met
de collega’s van de Unédic: die zaten in een
ETAP-hotel, hij en de zijnen in 3*-renhotel.
De maaltijdvergoedingen zijn bij de armen
(profitsector)15 euro, bij de rijken 24… Reiskostenvergoeding is bij de armen heel lastig
rond te krijgen men is erg zuinig in tegenstelling tot de ambtelijke waar een taxi nemn
niet “te gek” is. Dan is er ook nog het
salaris. In gemiddelden gezien komt daar te
voorschijn: ANPE 1874 € en Unedic 2476
e
maar als je hun 14 maand ook erbij telt
komt dat op 3002 €. Ook de verzekeringspremies zijn nogal verschillend; ook
hier hetzelfde soort onderscheid. Te zien is
dat de overheidsvakbonden heel wat in de
pap te brokkelen hadden in het verleden. Ai,
ai… En dat moet nu gaan fuseren!
De fusie komt op 8 januari in de Assemblée,
dan begint het vuurwerk.. het ruikt naar
staking, nu al.

DE POLITIE HAD ANGST
In Villiers-le-Bel (bij Paris) is heel wat
afgezweet door de politie. Voor het eerst
werden agenten ingesloten door bendes
van 20-30 “guerillero’s”, die hen afrosten en
er werd met scherp op ze geschoten. Een
ware bende-oorlog tussen bendes: 1= de
politie en bende 2= wij. Agenten weten
zeker dat ze zouden zijn gedood indien er
niet tijdig hulp zou zijn opgedoken. Sinds
2005 is de “oorlog” verhard en gewoon
levensgevaarlijk geworden. De kleine diefjes
van vroeger zijn nu machtige bendebazen
die voor niets minder dan moord terugdeinzen. Zo ziet een situatie van sociale
chaos zonder wettelijk gezag, die in veel
banlieu’s is gegroeid, er intussen uit. Resultaat van 25 jaar “zachte” aanpak, hoge
werkeloosheid en gebrek aan moed bij de
ordehandhavers en politici. Nu is dit helaas
geen onderwerp meer voor pedagogen
maar voor generaals…

PENSIOENHERRIE
De onderhandelingen over het pensioengedoe bij de SNCF zijn stevig bezig en
onderweg merkten we al aan het welles/nietes stakingsgedoe dat het een
beladen toestand is. Maar het gaat dan ook
over nogal wat, natuurlijk weer over GELD.
De pensioenregeling SNCF heeft een indexering gekoppeld aan de salarisnivo’s van de
werkende collega’s en dus geen koppeling
aan de algemene prijsindex van de kosten
van levensonderhoud. Dat indexje (gem. per
jaar!) liep tussen 1990 en 2007 met 1,73%

-DOE IETS MET UW LEVEN
-Maarten is op Kerstpauze in Zuid-Portugal
en amuseert zich prima daar. Zie zijn
boeiende website.
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-Andy en Lin staan in de startblokken voor
hun Afrikareis en we wensen hen alle goeds
en veel genoegen. Ondanks het negatieve
reisadvis voor Mauretanië,-Daker werd
afgelast!-, gaan ze toch. Bon courage.
Ik volg hen op hun blog.
-En ik zoek verder naar andere avonturiers,
die zich uiteraard ook bevinden op vlak van
het geestelijke dan wel artistieke avontuur.
Zeker ook zo spannend maar dan wel iets
anders.

Kortom: ik kom er niet uit. Dus dan maar
meer betalen ?
SOORTEN MINISTERS IN PARIJS
Ze zijn er in soorten als je naar positie en rol
kijkt. Daar gaan we.
De sterken waarop echt gesteund wordt zijn
mensen als Bertrand (sociale zaken),
Darcos (Onderwijs), Woerth (begroting) .
Dan zijn er de symbolen Dati (justitie), zij is
magrhebienne en jong en mooi, Lagarde
(Econ/Fin) is de moderne, uit het grote bedrijfsleven (en zelfs uit de VS gekomen) en
dan is er Kouchner (Buitenlandse Zaken)
een oude zeer populaire wijze met veel
prestige in het buitenland. Tenslotte is er
Borloo (Milieu) de vrije vogel met enorme
fantasie en dynamiek. Dan nog de snel
stijgende sterren als Rama Yade (buitenlandse Zaken) afrikaanse en jong en
mooi, Pecresse (Hoger onderwijs) die veel
respect afdwong, dan Nathalie Kosciusko
(Milieu) jong, brillant en zeer krachtig en
Wauqiez (woordvoerder) jong uiterst handig en toonbeeld van eenheid met zijn baas
Sarko.
En er resten nog de “uit de mode geraakten”, MAM (Binnenlandse Zaken, Morin
(Defensie), Barnier (Landbouw) Albanel en
Besson waaraan “gisteren” wat kleeft met
de risico’s van dien. Maar die een
noodzakelijke verbinding naar de oude UMP
zijn.
Zo heeft Sarko een ministerieel plaatje
geconstrueerd, waarin oud en jong, intello
en gewoon, zwart en wit, dus eenieder zijn
helden kan vinden. Een werkwijze die
verraadt hoe Sarko denkt en hoe modern hij
inschiet op imago’s, pers en publiciteit. Iets
heel nieuws in Parijs!

RUZIE FRANKRIJK-BRAZILIË
Het gaat even over klandestien vissen door
de Brazilianen voor de kust van Guyana.
De franse marine greep fors in en fokte 15
gewonden.
In januari 2008 gaat Sarko er ook maar ens
praten over klandestien grensverkeer over
het land, en daartegen kan de marine
minder beginnen.
Brazilië wordt zo langzamerhand het
machtigste land op dit subcontinent: daar
moet je dus toch wat netjes tegen zijn.
Vandaar NU de zware tikken tevoren… en
straks de zoete woorden. Zo werkt dat in de
internationale verhoudingen.
TE WEINIG SNIJDENDE DOKTERS
In Frankrijk werd de alarmbel geluid. Chirurgie is uit en er gaan veel chirurgen met
pensioen. Er is veel meer animo voor zaken
als opthalmologie, radiologie,dermatologie
en plastische chirurgie; dat is veel lucratiever. Nu al zijn er 16% van de posten
in ziekenhuizen vacant, zelfs in onze
zonnige regio Paca. Ook gaan er steeds
meer mensen werken in privéklinieken; dat
is nu al 40% van de 15000 chirurgen in
Frankrijk.
De toenemende stroom aan patienten,
mede door de vergrijzing, gaat de grenzen
van de gezondheidszorg nu echt testen. Dat
wordt nog spannend tenzij de technologie
ons gaat helpen… Maar vraag mij even niet
hoe dat werkt bij chirurgie. Minder snijden
doen ze al met kijkoperaties; dat is wel
beter voor de patient, maar veel lastiger
voor de chirurg. Dan maar op naar “meer
reservedelen inbouwen”, maar tja die moeten dan ook snijdend gewisseld worden.

RTT UITBETALEN IS POPULAIR
RTT is vrije tijd die je opspaart door óver te
werken (> 35 uur dus) en die mag nu in
onderling overleg personeel-bazen gecasht
worden. Immers Sarko zei: Travailler plus
pour gagner plus. Het is nog niet erg gewoon en ook wat besmuikt lijkt het, maar
openlijk, maar vooral ook “stilletjes” wordt er
steeds meer gecasht. Veelal wordt slechts
een deel gecasht of volgens een gespreid
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schema , want de onderneming moet wel
effe bij de bank langs. Soms wordt eea
verhuld door te betalen onder het hoofd
“premie/bonificatie” dat ligt wat mooier op
tafel.
Want
de
vakbondsvertegenwoordigers zijn hier veelal niet zo gek op…
politiek gezien natuurlijk. Sarko heeft best
wat los gemaakt en de fransen verhogen
inderdaad zo hun koopkracht ( met een
soort van “push” nu). Dus la France en
transition.. et enfin.

-De pensioenen (vervolg): iedereen moet 41
jaar premie gaan betalen..
-De Defensie: minder bases en kazernes;
dus ook boze gemeenten.
-De 35 uur (finale); Alles vrijlaten onderhandelen met de 48 uur max. uit Brussel als
limiet.
-De arbeidswetgeving: flexibilisering van het
arbeidsrecht/ontslagrecht..
-De zorg: rechten op vergoedingen bij
“langer op je zelf blijven wonen met hulp”.
-De banlieu’s: werkeloosheidsaanpak en opleiding zijn hier kernwoorden. Maar nu met :
“dwang”.

DAKLOZEN TE OVER
Als het begint te vriezen hier staat de TV bol
van berichten over de SDF de daklozen,
waarvan er hier zo’n 200.000 (ja, geen
tikfout!) bestaan. Nou had Sarko gezegd in
zijn verkiezingsbeloften dat er geen enkele
meer zou bestaan, als hij zou winnen. Wel,
vorige week werden er weer tentjes opgezet
bij de Seine voor de SDF’s. De politie
veegde de kade schoon en de minister van
Volkshuisvesting ging praten met de diverse
verenigingen/belangengroepen. Ze sloten
snel een overeenkomst en de miniser ging
spoorslags naar Engeland waar er nog
maar zo’n 5000 te vinden zijn. Hoe kan dat
nou, want dat waren er 10 jaar geleden nog
35000? Wel, men heeft daar gezorgd voor
speciale herbergen die worden beheerd
door verenigingen. En in Frankrijk worden
veel particulieren ingeschakeld en erg duur
betaald. Dus nu gingen de fransen toch ook
maar eens de britse weg proberen. Het
moet nu echt lukken want Nicolas kijkt
scherp toe!

Dit raamwerk leidt tot een korte termijn
agenda, die er als volgt uitziet:
-Fusie ww-organanisaties: 8 jan. In het
Parlement.
-Onderhandelingen over de arbeidsmarkt
(werkgevers-syndicats) op 8 en 9 januari.
-Wet op de koopkracht in de Senaat op 24
jan.
Dit tempo roept nogal wat gerommel op: de
CFTC zegt iets over te grote haast vanege
de gemeenteraadsverkiezingen; de CFDT
wil de trein niet missen en de CGT zegt dat
het te hard gaat., men wil meer denktijd.
Deze manier van intensief overleggen is
geheel nieuw in Frankrijk; een revolutie is
gaande. Sinds 25 jaar kon dit niet en zie nu.
Er is zelfs dor de president in persoon een
agenda
overlegd met de partijen.
Ongehoord. En de onderwerpen zij er bijna
allen
van
het
soort
dat
vroeger
ONBESPREEKBAAR was!
Vanwaar deze plotse coöperatie? Wel het
werd gewoon tijd natuurlijk en Sarko drukt
door. Maar er is ook het Medef-schandaal
(waarbij vakbonden geld kregen achterom
van de werkgevers!) en er is de
aankomende
discussie
over
de
“representativiteit” van de bonden waarin de
toekomstige plek van de onderhandlingspartners aan de orde komt. Nu zijn er
5 partners sinds 1996, de nieuwe, kleinere
die veel terrein wonnen moeten nu ook hun
plek vinden. Daartoe verwacht Sarko nu een
verandering van het wettelijk kader. En dit
onderwerp is op zijn zachtst gezegd
“pikant’voor de “regerende 5 groten”…

…………………………………………………
…………………………………………………
FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK
-Politiek/maatschappij
. SARKO’S AANVALSPLAN VOOR 2008
Sarko heeft zijn aanvalsplan 2008 al klaar
en punt 1 zijn de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Hij gaat zelf voorop en
zal opnieuw “openingen naar links” niet
schuwen! Dan zijn er nog:
-De gezondheidszorg: groot tekort dat
verder stijgt. Dus “eigen risico” hoger?
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Er blijkt nu al dat 44% van de huidige
burgervaders niet zal terugkeren, ze trekken
zich als kandidaat terug in dit systeem van
gekozen burgervaders. De uitstappers vind
je vooral in de gemeenten van onder de
2000 inwoners. Zoals Mormoiron, waar, zegt
men, de burgervader het voor gezien houdt.

Dus er is weinig honing en veel azijn; laten
de maatschappelijke organisaties (mn ook
de vakbonden) en de oppositie hun borst
maar nat maken. Die van Sarko is al nat van
het egyptische strand. Een spannend jaartje
wacht ons dus. Vóór en tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Delanoë de burgervader van Parijs van PShuize maakte zijn “personalités d’ouverture”
bekend. Dus van op zijn lijst voorkomende
personen uit andere partijen voor de
verkiezingen. Sego is er razend over
verluidt het. Want haar kandidaten in het
parijse vinden nu zwaargewichten uit het
andere kamp tegenover zich:van de “familie
Strauss-Kahn” en er zijn ook anderen. De
interne trammelant is dus bij de PS begonen
in eigen gelederen en opnieuw is de
inhoudelijke zwakte van de Sego-groep te
zien, die zich ook nu als martelaar opstelt.
Zo’n interne richtingenstrijd in de PS is niets
nieuws; ooit waren het ook al Lang en
Delanoë… Het zal er heet aan toe gaan de
komende weken vooral binnen de PS.
Sarko wacht nu al op een aanvalskans.
Temeer omdat Hollande (die ook net
scheidde!), Sarko beschuldigt van narcisme.
Dat gaat hem beter af dan het instappen in
een politieke inhoudelijke discussie…
Helaas.

Verward/chaotisch (ultra)links
Sego deed een boek verschijnen: Ma plus
belle histoire c’est vous, heet het. De titel
van een ijzig mooi lied van de (dode) Barbara. Ze speelt hierin weer sterk op haar
strijd als vrouw die hogerop wil. Ze zoekt
enorm de publiciteit maar mijdt standpunten
innemen in de huidige conflicten. Ze bekent
dat ze met Bayrou iets wilde als presidentskandidaat: zij president en hij premier!
Daar wist geen kiezer iets van af, zoals ook
niet van haar niet steunen van officiële PS
standpunten! Als dat niet gewoon sterk lijkt
op “kiezersbedrog”, wat dan wel? Kennelijk
heeft ze toch nog veel steun met name bij
de studenten die voor 60% op haar stemden. Als ik haar hoor en zie, schrik ik van de
romantische facade, de suggereert dat je
met gewoon wat goede wil en vriendelijkheid Frankrijk er wel weer bovenop
krijgt. Nu maar eens zien wat de
municipales haar brengen. Haar ex gaat ook
stevig in de strijd intussen; niet zozeer met
alternatieve ideeën maar meer met afwijzen
en afkraken wat Sarko c.s. doen. De leegte
bij de PS is enorm…
De PS is hoe dan ook op weg naar… het
grote midden, waar Modem zich al
installeerde.
Intussen is de vechtpartij voor de kandiatuur
van van alles en nog wat in de PS opelijk
bezig . Dit mannetjes en vrouwtjes gedoe
moet, naar mijn mening, de fransen
intussen enorm de keel uithangen. De PS is
politiek-inhoudelijk impotent geworden.

Verder is het nu nog redelijk vredig stil,
maar dat zal gauw gaan veranderen.
-Affaires
LA BELLE CARLA BRUNI
Ze is mooi, lijkt wat op Cecilia, schatrijk, ze
zingt en ze heeft een reputatie van jewelste.
En nu is ze “met Sarko”. Ndat hij haar in
Euro-Disneyland den volke (de pers dus)
toonde vloog ze mee naar Egypte. Naar iets
heel duurs in Luxor en (weer) met de
privéjet van een rijke vriend en industrieel…
Sarko breekt met alle taboes en de
oppositie jaagt op hem met persoonlijke
aanvallen over narcisme, jetsetgedrag, een
suggestie
van
feesten
en
dames
entertainen op staatskosten, u begrijpt wel
wat dat allemaal is.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
In 2008 zijn ze er weer in maart. Gezien de
parijse toestanden een spannende graadmeter. We gaan dat dus apart volgen.
Burgemeesters
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Ze is 41, had eerdere relaties, maakte CD’s,
schreef ook voor anderen muziek en is van
origine italiaanse.
Sarko maakt er geen geheim van, zijn
voorgangers hedden vaak een leven lang
maitresses waaran iedereen “wist”, maar die
gewoon doodgezwegen werden. Los van de
“gala-aspecten” rond deze relatie en Sarko’s
activiteiten moet je gewoon constateren dat
hij er (weer) geen geheim van maakt wat hij
doet en laat. Dat deed hij ook eerder met
Cecilia. En natuurlijk past het ook in zijn
visie op het imago van een moderne franse
president… Ach tenslotte heeft hij eigenlijk
voor Frankrijk ook hele andere zorgen aan
het hoofd!

en vliegvelden: met zo’n topmanagement en
zijn verbindingen kun je iedereen en elke
waar over de grens krijgen zonder veel
problemen. En dat levert dan weer enorm
veel zwart geld op dat moet worden gewit.
Bijvoorbeeld via valse facturen. Zoiets is het
en met op de achtergrond de corsicaanse
nationalistische maffia.. Sarko zal dit ook
zeer aandachtig volgen; hij moet daar, op
Corsica, namelijk nog wat regelen.
-DE MEDEF-AFFAIRE
Het onderzoek loopt maar de directeur die
zoveel geld rondstrooide ontkent dat niet,
maar hij zal geen naam noemen…Want ze
zaten ook in de vakbondskringen en, ook de
eigen medewerkers mochten mee profiteren. Toen de club 75 jaar bestond kwamen er premies en cash-donaties. En ook
pensioenpremies werden nog wel eens door
de werkgever teruggegeven. Tussen 2000
en 2007 werden er 19 miljoen € van vier
rekeningen gehaald en niemand kent de
namen van de begunstigden. Hoge medewerkers kregen ook leningen tegen laag
tarief (3%), en de accountant werd keurig
“buiten het spel” gehouden. Ai, ai, ai!
Uit een recent interview van een weekblad
met de directeur van de Medef-afdeling, die
stevig wordt verhoord, kon ik het volgende
nog aftappen:
-het betalen aan derden was een oude
gewoonte die niet illegaal is en ik trof dit aan
bij mijn indiensttreding
-het waren organisaties die onderdeel zijn
van het sociale leven van ons land
-het gebeurde altijd onder vier ogen
-Het was nooit meer dan 200.000 €
-het is niet abnormaal dat de accountantsdienst nu ongerust is.

Tja, ik zette dit stukje tekst onder “Affaires”
en dat had ik eigenlijk niet hoeven doen.
Want Le Provençal is geen “peoples press”,
al betaalt dat veel beter.
-EEN ONTHULLREND BOEK VAN CECILIA
Er lijkt in begin 2008 eeen boek van Cecilia
te gaan verschijnen dat het Elysée een
beetje verontrust. Zeker nu met het optrden
van nieuwe liefde Bruni. De sarkogetrouwen trachten uit te vinden wie de
uitgever zal zijn… Mogelijk is het de
journalist van de L’Est Republicain die
Cecilia al eens mocht interviewen en die,
echt waar, ook werkt aan een boek over
Sarko! Het ruikt weer een beetje naar
nieuwe keet…
-EEN NIEUWE IN CORSICA
De directeur van SMS, beveiligingsbedrijf uit
Corsica, is zoek. Deze man is nauw gelieerd
aan de nationalisten en verdween plots
zonder “vacantie-adres” en met wat cash.
Zijn bedrijf werkte voor de vliegvelden op
Corsica en in Zuid-Frankrijk. De financiële
administratie is op zijn zachtst gezegd nogal
“ongewoon”en de politie startte ook al een
“ant-witwas onderzoek”. In Toulon is een
directeur van de “offerte-afdeling van de
Kamer van Koophandel” voor verhoor bij de
politie geweest. SMS werkte daar voor
haven en het vliegveld van Toulon… De
onderzoekrechter snapt heel goed wat dit
kan betekenen voor de controle in havens

En uit goed ingelichte bron komt nog:
-uit de bankrekeningen blijkt dat op 17 febr.
2006 betalingen zijn gedaan an FO, CGT,
CFDT en CFTC die mogelijk bedoeld zijn
om reis- en verblijfskosten voor delegaties
te dekken. Opvallend zijn de grote verschillen in deze betalingen: de FO 14000 €
en de CGT 74. Waarom? Wel het kan zijn
dat er verschillende periodes van “afrekening” in het geding zijn…
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Denis Gautier ziet het allemaal als iets wat
met een sisser af zal lopen en dat zeker niet
illegaal is geweest… En dat is nu toch
steeds meer de vraag!

krijgen. Dat die poen vaak via de staat in je
portemonnee komt, nadat ze via belastingen uit andermans zakken werd opgevist , ja,
nog erger, dat je een deel ervan via
belastingen zelf betaalt, mag de pret niet
drukken.

-CLEARSTREAM
De confrontatie tussen de Villepin, de
generaal, Lahoud en… had plaats bij de
onderzoekrechters omdat de verklaringen
elkaar tegenspraken. En de heren, Rondot,
Gergorin, Lahoud en de Villepin spraken
elkaar ook weer bij de confrontatie tegen.
Dus de leugen regeert, maar waar en wie?
En nu beginnen er een paar ook de beschuldigende vingers naar elkaar uit te
steken. Lahoud blijft ferm beweren dat hij de
listings (waarop de naam van Sarko prijkte)
enkel maakte en echt niet zelf verzon! En de
Villepin zegt niets te weten van een DVD die
nu ontcijferd wordt (was namelijk gecodeerd!) en die men in zijn bureau aantrof.
Dus het echte gedonder gaat nog pas
beginnen. Ook hier let Sarko, het eerste
slachtoffer, erg goed op. Blijft worden
vervolgd dus!

LOISIR. Dat is vrije tijd en het woord komt
van “licere” (toestaan). Het betekent echter
langzamerhand steeds vaker, de tijd dat
men zich verveelt omdat er niet genoeg geld
is om leuke dingen te ondernemen. En dat
komt dan weer omdat er te weinig tijd
gewerkt wordt. Een moderne contradictie.
SYNDICAT. Kortweg ook wel syndic
genoemd. Dit is een groepering om de
belangen (van arbeiders of bazen) te
behartigen. Een vak(ver)bond dus . In
Frankrijk doet het tegenwoordig vaker
denken aan een syndroom , dus aan verschijnselen behorend bij een ziekte. De hier
bedoelde ziekte kenmerkt zich door groot
egocentrisme, inertie en bijziendheid (kortzichtigheid).
POUVOIR D’ACHAT. Dat is koopkracht =
het geheel van goederen en diensten dat
men met zijn inkomen kan verwerven. Die
kan omhoog door de lonen te verhogen en
de prijzen te verlagen. In de economie van
een land kun je de koopkracht (een tijd
lang) het gemakkelijkst vergroten door
gewoon de staatsschuld enorm op te
peppen. Tot ze in Brussel zeggen dat het
genoeg is. Dan is het tijd voor: Au revoir
pouvoir d’achat…

Intussen is MAM ook weer gehoord als
getuige om te vertellen over haar 6
ontmoetingen met generaal Rondot. Ze
loopt weer gewoon rond en sprak met
niemand. Suspense.
…………………………………………………
…………………………………………………

NOS MOTS ACTUELS
De reeks die volgt is gekleurd door de
sociale onrust van het moment en door het
aankomend kersfeest.

NOS BONHEURS FRANCAIS
Frankrijk is een verrassend land zeker in sociaal-economisch opzicht, maar ook in het
alledaagse. En dat is op zich al een
bonheur!

EGALITÉ. Dit woord vliegt je hier om de
oren in elke politieke discussie of toespraak.
En daarmee wordt alles zo gelijk gemaakt
dat er niets afwijkends meer mag, niemand
zijn talent mag inzetten en het land wegzakt
in gelijkmatige inertie.

-Staken, doe je hier om je ongenoegen
goed te laten merken, vóór je gaat
onderhandelen en het liefst ook nog om veel
ongenoegen
te
veroorzaken
bij
buitenstaanders. En dan kan het zijn dat je
je baan kwijtraakt omdat je baas het nu

FRATERNITÉ. Samen met “solidarité” twee
woorden die moeten bewerkstelligen dat jij,
en je makkers, meer poen en welvaart ver15

snapte en dus de tent naar Polen verhuisde.
En, samen actie voeren dat is pas echt leuk!

***
“ Wat men “eer” noemt, en welke zoveel
lichtzinnige of schijnheilige uitspraken voortbrengt, is iets wat ik niet echt ken. Ik ken
het enkel als grap”.(Mitterand, 1977)

-De dagen voor de kerst als het weer even
op de lente lijkt, nadat het eerst stevig vroor.
Alles in afwachting van de mooie winter van
januari en februari met een witte Ventoux.

***

-Geluk is ook naar een concert van mooie
Homboline gaan, die met twee maten een
muziek maakt in ons theatertje die je nog
nooit hoorde, maar die je wel meteen
herkent. Omdat die klanken je eigen emoties zijn die je meekreeg vanuit vroeger, via
je genen. Deze vrouwelijke troubadour, zo
mediterraan en toch zo blond, boeit een
hele Hangar de Lamy (ons theater hier)
zonder verslapping, twee-en-een-half uur
lang. En dat voor 5 euro. Dat is dus echt
geluk.

“ Gedurende 25 jaar ben ik voor een
onwetende versleten omdat ik ooit zei dat ik
enkel politieromans las en militaire muziek
mooi vond”. (Chirac, 1995)
***
“Je moet alles doen wat je kunt met wat je
hebt”. (Giscard 1974).
***
“Je moet kersen een voor een plukken.
Anders krijg je jam”. (Mitterand, 1989).

-Geluk is ook wilde Depke, onze jongste
kat, verleiden tot aanhankelijkheid door haar
voorzichtig te aaien over haar buik. Als ze
zich dan op haar rug draait en beide
voorpoten in de lucht steekt, weet je dat nu
ook haar geluk begint.

****

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
(ROOK)SIGNALEN IN DE PROVENCE
Het ruikt buiten naar iets brandends en er is
ook blauwe rook zichtbaar tegen de laag
langsdraaiende winterzon. Omdat we hier
zo bang zijn voor een fikkie in dit gortdroge
land, ga je dan maar eens wat nauwkeuriger kijken. En ik zie een wijnboer zijn
snoeiafval verbranden en weet, het is vandaag dus ná 1 november. Want dan mogen
we weer , voorzichtig, fikkies stoken. Doe je
het eerder, dan kan je dat heel wat flesjes
Pastis kosten. En dat zou toch zonde zijn.
Na enkele uren zie ik overal in de uitgestrekte wijnvelden rookpluimen opstijgen, en
weet ook dat het nu enkele dagen gaat
ruiken en dat de lucht vervuld zal zijn opstijgende rook. De eerste rookpluim fungeerde kennelijk als een soort rooksignaal
voor de boeren, die hun afval even vergaten. En dat bracht me op wat nadenken over
rook- en andere, signalen.
Wij kennen allemaal de militaire vlagsignalen, die vooral voor de marine van belang

-Geluk is ook de warme houtkachel waarin
de grenache-voeten knetteren. Het ruikt
naar rode wijn en voelt als de zomerzon.
-Geluk is ook, via de moderne media de
hele wereld vanaf de bank te kunnen zien
en dan te beseffen dat het meeste dat je
ziet, je niet echt vandaag nog kan deren.
Ook het besef dat het gros van de narigheid
ons nooit zal bereiken, kun je geluk
noemen.

PAROLES DE PRÉSIDENTS.
Presidenten in Frankrijk
blijven ons
verrassen met hun visies die me in niets
doen denken aan JPB (premier Ned.).
“ Laten we ons niet bezig houden met de
verkoudheden van de geschiedenis”. (Valery Giscard D’Estaing, 1977).
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waren. Communicatie tussen de schepen,
vaak in konvooi varend. En steeds functionerend, ook als radio en seinlampen , ja
zelfs lichtpatronen het niet deden of, als het
beter was om de geluidloze weg te kiezen
en, mogelijk nog beter, de gecodeerde
weg. Immers: Feind hört mit!
Dit “vlag”systeem bestond veel vroeger ook
via torens op het land, waarop militairen of
wachten uitkeken, naar vijanden die aanslopen, maar ook naar andere torens, ver
weg, die met behulp van vlaggen en andere
zaken boodschappen konden doorgeven.
Soms via honderden kilometers, dus via
vele torens en dito verrekijkers. Denk dus
niet dat er vroeger enkel boodschappers te
voet en te paard waren, met hun geheime
mondelinge boodschap dan wel met een
verzegeld document in hun posttas. Nee er
waren ook al vlaggen, seintorens en ook
nog postduiven natuurlijk. De laatste konden nog wel eens in de soep landen waardoor de boodschap verloren ging…. Óf,
helaas werd opgepikt door de vijand natuurlijk.
En wie weet niet van die slimme indianen
die op hoge toppen rooksignalen maakten
met behulp van een fikkie en een rookproducerend middel en dan wapperen met
een grote lap of deken! Ook zij gaven zo
over grotere afstanden berichten door, die
de “cowboys” niet snapten. En dat werd ze
later wel duidelijk , als de aanval kwam.
Dan zijn er nog de gekleurde vlaggen bij
stranden en in havens die gevaar of safety
aangeven en natuurlijk kennen we ook de
vlag die halfstok hangen bij droefheid.
Ook kennen we hier klok, van de kerktoren
en later die van de campanile ( het nietreligieuze) torentje. Natuurlijk om de tijd aan
te geven, maar ook om alarm te slaan bij
gevaar en om vreugde aan te kondigen.
Vele kerk- en campanileklokken slaan hier
ook twee keer achter elkaar, om de , soms
verre luisteraar in het veld, een tweede kans
te geven. Of om de wakker wordende
slapers, nog een tweede keer te kunnen
laten luisteren. Een Comtoiseklok had vaak
ook een touwtje. En trok je daaraan, dan
hoorde je het laatste volle uur alsnog een
keertje slaan. Ook s’nachts in het donker

van de bedstee werd aan dit touwtje
getrokken om de tijd te leren kennen. Best
slim niet?
De kanon- en geweerschoten moeten als
signaalfunctie ook niet worden vergeten. In
ons dorp wordt met drie knallen, het begin
en het einde, van ons Fête Votive (dorpsfeest) gemeld. En ook het feit dat 14 juli is
aangebroken.
Dus in de Provence kon je vroeger en nu
nog steeds, van dit soort signalen zien,
horen en zelfs ruiken. Nu is daar enkel nog
het snoeiafval verbranden van over gebleven en dat is dus nog maar een mager
aftreksel van de signaalfuncties van
vroegere tijden.
Denkend langs deze historische lijnen over
communicatiemethoden besef je, hoe anders alles werd met het mobieltje en met het
internet van nu… Waar je je ook be-vind,
behalve onder water en in een ijzeren
kooi,kun je met iemand praten en over
enige tijd zerlfs naar de beller kijken. Dus de
webcam zit dan in die mobieltjes.
Mij schoot ook nog te binnen hoe men vroeger wel communiceerde op plekken waar
veel lawaai was, bijvoorbeeld op bouwplaatsen. Met name het doorgeven van de
tijd was erg grappig. Als iemand “5 minuten
over 10” moest doorgeven aan een collega
op het steiger, dan stak hij 5 vingers op,
maakte dan met de andere hand het gebaar
“over” zijn hoofd en eindigde dan met “10”,
dus twee opgestoken handen en 10 vingers
in de lucht. U kunt nu zo maar zelf
verzinnen hoe je “10 minuten vóór 12” met
dit systeem aangeven kunt.
Hoe zal dit alles nu verder gaan… Ik weet,
dat je in Zuid-Korea, lopend door de stad,
kunt worden gebeld door: een reclamebord! Pardon? Jazeker, dat bord heeft een
ontvangertje en voelt u (nee eigenlijk uw
mobieltje dus) voorbij komen. En verbindt u
door met een computer, die uw nummer belt
en , via een fraaie damesstem, tegen U
zegt: “ Heeft u gedacht aan het feliciteren
van uw maîtresse?” Want via Google-info
weet die computer dat u een maîtresse
heeft en ook wanneer zij is geboren. En
omdat dat VANDAAG is, en omdat het
reclamebord van een bloemenzaak is, wordt
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u NU dus gebeld. En u behoort nu dus te
zeggen: “Dank U”, en een bestelling van x
rozen te doen, die u natuurlijk meteen
afrekent via het toetsenbordje van het mobieltje. Zo krijgt uw geliefde nog mooi op tijd
een mooie ruiker thuis gebracht…
Inderdaad, u werd dus “zomaar” opgebeld
door een bloemenkoopman, en dat wel is
even wennen. Maar u ontsnapte ook aan
een zware uitbrander van uw maîtresse die
niet pikt dat u haar vergeet te feliciteren!
Gemakkelijk? Gewenst? Of ….storend?
Kiest u maar.
Idem, als u onder de Eiffeltoren loopt en uw
mobieltje gaat over en het vertelt u dat uw
favoriete merk schoenen in uw maat, voor
een mooie prijs NU te koop zijn om de
hoek… Want uw vorige aankoop liep ook
via internet en dus weet men via gegoogle
en zo wat uw interesses zijn op schoenengebied. En, ook nu voelde men dat U nu in
de buurt bent.….
Ach het eindigt nog ooit ermee, dat u uw
mobieltje UITZET om privacyredenen en dat
vervolgens een bewakingscamera u ziet
voorbijlopen en die detecteert dat U uw
mobieltje heeft uitgezet. Dat wordt direct
aan de gendarmes gemeld , wat dat is erg
ongewoon en dus verdacht (!). Even later
sleurt men u in een politiewagen en nu mag
u op het buro uitleggen waarom….
Als het zover is, is Big Brother pas echt tevreden en zijn we in het nieuwe paradijs
aangekomen. Ik schat dat dit nog zo’n 10
jaar zal duren… Tot dan dus, u heeft nog
wat tijd om er vast aan te wennen. .

bourg; en zeer actief en gastvrij zijn ze ook.
Zij is een genie in provencaalse lekkernijen
en hij is een zeer goed georganiseerde
druiventeler die als hobby zingt over zijn
spaanse geboortestreek, gewoon voor de
lol. Maar, quand-même, elke maand diverse
keren ook voor zalen in heel Frankrijk. En
daarin zitten vaker meer dan 500 fransen
met spaanse wortels. Dat kun je niet zonder
enige kwaliteit voor elkaar krijgen!.
Welaan, daar hadden we dus , ook dit jaar
weer, ons kerstdiner, samen met de duitse
buren die beiden artiest zijn. We gingen al
s’middags aan de voorbereidingen deelnemen, Mieke met de keuken en de tafel en
ik mag me dan met de voor het haardvuur
ronddraaiende gevulde dinde bemoeien. Hij
draait met een motortje, maar het nat houden met een bezempje van kruiden dat ik in
een kruiden/oliesausje benat, moet door
mijn hand gedaan worden. Dit alles onder
gezellige kout, wat cd-tjes draaiend en onderwijl wat koutend over de dorpspolitiek in
het licht van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Ook daar kan ik dan
echt van smullen!
We hebben het menu voor vanavond uitgereikt gekregen, keurig in kleurtjes opgemaakt op de PC van Michel. Een A4-tje vol
met heerlijkheden…. Ik geef u “even” een
indruk:
De Apero is een lange rij van dranken, vele
ervan zijn “fabriqué à la maison”, en de
nodige knabbeltjes, waaronder zelfgemaakte tapenade en olijven. Dat wordt dus
vanavond de openingszet…
Dan volgen de eerste schermutselingen:
Huitres Fines de Claire met witte wijn en
dan, Foie-Gras avec coulis de Figues, met
elixer van “Mieke et Leonidas” (een marc
van champagne).
Daarna de Saumon Jardinière, omdat hij
met groenten uit eigen tuin wordt opgediend, ook weer met witte vloeistof.
Daarna komt de Lapin de Garenne en Civet
, lokaal gejaagd natuurlijk en hij zal verschijnen met rode wijn.
Nu volgt er op het menublad een dikke stippellijn, dat luidt een pauze in en dat lijkt niet
overdreven, straks na 4 gangen…

Leon, nov. 2007
****

JOURNAL MORMOIRONAIS
KERSTDINER 2007 OP SAINT MONTANT
Saint Montant ligt op de “hauteurs van
Mormoiron” aan de zuidzijde en biedt een
sprookjesachtig uitzicht op dorp en Ventoux. Het wordt bewoond door Mireille en
Michel, producteurs van Muscat d’Ham-

18

Er volgt de groot gedrukte tekst: TROU de
Saint Montant… dat betekent dat alles wat
nu volgt beoogt om de nog opengebleven
“trou’s in de magen’ volledig te dempen. En
wel met het volgende:
Dinde à la Broche avec garniture Forestière, dus de dinde aan het spit vol bosheerlijkheden… Dat kan wel een gaatje vullen
denken we. Vervolgens is het hoog tijd voor
de Salade Verte met waty rosé , een laagje
om te voorkomen dat de spijsvertering vast
zou lopen.
Na deze losmaker het kaasplateau met
Fromages d’Octobre; Octobre omdat het
plateau is gegarneerd met muscaatdruiven
uit eigen produktie (oogst in october). Een
gigantische tros druiven met heerlijk ogende
en smakende muscaatdruiven. Hierbij zijn
wel 5 soorten rood nuttigbaar alles uit de
heuvels om ons heen. .
Dan zal het de beurt zijn aan de Desserts,
ja, aan een tiental heerlijkheden van Bûche
(ijstaart) tot eigen geproduceerde kiwi’s en
kaki’s (provencaals fruit), chocolades, nougat uit eigen keuken/tuin, pate de coings
(provencaalse peren) en nog een mandarijntje om nog wat oranje te kleuren.

tradities.. Genieten in overvloed gedurende
de Kerstnacht, in het gezelschap van “bons
amis”.. Dat is toch de essentie van Noël?
U vermoedde mogelijk al eerder dat wij
vooral hiervoor, nu al 12 jaar geleden, naar
de Provençe kwamen en zo ja, dan heeft u
nu het overtuigende bewijs verkregen dat u
dat goed zag.
Merci Mireille et Michel, merci Provence en
vive Saint Montant.
******
GOD SAVE OUR GRACIOUS QUEEN
en dan volgt nog: Long live our noble
Queen, God save the Queen! Send her
victorious, happy and glorious, Long to reign
over us, God save the queen.
Dat zingen we, champagne in de knuist op
de Algemene Ledenvergadering van de
Association Culturelle Franco-Brittannique
du Comtat Venaissin. Omdat het engelse
koningspaar het 60 jaar met elkaar heeft
uitgehouden.
Hoe gek moet deze Hollander,- geen echte
monarchist ook nog-, zijn om dit te doen in
een groep van zo’n 50 fransen en engelsen? Wel zoiets doe je, na een uiterst
speedy algemene ledenvergadering , waarna een heerlijk buffet wacht. U snapt het al
weer een beetje; het leven is immers geven
en nemen. Je moet soms iets doen voor
een leuke avond; by Jove.
De quizz is iets echt Frans, waarbij je acht
onmogelijke, maar bestaande woorden krijgt
voorgezet. Zoals DRAV en YEGG…
Daarvan moet je de betekenis zien vast te
stellen op basis van drie verhalen van
charmante, lollige dames. Ze vertellen
kilowijze leugens, maar ook zit ergens de
waarheid: so find it, idiot! Ik scoor, met veel
geluk, 4 van de 8 en dat is statistisch boven
de randomberekening van 2,7…, maar onze
presidente heeft er “gewoon” 7! Daphne,
polyglotte (meertalig), is een ware
happening. Een perfecte show uit vervlogen
tijden, opgevoerd in een mooie melange
van franse charme en intelligentie en engels flegma. Ze is een fenomeen, die van

Ik schrijf dit nu op met mijn keyboard en
weet nog heel goed wat het was om dit
geheel te verorberen, tussen 20.00 en 3
uur… Daar zijn echt geen woorden voor… ik
verzeker het u. Zelden eet je zo’n reeks van
heerlijkheden die voor 90% home-made
zijn, met veel liefde en energie
klaargemaakt door vrienden, die zo graag
geven om te genieten. Het werd onze
tweede keer en ik verzeker u dat ik nu pas
echt weet wat “Bourgondisch tafelen”
inhoudt….
Sorry ik vergat nog even de champagne en
de liqueurs die er tenslotte nog vloeiden.
Pour digerer (de spijsvertering), natuurlijk.
Tja, je vraagt je af of je dit nog wel kunt vertellen in de huidige wereld. Maar het is maar
eens per jaar Réveillon en het is ge-woon
een feest om zo te genieten van wat
vrienden voor je bedachten. Gewoon om
samen “a good time “ te hebben en om iets
te laten zien van de echte Provençaalse
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alles aanpakt, ja zelfs wekelijks een conversatiegroep (in het Frans!) doet. Deze superlady, een onwrikbare autoriteit temidden van
mannen die allerlei “minder” hoog-waardig
werk doen als secretaris, penning-meester
en andere ordinaire klussen. Ze bestiert de
club met ijzeren hand en lijkt daarbij ook wel
iets op Margaret Thatcher, de Iron Lady, die
uit een kruideniersgezin kwam. Onze
Daphne komt uit een farma-ceutenclan
voort, en dat zijn de slimste kruideniers,
begreep ik eerder. Maar ook middenstand
dus.
Het democratisch gehalte van haar bestuur
is evenredig aan de (korte) duur van de
meeting: ze scoort 50 minuten. En dat voor
7 agendapunten inclusief jaarverslagen van
haarzelf, de secretaris en de penningmeester en, ook nog wat redactionele verslagen
van diverse litteraire uitspattingen. De secretaris had de euvele moed, om toch nog
wel 10 minuten door te gaan: hij bedankte
de harde werkers en rondde, terloops, zelfs
een duidelijke ontslagname ook nog netjes
af… Want een franse monsieur nam
duidelijk zijn congé, maar dat werd “afgewezen” , omdat het , volgens Daphne,
gewoon te vroeg was… De secretaris
rebelleerde dus door toch hem zeer te
danken voor bewezen diensten en moest
vervolgens de ijzige blikken trotseren van
zijn presidente.. De rebel!
Wij, het schaapachtige stemvee, laten deze
autoritaire tornado gewillig over ons heengaan, immers de whiskey wacht, en het
buffet en ook de toast op de Queen en, not
the least, onze quizz.
Terwijl ik terugrij besef ik welk een folklore
mij eigenlijk werd getoond. Mij doet dit gewoon goed; dit onmogelijke anachronisme,
dat o zo amusant is.
En dus denk ik: God save our presidente!
Hip, hip, hurray!

Een herinnering tartte me en door een
vliesje van tranen zag ik “gisteren” terug.
HAPPY IMAGE IN THE MIST
Ik herken je ijle silhouet,
In je kostuum van mist,
De zachte contouren,
De zoete lijnen,
En de gefilterde lach,
Maar ik weet nog goed wie je bent.
Ik hoor je stem onder de wind,
Sprekend door een zachte bries,
Mooie, gedempte geluiden,
In strelende harpse klanken,
Vol mysterieuze muzieken,
Maar ik weet nog goed hoe je hoort.
Lang geleden kende ik je “live”,
Zo voelbaar en aanraakbaar,
Zo aanspreekbaar en hoorbaar,
Maar toch verhulde die overdaad,
Wie en wat je eigenlijk was,
Ik vond nooit wie je werkelijk was.
Nu zie ik door flarden van lauwe mist,
Wat je essenties altijd al waren,
En wat je me wilde vertellen,
Nu, nu alles wat verstoorde, weg is,
Je bent weer als in hoger sferen,
En aangepast aan mijn zintuigen.
Ik ben blij je weer te zien,
Jou, de impressie van gisteren,
Een waar “Yesterday revisited”,
Niet tastbaar, maar zo waarneembaar,
Toon je me nu je essenties,
Without that old fucking garbage.
Found you at last,
But somewhat late,
Just before goodbye,
Bye, bye dear stranger
Disappearing in the mist.
See you in heaven.

Leon, nov. 2007.
***

Leon, nov. 2007.

COIN DES POETES

****
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Toen ik even geleden naar buiten keek zag
ik hem en ik dacht:

wereld-welvaart; Ink/hfd= inkomen per hoofd bevolking; Gro.= is groei van het nationale product in
2008).

SPITSE BERG IN AZUUR
Massieve reus in groen en wit,
Van onbeweegbaar gewicht,
Die zo machtig en vredig voor ons rustt
Als toonbeeld van de eeuwigheid,
Steeds stil en zwijgend,
Woorden spreek je nooit,
Maar je aanblik zegt alles.

Een veelzeggend lijstje, dat minstens oproept:
-de bevolking van Azië en Afrika is samen 70% van de wereldbevolking;
Europa en de VS hebben samen 17,4%...
-W-Europa, O-Europa en de VS zijn
globaal vergelijkbaar in omvang, en hebben alle drie ca 5,5% van het totaal.
-Azië en Afrika hebben samen 16.6% van
het (wereld)B; Europa en de VS hebben
samen 64,6% daarvan.
-57,9% van de welvaart wordt gecreëerd
in Europa en de VS. Europa en de VS
doen elk ca 30%, en Oost-Azië nu al 20%.
-de welvarende landen vallen flink terug
in groei in 2008, de hoge groei lijkt vnl te
komen door olie etc.
–Oost-Europa, Oost-Azië en Latijns Amerika hebben een inkomen/hfd van rond
5000 $. Afrika en Zuid-Azië zitten op ca
800 $. West-Europa, Noord-amerika en
Oceanië strijden om de hoogste plekken,
waarbij W-Europa en Oceanië het onderspit delven met ca rond de 30.000 $.

Big, beatifull mountain,
Please watch over us,
Now and forever
Give us your peace.
Leon, dec. 2007.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

Als u dan ook nog weet waar de
bevolking het snelst groeit (India,
Maghreb-MO, Afrika) en daalt (Japan,
Rusland,W-Europa) en waar de groei het
sterkst zal zijn (Oost-Azie en Lat.
Amerika), dan komt ook u tot een schokkend plaatje van de wereld over 30 jaar…
als onze kleinkids de 50 naderen, dus
hun pensioen “ruiken”. Bij elke regio die
hierna volgt krijgt u,- wat kengetallen en
een zeer globale schets van = en – in
politiek/economisch opzicht voor 2008ter inleiding.

KLEINE SCHETS VAN DE WERELD, NU
EN IN 2008.
Posities van regio’s, mondiaal gezien:
|----

Bev. BNP Welv. Ink/hfd Gro.
%
%
%
$
%
Afrika
11,8
1,5
2,5
905 6,6
West-Eur. 6,1 29,6 20,5 35.600 2,0
Oost-Eur. 6,2
4,8
8,9
5658 5,9
Zuid-Azië 22.9 2,4
5,2
766 7,4
Oost-Azië 32,3 19,9 29,3 4530 4,8
Noord-Am. 5,1
30,2 17,9 43.500 1,5
Lat. Am.
8,5
6,2
8,3
5368 3,9
Oceanië
0,5 1,8
2
27600 3,2
Maghr-MO 6,5
3,7
5,4 3500 4,8

ALGEMEEN.
DE VALUTADANS GAAT VERDER
De laatste maanden is het hommeles rond
het groene biljet. Een hoge van de Chinese
staatsbank had het erover dat de dollar zijn
plek begon de verliezen als wereldvaluta.
De baas van de Bank der Arabische

(Bev.=Bevolkingsomvang; BNP=Aandeel in het Bruto
Wereld Product; Welv.= Aandeel in geproduceerde
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Emiraten zei dat hij de (nu) vaste relatie
dollar-dirham wil gaan verbreken en zich
liever bindt aan een “mandje met valuta
waaronder de dollar”. De valtaverhoudingen
spiegelen de grote en snelle veranderingen
in de politieke en economische pikorde.

En zeer snel komen daar nog bij:
aardappellen, tomaten, soja en maïs. Bent u
bang hiervoor? Welaan de genetische
mutatie is natuurlijk en van alle tijden, zoals
bij de mens zelf.
Immers de planten hebben zelf duizenden
jaren hun genen veranderd zelfs hun
chromosomen uitgewisseld, dus nieuw is
genetisch veranderen bepaald niet. Nu doet
de mens dus direct mee; hij grijpt in.
Het jaarlijkse verlies van 10 miljoen hectaren landbouwgrond tengevolge van
verzilting, kan hiermee effectief worden
bestreden, door de planten aan te passen
aan de zoute bodem. In Frankrijk wordt hier
veel aan gewerkt met name in de staatsresearchorganisaties.Het lijdt voor de ree
searchers geen twijfel: de 21 eeuw zal DE
eeuw van de nieuwe planten worden. Maar
er zijn ook risico’s voor ecologische rampen;
; net als bij bijvoorbeeld medicamentenontwikkeling moet er goed worden opgepast
in deze wetenschap. Niks gaat voor niks in
onze wereld en ook niet in de natuur.

CREDIT CRUNCH: HET VERVOLG
Nu, vijf maanden na het eerste debacle, zijn
we er nog niet; de beurzen rammelen, de
banken zijn ook bepaald niet rustig en een
deel van hen verloor enorm veel geld.
Deze crisis is anders dan de vele die voorafgingen: Internetcrisi in 2000, aziatische
crisis in 1998, de Russische in 1997, de ogkrach 1990… De subprimecrisis lijkt echter
heel anders. Leningen werden in obligaties
omgezet en doorverkocht, er werd “getitriseerd”. Daarmee werden de risico’s
internationaal doorverkocht en nu moet er
dus overal gelapt worden en, worden
banken zlfs bang om meer risico te nemen,
dus lenen wordt erg lastig. De bancaire
machine loopt dus een beetje vast.
De centrale banken kwamen massief te hulp
en injecteerden 64 miljard in het circuit; zonder erg veel gevolg En ze verlaagden ook
de rentes (behalve Europa dan), maar nu
komen we ook nog in een inflatietendens
terecht; in de VS en in Europa. En dat
vraagt nu weer om hogere rente om wat te
remmen, terwijl de machine eigenlijk geld
(=krediet) nodig heeft. Een financiële bobo
zei: Het duurt zeker nog tot de lente
voorbijgaat, tot dan zou het echt ernstig
kunnen worden.
De sterke samenhang van de financiële
zaken in onze wereld is nu wel bewezen,
maar we hebben nog onvoldoende besturingsgereedschap. Waar blijven het IMF
en de Wereldbank in deze?

DE TANENDE KOOPKRACHT IN EUROPA
De inflatie was de laatste 12 maanden was
3%, lang niet vertoond. Dus zakte de
koopkracht. In Duitsland ziet het de komende maanden niet rooskleurig uit: erbij
komen hoge olieprijs en lage dollar en alles
samen doet het koopkrachtnivo GEMIDDELD tot dan van…. 1986 (!!) dalen. De
spoormannetjes van Angela willen dan ook
“maar” 31% (!!) salarisverhoging.
Ook in Groot-Brittannië viel de koopkrachtSTIJGING terug naar 4% in 2007, die
was eind 90-er jaren 5% en tussen beide
periodes in 4,5%. Spanje lijdt ook stevig
onder prijsstijgingen van dagelijkse spullen
en in 2007 zakte de koopkracht naar maar
2,8%; was eerder 3,2.
België niet echt anders: het zakt dit jaar iets
(2,4%) en was eerder ca 2,5-2,8%.
Italië idem: en nog maar 2,4% in 2007, was
eerder 3,1%.
Maar Frankrijk zit nog op 3% ! onveranderd
sinds 2002!
Dus het aanhalen van de ceintuur is geboden en dat helpt ook omdat het vooral

SUPERVOEDSELPRODUKTIE
De Sahel volgeplant met koren, het zoutmeer van Utah vol met mais; dat zijn geen
sprookjes dus. Genetische manipulatie
maakt zeer veel mogelijk en zou wel eens
wat nadelen van de klimaatverandering
kunnen gaan oplossen. Er zijn intussen
nogal wat erg hoopvolle resultaten bij wijn,
rijst, mosterd en zelfs populieren geoogst.
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gaat om prijsstijgingen van dagelijks
voedsel.
Wat velen al vreesden voltrekt zich, al is er
geen sprake van een echt drama….. zeg ik
dan maar.
Airbus en Dassault moeten nu produkties
(of inkopen van onderdelen) in de dollarzone gaan doen. Want verkopen van de
vliegtuigen in dollars en inkopen /produceren in de eurozone wordt onhaalbaar.
Vroeger gingen produkties weg naar Azië
etc. vanwege de lage lonen daar, nu vertrekt men naar de lage dollar! De 120.000
arbeidsplaatsen in de franse luchtvaartsector, die op zich met 8% groeit, zal op zijn
best voorlopig gelijk blijven. Het zit “ons”
even niet echt mee op dit moment en de
chinezen willen ook al niet een beetje
revalueren.
Een recente enquete bij europese consumenten toonde: De fransen zijn voor
44%
bezorgd
over
de afnemende
koopkracht, de britten, de duitsers, de Italianen en de Spanjaarden voor 39%.
Dat doet al 96% van de fransen naar lage
prijzen zoeken zeker in de telefonie en de
levensmiddelen en het gaat ook al ten koste
van de ecologische produkten. De fransen
zijn dus het meest pessimistisch ofwel het
meest voorzichtig…

regelmaat om de omzet op peil te houden;
er zijn nu al 300 versies. Uiteraard gaat dit
produkt nu ook de digitale wereld in en er
werden digitale beestjes ontworpen waarmee kids kunnen deelnemen aan videospelen. Dat kan via hun website en mikt op
meisjes van +8 jaar. En hun virtuele diertjes
gaan ook geleverd worden aan de
spelfabrikanten DS en Nintendo.
Opnieuw blijkt dat dit soort kinderproducten
wereldhypes worden à la Barbie en dat een
goede (soms oude) vondst het plots weer
doet, wereldwijd. Het lijkt verwarrend: zijn
de kids gelijkdenkende wereldburgers geworden? Of waren ze dat altijd al maar heeft
de wereldwijde marketingbenadering ons
dat nu pas laten zien? Denk ook aan Harry
Potter. De voorbeelden zijn er legio.
Opnieuw blijkt dat kinderen net grote
mensen zijn. Geruststellend eigenlijk, zo
gezien. Het spelen met uw kleinkinderen is
toch minder moeilijk dan u denkt, en dat is
ook al weer geruststellend.
PAS OP DIE STAATSFONDSEN
Al tweederde van de wereldreserves zitten
in die enorme staatsfondsen voornamelijk te
vinden bij olieboerende landen. En
deelname in grote ondernemingen wereldwijd dat gaat nu sneller en sneller,zeker nu
de dollar laag zit en de banken piepen onder de subprime-crisis Nu is de vraag
eigenlijk, moeten de oude landen niet ook
zelf staatsfondsen oprichten en zo antwoord
geven c.q. evenwicht nastreven? Want er
zijn reserves natuurlijk zoals de franse
Caisse des Depots… Maar daar moeten ze
nog helemaal wakker worden. In het
bedrijfsleven is iedereen flink ontwaakt en
heeft plots andere aandeelhouders met erg
veel cash. Dat is op zich prima, maar een
staat kan met zijn fonds ook politiek
bedrijven. Daar zit het probleem. Brussel
begint al flink op te letten en zoekt naar
beleid…
Juncker adviseert de EU nu om protectiemaatregelen te nemen, en Angela maakte
al een lijstje van te beschermen sectoren.
Mogelijk dat ook hierom een antal Arabische
staatsfondsen in amerikaanse banken
investeerden…
Het protectionisme gaat

KINDERSPEELGOED:BIG BUSINESS
Hasbro maakte vroeger enkel jongetjesspeelgoed maar is nu kampioen meisjesspeelgoed. Miljoenen kleine knuffeldiertjes van enkele centimeters hoog doen
de omzet zwellen naar 600 miljoen $. In 5
jaar, want toen was het 60 miljoen. Ze
brachten overigens een oud produkt
gewoon weer op de markt, dat het toen, na
5 jaar, niet meer deed, en zie: een knal van
een succes. De Littlest Pet Shop is een
grote serie kleine knuffels die voor 4 dollar
per stuk de winkel uit vliegen. Nu zijn ze
begonnen met weer zo’n trucje: My little
Pony, die was (vroeger) succesvol bij de
moeders van de huidige kids. Ze rekenen
op de nostalgie die dit bij moeder zal
oproepen en dat moet dan overslaan op de
meisjes van 2 tot 5 jaar. De versies van de
produkten zijn oneindig en wisselen met
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toestaan, steeds minder landen zijn in staat
het open liberalisme te beheersen, want de
zaak is , zeker financieel, helemaal uit balans. Nu dus nog de nieuwe amerikaanse
president:
zou deze ook dit beleid
prefereren? Dan krijgen we een historische
e
herhaling van begin 20 eeuw..

financiële markten echt compleet internationaal werken, plots een probleem voor
vele banken en ook verzekeraars wereldwijd. En niet te vergeten daarna ook de
beurzen. Terwijl de wereld politiek allerlei
kanten lijkt op te drijven werken
industrieëlen wereldwijd samen zonder
grenzen. Dat heft negatieve kanten: de
onafhankelijkheid is weg de bedreigingen
komen nu plots van alle, zelfs onvermoede,
kanten. Dat is wel eens lastg, andermans
probleem importeren. Maar afhankelijkheid
maakt ook wijs en verstandig en, levert ook
politieke drukmiddelen op. En het beperkt
de willekeur van regerende partijen.
Het
mankeert
nog
aan voldoende
transparantie, want nu blijkt de samenhang
eigenlijk pas bij een echte crisis. De centrale
banken hebben het probleem moeten
tackelen en, zijn nu meer dan ooit IN voor
maatregelen over transparantie. Elke crisis
heb so ook sijn voordeel, zou Cruyff kunnen
zeggen.

EUROPEES VLIEGEN
Alitalia is nu uitgepraat met Lufthansa en
dus kwam er een aanbod van Air FranceKLM om de 49.9% staatsaandelen over te
nemen. Want het verlies van 1 miljoen € per
dag dat hun dicht bij het faillissement brengt
moet stoppen. En toegang tot de italiaanse
markt dat zien de kopers wel zitten, tenminste als de vakbonden meewerken aan
een forse reorganisatie en kosten
vermindering. Want er moet een rendement
van 8,5% uit komen, zo niet, dan is de
interesse over. Na Sabena, Swiss Air is het
nu de beurt aan Alitalia. Het ziet er naar uit
dat in Europa , waar er nu drie resteren,
mogelijk een positie van twee groten de
toekomst zal zijn. Duitsland’s Lufthansa en
Frankrijk’s Air France… En dan zijn we weer
bij de oude ruggegraat van Europa aangekomen.. ook in het gevlieg

STADSWONEN
In Parijs is er een apparteent in het 6e
arrondissement dat maar niet te verkopen is
voor 7500 €/m2 , maar om de hoek ging er
nog een uit de voorraad voor 8800 €/m2.
Dat bewijst zeggen de kenners dat “kwaliteit
nog steeds duur te verkopen is” Toch zakt
ook hier de prijs wat in, zoals in elke grote
stad in Frankrijk nu. Maar er zijn ook nog
steeds stijgers! Ook rond grote steden blijft
de prijs stevig stabiel. Dus u ziet het deze
markt is uiterst grillig en, de grote trek naar
de stad, een wereldwijde beweging van
grote amplitude, gaat gewoon door.
Nog even wat prijsstatistiek:
Parijs (gem.) 10.000 €
Genève
12000
New York
12500y
Zürich
8600
Maar dan:
Londen
18000
Monaco
39000
Wilt u mee in de grote stroom en wilt u ook
nog zon, dan is Marseille nog niet zo gek.
Komt u maar eens kijken..

RUSLAND IN DE RAAD VAN EUROPA
Een rus, vriend van Poetin, lijkt de volgende
president van de Assemblee van het
parlement van de Raad van Europa te gaan
worden. De huidige president de Hollander
Renée van der Linden is daar ook erg voor
geporteerd, zegt hij. Maar van de 47
lidstaten is Rusland het land dat 24% van
de klachten oproept bij Het Europese Hof
voor de rechten van de mens. Nu heeft een
parlementariër uit Litauen aan de alarmbel
getrokken, want hij doorziet deze manoeuvre, die de russen echt wel zien zitten,
en wil het voorkomen. Waarom de nederlander dat anders ziet is mijn nog niet
geworden. Krijgt hij straks ook een baantje
bij Gazprom?
ZO ZIET GLOBALISATIE ER UIT
De huidige financiële crisis demostreet
perfect hoe globalisatie werkt. Een subprime
probleem in de VS, blijkt, doordat de

URANIUMSMOKKEL: HET GEBEURDE!
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Aan de hongaars-slowaakse grens werden
ze gepakt omdat de EU daar de
grensbewaking lie verscherpen. Nog niet
duidelijk is voor wie het uranium, uit Rusland afkomstig, was bestemd. Terroristen
om er de gevreesde “ vuile bom” van te
maken? Sinds 1993 zijn er al 1200
incidenten op dit gebied bekend waarvan er
18 met verrijkt uranium van doen hadden.
De bedreigingen van onze vrede zijn
veelvuldig en dit incident doet weer eens
fors schrikken, al is het relatief stil in de
publieke opinie.

talenten te proberen. Zo gezien vergroot het
s’mensen vrijheid, doet het meer dromen en
stimuleert het de creativiteit.
Voor hen die hier langsheen kijken: u ziet
hoe het fenomeen Internet de maatschappij
verandert en als factor intussen sterk
meetelt. Politici en mediamensen moeten
zich dit fenomeen sterker bewust worden.
En ook de oudjes die hier langsheen leven,
sterven straks in de verkeerde wereld, waar
niemand je ooit heeft gekend. Achtung, es
bewegt sich was!
NETWERKEN VIA HET INTERNET
Ze leken verdwenen die clubs en genootschappen van gelijkgestemden, maar Internet heeft ze nu verlevendigt. Het zijn er al
honderden en de vroegere nationale 200
van Mertens in Nederland (de groep van
stille machthebbers; het old boys netwerk) is
er nu op wereldschaal en het zijn er zeer
veel. Who is who was vroeger een soort
telefoonboek van machtigen en vedetten. .
Maar er is veel meer: Xing (begon Duits) is
een site voor ex-leerlingen van businessschools;
Linkedin
(engels)
is
een
relatiewebsite met het motto: Power your
carreer; en via EXPERT-desk.com kunt u
op technisch gebied DE expert vinden die
uw technische probleem kan oplossen. U
treft dus via deze sites uws gelijken of zij
waaraan U gelijk wilt worden, onder uw
toetsen aan. Het geheel is al massaal groot
en er ontstaat dus ook hier een virtuele
wereld, grenzen overschrijdend, die mensen
linkt op andere gronden dan nationaliteit,
ras en geloof. Internet verandert de wereld
van hen die nog willen of kunnen veranderen…. Zit u nog in uw hoekje te kniezen:
go on the net and find your brothers and
pairs. Do it.

HET INTER (RELATIE) NET
De relatie-sites bloeien en groeien, mensen
ontmoeten elkaar steeds vaker op het net,
amuseren zich ook steeds meer in
cyberspace en … doen er ook steeds meer
zaken. De virtuele wereld lijkt het van de
echte te gaan winnen.
Myspace (212 miljoen aangeslotenen), die
zich vrienden noemen. . Bestaat sinds 2003
en is populair in vooral Europa/VS.
Facebook (74 milj.), vanaf 2004 ook vooral
in Europa en de VS (wint wekelijks 150.000
leden). Eerst studenten, toen militairen en
nu alle categorieën.
Cyworld, 21 M), Skyblog 13 M (Zuid-Korea),
hi5 50 M (VS, Centraal-Amerika), Bebo 40
M (vooral Angelsaksisch), Orkut 330 m. (Vs,
Brazilië, India). Windows Live Spaces 40 M.
(VS-based, int.), Linkedin 16 M. (VS en
Europa) … etc. Microsoft en Google zijn
vaak (mede)eigenaren en kopen zich in
nadat het succes aangetoond is.
We moeten ons dus realiseren dat er een
complete tweelingwereld ontstaat, waar veel
gebeurd, veel wordt gecommuniceerd en
geopinioneerd, en die dus mede bepaald
waarheen we (zullen) gaan. Staat eigenlijk
“los” van de oude media. De etnische en
mïlieu”-grenzen zijn er ook volop, er is
ballotage. Dus denk niet dat daar een open
wereld ontstaat waar iedereen iedereen
ontmoet. Nee, helaas.
Het is voor velen een essentieel onderdeel
van hun leven: een soort dubbelleven,
geheim leven. In die zin doorbreekt het
grenzen om je bloot te geven (soms
letterlijk) of je te laten kennen of om je

DE “ECHTE PERS” GAAT INTERNET
Mediapart gaat begin 2008 van start en is
opgericht door de ex-directeur van Le
Monde.
Naast de ca 50 “papieren
nieuwsbladen” In Frankrijk (in 1914 waren
het er 322!) komt deze eraan op het net en
vergezelt daar Le Source sûre, LaTélélibre.fr, Indymedia en Rezo.net. Allen
beweren grote onafhankelijkheid te hebben,
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meer dan hun papieren collega’s zeggen ze.
De nieuwe site heeft 4 miljoen startkapitaal,
niet slecht dus. Ze willen geen reclame
,vragen per abonnee 9 €/per maand en ze
denken in drie jaar 75000 klanten te hebben
(ca 8 miljoen omzet dus).En nu komt er ook
nog Arretsurimages.net, begin 2008.
Het wordt knaldruk met kranten op het net.
Ik lees dagelijks al nieuws van drie grote
franse en duitse kranten op het net; ik moet
dus binnenkort personeel hebben. Dat gaat
duur worden beste lezers!

geducht wapen geworden. Foto’s en SMSen etc. “hot “ van de plek des (on)heils, dat
is pas krachtige informatie! Op de
Philippijnen is dat heel sterk het geval waar
al sinds 2005 het SMS-je “Allo Garci! “ een
oproep tot actie is geworden. Nu kun je in
de latijns Amerikaanse landen ook de
woorden van de spaanse koning: “Waarom
hou je je waffel niet?” gericht aan Chavez,
ophalen op je mobiel en doorsturen naar
iedereen. Een zeer populair bericht
intussen. Op de pagina “ Egypte “op
internet) , kunt u echte martelingen zien die
daar plaatsvonden. En nu er ook steeds
vaker een link is tussen internet en het
mobieltje ligt, kun je razendsnel berichten/beelden zeer breed verspreiden en
ook niet worden gepakt, als je het goed
aanpakt. De verkiezingen in Nigeria werden
sterk bepaald door internet/mobile telefonie.
Pakistan idem dito. Want de armen hebben
zeer vaak wel hun mobieltje. Uiteraard kun
je internet afknijpen en ook de mobiele
installaties stoppen, maar dan leg je de hele
economie plat, vaak ook nog de eigen
overheids-communicatie (!) en het valt ook
reuze op! Google die nu groot inzet op de
combinatietechnologie internet/mobiele telefoon gaat dus de politieke actiegroepen
(ongewild?) helpen
Zo helpt de technologie de onderdrukten,
maar pas op, die helpt soms ook de
machtigen. Zie de duizenden camera’s in
vele landen waarop personen en auto’s
worden bekeken en waarmee wordt
geregistreerd. Dus ook dit wordt een strijd
tussen partijen, onontkoombaar.. China is
een zeer saillant voorbeeld!

ALWAYS GOOGLE!
Google zag het succes van Wikipedia en
lanceerde nu ook zijn eigen encyclopedie.
De aanval moet dus stevig zijn : er is veel
cash en qua marketing geldt, wie meedoet
toucheert een deel van de reclameopbrengsten. Dus Google gaat niet de
filantropische weg van Wikipedia. Voorlopig
ligt de laatste stevig voorop met zijn 9
miljoen pagina’s.
Maar de Google-kas
ontving in 2006 8 miljard $ en da’s nogal
veul.
VISTA IS MAAR LALA
Vista het nieuwste besturingssysteem van
Microsoft is een jaar op de markt: Marktaandeel pas 8%, XP (het vorige) heeft nu
nog steeds 79%. XP verloor dus maar 6% in
dat jaar. De grote voordelen zijn de
verbeterde beveiliging en de veel betere
grafische interface, verder zijn er nogal wat
negatieve geluiden. De machines worden
langzamer door de toenemende “overhead”,
en mede daarom gingen maar 3% van de
ondernemingen over op Vista en de
meesten plannen het pas voor eind 2008 of
zelfs 2009.
Ach wij rommelen maar wat veder met XP,
want wij zijn simpele users met een interface van al ouder dan 60 jaren. En wat
moeten wij dan met Vista? Dat helpt niks
tegen Alzheimer. U ziet het: de machtigste
softwareproducent worldwide met enorme
resources, kan ook al niet meer toveren.

ONZE GENEN MUTEREN
Sinds de mens van Cro-Magnon, heel lang
geleden, is er in onze genen best wat
veranderd. Daar is Darwin dus weer! En tot
nu toe was de gedachte dat het
mutatieproces van de genen erg traag
verloopt, maar nu blijkt dat de laatste 5000
jaar van de mensheid de veranderingssnelheid wel 100 keer groter was dan
daarvoor. We worden dus sneller andere
wezens dan gedacht! Dat blijkt uit studie
van de Hap-Map (Univers. Utah), een soort

HET MOBIELTJE ALS POLITIEK WAPEN
In de gebieden met politieke onderdrukking
en geweld is het mobieltje met camera een
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kaart van onze genen in de tijd. Studie van
de verandering over 80.000 jaar, daarbij 270
individuen volgend uit vijf etnische groepen,
leverde dit inzicht op. Deze veranderingen
zijn vooral te wijten (of te danken?) aan de
grote omslag na de agrarische fase en dus
ook aan de sterke bevolkingsgroei (van
enkele miljoenen, 10.000 jaar geleden naar
6 miljard nu). En , helaas of niet, de differentiatie in genetische structuur neemt,
ondanks mondialisatie verder TOE! Dus
mensen verschillen steeds MEER van
elkaar…
De mens en de natuur zijn wonderlijk en
blijven ons verrassen. Niets staat stil, alles
stroomt….

geleerden zagen dat een dier een specifiek
gereedschap maakte voor een situatie.
Drie olifanten in New York treffen op een
morgen buiten een spiegel aan van 2,2 X
2,5 meter. Ze zien dus drie andere olifanten
denken ze, want ze proberen ze met hun
slurf aan te raken en zoeken achter de
spiegel. Ze gaan gekke bewegingen maken
en hebben plezier als ze die in de spiegel
terugzien. Ze beseffen dus dat ze et zelf zijn
in die spiegel. Dan maakt de onderzoeker
een wit kruis op een der olifanten, zonder
dat ze dat zien doen. Een van hen ziet het
witte kruis in de spiegel op zijn kameraad en
raakt met de slurf het echte witte kruis op de
plek bij zijn vriendje echt aan. Dus de
olifanten snappen dat zij het zijn in de
spiegel, ze herkennen zichzelf.
Tja dan wordt je toch stil. Welk een
overtuigend bewijs dat ons beeld van het
“domme dier” erg onjuist is. Dat we dat in
zoveel jaren samen nu pas door krijgen.
Daar waren wij dus zelf eerder te stom voor.

DIEREN SLIM ALS MENSEN
Tja, de wetenschap toont aan dat onze idee
over die stomme beesten echt niet klopt.
Dieren zijn zich van zichzelf bewust, maken
gereedschappen, hebben een briljant
getallen-geheugen en kunnen een cultuur
op hun kids overbrengen. Ziehier ter
illustratie iets over een chimpansee, een
olifant en een raaf.
Een 7-jarige aap in Kyoto kent de cijfers 1-9
en kent hun rangorde. Als je ze even op een
scherm laat zien, wild gespreid, kan de aap
ze foutloos in volgorde aanraken dwz de
plekken waar ze even (=0,7 sec.!) stonden
raakt hij in volgorde feilloos aan. Als je de
tijd terugbrengt blijkt hij het zelfs nog te
kunnen bij 0,2 sec. zichttijd… Geen mens
heeft het nog kunnen nadoen. En oude en
jonge apen zijn in deze sport ook ongeveer
gelijk.
Een raaf maakt gereedschapjes in Oxford.
Om de grond om te woelen of insecten te
pakken. Een proefje deed iedereen perplex
staan. Een bakje met hengsel ( en met
lekkers) stond onderin een buis en er naast
lag een recht en een gebogen stokje. De
eerste raaf stak het rechte stokje direct in
de buis om zijn lekkers te proberen te
pakken, maar hij kon het hengsel van het
mandje niet inhaken. De tweede raaf had
goed toegekeken, boog het tweede stokje
om en kon zo het mandje wel omhoog
halen. Dat was de eerste keer dat de

OLIE (energie), WATER
-Olie, energie
DE OLIEPRIJS VOLGENS IRAN
De iraanse ambassadeur in Parijs sprak
over olie , atoomenergie en oorlog, niet
toevallig natuurlijk. Hij zei: De olieprijs die
hoort bij het huidige OPEC-productienivo is
55 dollar; de rest is gewoon speculatie.
We pompen niet meer, omdat we onze
opbrengst zien zakken met de dalende
dollarkoers en omdat we zien hoeveel geld
de grote olieboeren maken. En wij willen
een andere prijsvaststelling: de euro zou
beter zijn.
Dat zal onze relatie met de VS niet
verbeteren maar met oorlog kun je een
gebied waar 60% van de energie vandaan
komt niet dwingen.
Onze medewerking met de controle op de
nucleaire activiteiten is niet onvoldoende;
dat zegt enkel die oorlogszuchtige Bush.
Dat Sarkozy ons ook niet vertrouwt komt
door de publieke opinie. Frankrijk moet
helpen conflicten te voorkomen en het heeft
bij ons ook grote commerciële belangen.
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Het zou kunnen dat Bush nog een oorlog
begint; wij houden rekening met het ergste.
Maar dan wordt het een wereldwijd conflict.
Dan wordt hij stil en ik wordt wat bang. Ali
Ahani niet, want hij gelooft in zijn baas.

basis hebben. En nog een puntje: de CO-2
uitstoot per kop is in Frankrijk de helft van
die in Duitsland… dat zegt wel wat niet?
Tenslotte hier nog het franse order/verkooplijstje:
Met Algerije en Libië hebben de fransen nu
een echt kensamenwerkingsaccoord (Libië
koopt al 1 EPR!). Marokko tekende al een
intentieverdrag en Tunesië is volop bezig.
Idem de emiraten en Egypte en Jordanië.
Egypte wil in 2020 ook 3 centrales voor 20%
van zijn electravoorziening. Ï
Uiteraard speelt hier naast de energievoorzieningsvisie vooral ook het hebben van
aansluiting bij de nucleaire wereld. Want
iedereen ziet Iran dat rond de bom manoeuvreerde en dan wil elk soennitisch land
wel even zorgen dat het tegenover zo’n land
niet straks ZONDER bom komt te staan!
Vooral Saoudi-Arabië is daar het duidelijkst
in. Dus u ziet het weer: energievoorziening
en geopolitiek zijn sterk familie van elkaar,
zeker als het om nucleair oorlogstuig gaat.
En Frankrijk loopt hierin echt voorop!

DE OPKOMENDE KERNENERGIE
Allereerst het kernenergieplaatje van nu, te
beginnen met Europa:
Frankrijk heeft 59 reactoren, Duitsland 17,
Groot-Brittannië 19, Zweden 10, België 7,
Spanje 8, Zwitserland 5, Hongarije 4,
Finland 4, Slowakie 5, Tsjechië 2, Bulgarije
en Roemenië elk 2, Nederland en Litauen 1
en Oekraïne 15. Tel er nog een bij voor
Armenië en dan komt u op: 168 reactoren!
Wist u dat?.
In de wereld verder: 104 in de VS, 55 in
Japan, 31 in Rusland, 20 in Zuid-Korea, 18
in Canada, 17 in India, 11 in China, 2 in ZAfrika-Pakistan-Mexico-Brazilië-Argen-tinië ,
dus tel er nog 276 bij en het wereld-totaal
komt op: 444 stuks. Dat is ons nucleaire
park. En er wordt nu druk gepland: de olie
raakt op cq wordt onbetaalbaar en de
klimaatverandering doet de rest. Dus
hoogtijdagen voor de leveranciers van
reactoren en uranium. Frankrijk is het beste
steeds doorgegaan en heeft niets laten
zakken; dus nu enkele EPR’s in aanbouw.
Op termijn van een 15-tal jaren liggen de
russen met nu al twee snelle neutronenreactoren wat voor; daar is Frankrijk
indertijd in de malaise mee gestopt.
Naast Areva (Fr) zijn er Toshiba (kocht
Westinghouse op), General Electric (gelieerd aan Hitachi), en dan zijn er nog de
russen. Dat is een select gezelschap op de
wereldmarkt en dat zal niet zo blijven. Tot
2020 zullen er een 100-tal reactoren bij
gaan komen cq in aanbouw gaan. Dus
Areva en EDF staan stevig in de
startblokken en het spel begon al in China
recent. De technologische race zal nu ook
stevig losbarsten op dit gebied: wie kan de
beste reactor, het snelste bouwen en, het
goedkoopste, dus die ná franse EPR, straks
maken?
De ontwikkeling van de kennis op nucleair
gebied is voor alle landen een strategisch
item, maar zeker voor de landen die al een

GROENE STAD IN DE WOESTIJN
De prins van Abou Dhabi investeert
miljarden oliedollars in de bouw van een
groene stad in de woestijn. De stad van
100.000 inwoners zal geen gram CO-2
produceren… Geen grapje, want deze staat
investeert enorm veel in energietechnologie.
Want daarin willen zij een voorsprong
opbouwen. Net als in de kashba’s zal de
stad zeer dicht bebouwd zijn om een
natuurlijke koeling te halen. Deze wordt
verder gerealiseerd door vele fonteinen en
door luchttorens. Masdar, zo heet de
nieuwe stad, zal voldoen aan de maximaal
denkbare rendementsnormen en de energie
komt enkel van de zon (Masdar=zon).
Autovrij: lopen of via kleine fietsachtige
voertuigen, bijvoorbeeld als de SEGWAY
die zich electrisch voortbeweegt , één
persoons is ,een grappige tweewieler.
Verder is er ook electrisch ondergronds
transport. De energie-opwekking zal ca 2
miljard $ aan investering vragen de centrale
van 300 Megawatt kost 1 miljard. Er is al
250 miljoen geïnvesteerd in ontwikkeling,
over de hele wereld, en deze staat zal alle
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mogelijke bedrijven in deze sector gaan
aantrekken wat hoogwaardige werkgelegenheid zal verschaffen voor de 1,8
miljoen inwoners. De vraag is of er zich
voldoende wetenschappers etc. naar Abou
Dhabi willen begeven;
idem voor de
bedrijven.
Het project begon al in 2004 en de plannen
worden vooralsnog gehaald: Dubai dus als
nieuw financieel wereldcentrum en Abou
Dhabi als energietechnologische paradijs.
MIT is bezig met cursusontwikkeling in dit
vlak en die zullen, natuurlijk, ook in Abou
Dhabi plaats gaan vinden. In 2009 start dat
met 30 leraren en 100 studenten opgezet
door MIT. Zij die de hoop op een schonere
wereld verloren moeten nu ook nog ontdekken dat “die olieboeren” het zullen zijn
die de CO-2 slag voor ons gaan beginnen.
Dat is nog wat anders dan vliegbelasting
innen en transport duurder maken…

je energie produceren, dat kan nu al en
steeds gemakkelijker.
DURE ELEKTRICITEIT
Duitsland heeft peperdure stroom en in
2010 zal in Frankrijk de staat de stroomprijs
niet meer bepalen. Dan zal er een unieke
stroommarkt zijn tussen Duitsland, België,
Frankrijk, Luxemburg en Nederland en dan
zullen de prijzen dus convergeren. Velen
vrezen dat ze elkaar zullen treffen op een
nogal veel hoger nivo, want de duitse prijs
ligt nu ca 15 à 30% boven de anderen. Dus
de franse factuur gaat omhoog en de duitse
omlaag. Dat is wat gek voor het land dat
kernenergie trouw bleef…. Het land wat er
af wil(de?) krijgt nu ook nog een douceurtje!
De wereld is echt onrechtvaardig!
TOTAL NA DE OLIE
Total is een hele grote olieboer, maar zoekt
al naar nieuwe activiteiten voor “na de olie”.
Want olie raakt op, er wordt steeds meer
genationaliseerd en de opbrengst voor Total
cs zakt in. Zie de manoeuvres van Chavez,
Rusland, Iran ja zelfs de saoudi’s. Intern bij
Total zijn de discussies hevig… vooralsnog
is er accent op zuiniger zijn met olie en de
produktie. Er wordt ook al gedaan aan
distributie van biobrandstoffen: 3% zit er al
in benzine en diesel aan de pomp. Ook
kijken ze naar de technologie om brandstof
te maken uit gas en kolen. Ook in de zonneenergie wordt deelgenomen met name in
België. Windenergie staat zeer laag op hun
lijstje, maar energie winnen uit zeebeweging
ziet men beter zitten. Op langere termijn
gaan ze naar de waterstofmotor en zijn
brandstof kijken, dat is zeker.. En ook gaan
ze meedoen aan het onderaards opslaan
van CO-2.
De olieboer moet van kostuum gaan
wisselen en dat valt voor een zo op olie
gericht bedrijf als Total echt niet mee. Maar
het zal moeten.

LOKALE ENERGIEVOORZIENING
In de VS zijn er ondernemingen die privé –
of groepsproduktie van energie voor je regelen. Ontwerp, bouw, financiering, subsidies en vergunningen, alles wordt voor u
gedaan. Veelal zonnepanelen en ook
warmwatervoorzieningen; het is een sterk
groeiende markt waar financiële mensen nu
steeds meer in geïnteresseerd raken. Ook
teruglevering aan de energiebedrijven kan
worden meegeregeld. Het is zelfs mogelijk
het geheel uit te besteden en slechts een
contract af te sluiten van xx cent per kilowatt
voor x jaar. U of uw buurt, stelt enkel de
plek voor de installatie ter beschikking. Die
is lager en, die blijft gelijk over de looptijd.
Bedrijven zijn nu steeds meer hierin geïnteresseerd, want er valt veel te besparen
nu..Als de zon boven uw huis staat hoeft u
geen leidingen meer vanaf en naar de
centrale energievoorziening want het kan
gewoon ter plekke worden geproduceerd.
Iedereen dus straks ook nog zijn eigen
kernreactortje? Hoezo nee, op schepen
staan ze al, over vliegtuigen wordt al
gedacht dus waarom dan niet bij U in de
kelder? Maak u maar geen zorgen, onze
generatie zal dat niet meemaken. Maar zelf

CHINA VOND OLIE IN IRAN
De VS schreeuwen om sancties en raden
hun olieboys weg te gaan uit Iran. En
Sinopec uit Peking wandelt nu binnen met
een contract van 2 miljard $. Goed voor een
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flink stuk van de 3 miljard barrel uit
Yadavaran, het grote zuid-iraanse olieveld.
Daarin zit ook nog 75 miljard m3 gas . Iran
sloeg gelijk terug richting Bush. En let op:
China en Iran hebben al een jaarhandel van
20 miljard $ en dat is nog maar het begin.
Het westen verliest in rap tempo haar olie
aan, de chinezen, overal de eerste aan de
oliekraan.

aanpassen en er is een felle discussie
ontstaan. De republikeinen, de kemalisten,
(vóór scheiding Kerk-Staat) willen terug
naar de militaire versie van 1982 (na de
putsch), en zijn tegen de “Burgerlijke Grondwet” van Erdogan die volgens hen de deur
opent naar opheffing van “de scheiding”.
Het schijnt dat 75% der turken de regering
steunt, maar het leger en de conservatieve
burocratie zijn fel tegen. Het is weer eens
onrustig in politiek Turkije, en dat was het
veel vaker in de 100 jaar dat de “scheiding”
bijna bestaat.

RELIGIES
SARKO EN DE PAUS
Sarko moet reglementair op bezoek bij de
paus, als elke president. Maar zijn komst is
speciaal en het Vaticaan verheugt zich er
op. De katholieke Sarko (joods van afkomst) heeft een nogal positieve kijk op de
rol van religie in de maatschappij. Hij
zondigde wel door tijdens de mis van Abbé
Pierre te communie te gaan; dat is voor
iemand die al twee keer is gescheiden niet
de bedoeling, en dat hoort ook u te weten.
De franse katholieke kerk is niet zo te
spreken over Sarko vanwege zijn immigratiepolitiek! En dus zal Sarko in Rome, for
sure, weer zijn boodschap loslaten voor de
wereld , de paus en … voor de franse
clerus! De paus was erg in zijn nopjes met
de speech van Sarko waarin hij de positieve
rol van religie in de maatschappij
benadrukte, Dat is romeinse taal…

DE LAARZEN IN IRAN
Dames met laarzen en vaak daarin de lange
broek, dat heeft wel wat. Dat vindt ook de
zedenpolitie in Iran en die sleept deze
dames naar het politieburo. Ze zijn “sensueel en provocerend” en dus tegen de
sharia-regels.
Maar sommige sjiïtische
imams vragen zich af of dit niet te ver gaat
omdat straks de hoogte van de schoenen
nog een probleem wordt. Intussen is er
steeds meer zedenpolitie op de pleinen van
Iran te zien… Tja, religie en kleding is altijd
al spannend geweest, in het jodendom, het
christendom en uiteraard in de islam. Een
soort van confectionele strijd met, uiteraard
enkel een religieuze achtergrond. Soms is
het taal, dan zijn het laarzen en sluiers en
dan weer minirokjes…

DE ISLAM IN MAROKKO
Er werd een wetenschappelijk onderzoek
gedaan naar de godsdienstbeleving in
Marokko; de uitkomt zal mogelijk ook U
verbazen. De marokkanen zijn erg aan hun
godsdienst gehecht, maar weten er bijna
niks van. Zo’n 65% bidt regelmatig, bij de
groep 18-24 is dat maar 41%. Maar meer
dan 58% leest nooit in de Koran. Dit patroon
deed mij sterk denken aan de katholieken
van de jaren 50-tig; U nu ook?
En laat dus dat beeld gauw los van een
fanatiek islamitisch Marokko; voor zover u
dat nog had dan.

SHARIA-PROOF BEURSINDEXEN
Zij die denken dat financiën geen geloofskleur dragen worden nu even ruw uit
hun dromen gewekt: Standard & Poor heeft
nu de S&p Topix Sharia Index. Er wordt
hierbij geput uit enkel “sharia-proof” japanse
fondsen:dus die niks met alcohol, tabak, en
rente te doen hebben….
U ziet het,
beleggingen kunnen ook goedgekeurd
worden door Mohammed en zijn volgelingen. Wie had het nog over scheiding
van Geld en Kerk? Ach we weten nog wel
dat ook de kerk van ome in de Middeleeuwen verbood rente te vragen op geleend
geld…., waardoor de joden de grootste
bankiers (ook van de pausen) werden. Niets
nieuws onder de zon, lijkt het.

DE SLUIER IN TURKIJE
Over sluiers is veel te doen in vele landen.
Ook in Turkije waar sluiers verboden zijn.
Maar nu wil de regering de grondwet
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En we hebben ook al langer groene stroom,
schone producten (zonder kinder- of
dierenleed), cleane cq ethische
beleggingen (ecologisch kosjer) en “what do we
have more?”. Dus waarom dan ook niet
“door Mohammed goedgekeerde beleggingen en hun indexen”….

voorzitter, vond de top overigens wel
geslaagd….
Maar wie goed kijkt zag dat Sarko in
Algerije en Libye effe zaken deed en
thuiskwam met ruim 35 miljard. En, een
studiegroep voor zijn Mediterrane Unie. Niet
enthousiast maar toch. Sarko is de pragmaticus die zijn gang gaat en hij laat Angela
de kwade en moraliserende woorden spreken, geassisteerd door Brown.
De tijd van snel naar nieuwe verhoudingen
gaan en het oude begraven is gekomen:
opschieten want de chinezen en de VS
pikken Afrika al stevig in. Sarko de strateeg,
die nu op zijn morele falie krijgt, trok zijn
plan… Als de EU en de AU nu geen weg
samen vinden dan zal het nog zwaar bonje
worden in Brussel en Barroso gaat dan
snappen dat hij een fout maakte… Sarko
verandert de verhoudingen en dat kun je
niet als je “trop catholique” wilt zijn. Maar hij
is ook van joodse afkomst en kent dit gezegde niet.
We zijn , als buren, tot elkaar veroordeeld
en, we kennen elkaar al 200 jaar goed.
Maar het was niet altijd echt leuk, don’t
forget that.

AFRIKA
Positie mondiaal
Bevolk.
: 11,8%
BNP
: 1,5%
Welv.creatie : 2,5% (in 2007)
Inkomen/hfd : 905 $
Groei regio 6,6%
Boven 8% 4 landen ( Soedan, Angola);
rond 7% 12 landen (wo Ghana, Nigeria,
Congo Brazz.); Rond 5% 22 landen (wo
Zuid-Afrika, Tsjaad, Oeganda); rond 3% 6
landen (wo Cote d’Ivoire, Togo, Mauretanië); rond 1% 2 landen (Eritrea, Swaziland); en 2 landen in chaos en recessie
Somalië en Zimbabwe.
De politieke problemen zijn enorm, de
ergste zijn Soedan/Tsjaad/Centraal Afrika
rond Darfoer, Somalië in chaos en
Zimbabwe gaat onderuit door een dwaze
dictator. China en Amerika zijn grote
politiek/econom. acteurs en in toenemende mate ook Europa.

ONTWIKKELINGSULP OF INVESTEREN?
Zal Afrika, at the end, dan toch worden
gered door investeerders die winst zoeken
en die meer bereiken dan jarenlange geldstromen uit een goed hart gegeven? Er zijn
nu diverse kleine investeerders die in landen
ten zuiden van de Sahara met microcrediet
opvallende successen boeken. Al 2,6 miljard is zo in investeringen omgezet in vele
afrikaanse landen. Afrika als investeerdersparadijs? Niets lijkt meer onwaarschijnlijk, daar waar niets op tijd vliegt/rijdt,
de gezondheidszorg pover is, brandstof niet
altijd voorhanden is en de stroom regelmatig
uitvalt. En dat terwijl zo’n 625 miljard aan
ontwikkelingshulp (sinds 1960) uiterst dubieuze resultaten liet zien. Het aandeel van
dit continent in de wereldhandel daalde nu
tot 1% (was in 1976 3%). Onder de 40
slechtste landen (VN-lijst) zitten 34
afrikaanse landen. Dat geeft weinig moed.
Maar Blue Financial, een investeerder, op
de beurs van Johannesburg, steeg intussen

e

DE 2 TOP VAN DE AU EN DE EU!
e
Ja het was de 2 , 7 jaar na de eerste en het
gebeurde in Portugal. Brown kwam niet
vanwege Mugabe, Kahdaffi mocht wel
komen en liet zich goed horen. En de
stemming was verpest omdat de EU het
voordelige importaccoord voor de AU wilde
opheffen…
Omdat de WTO dat graag zou willen !??
Dus de export van veel arme afrikaanse
landen ligt dan op zijn gat en de europese
producten zullen binnen spoelen. Konoré de
voorzitter van de AU was des duivels en
maakte de EU bang; uitstel van de discussie
tot in februari a.s. dus… Socrates de EU-
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met 385% sinds zijn intro in 2006. Het
investeert vele afrikaanse landen ten zuiden
van de Sahara. Er is een groot gebrek aan
experts op investeringsgebied om de aanwezige mogelijkheden te selecteren en te
stimuleren en ook buitenlandse investeerders aan te trekken. Steeds meer regeringen in Afrika zien veel in het aantrekken
van investeerders in plaats van “ontwikkelingsachtige hulp” te vragen en ze zijn zeer
actief in het aantrekken van investeringsfondsen.
Het gaat hier vooral nu om voedselproduktie
op dit continent dat 1/7 van de wereldbevolking herbergt op ¼ van het wereldoppervlak. Maar hier produceert men toch
slechts 445 $/per hectare aan voedsel en
dat is in Zuid-Amerika 1150 en in Azië 2700.
Dat komt voor een belangrijk deel omdat er
geen kunstmest is. Dus zijn er nu een
aantal investeerders in kunstmestproductie
gegaan en : ze zien enorme mogelijkheden.
Landbouw en microkrediet zijn dus nu de
belangrijkste economische motoren in een
toenemend aantal landen en steeds meer
lo-kale ondernemers staan op. Overigens
zijn naast Blue Financial, nu ook clubs als
Netherlands Devellopment Financial Company en ook International Finance
Corporation te vinden die zeer actief zijn.
Deze investeerders doen ook de officiële
afrikaanse banken die veel te duur zijn inzien dat het anders moet en kan.
Frankrijk is overigens erg op zijn retour en
er resten hier nog maar 300 franse ondernemingen. Weggedrukt door de chinezen
die veel goedkoper leveren… zeker waar
het infrastructuurwerken betreft.
Ziehier het lijstje van veelbelovende landen
in Afrika op dit moment:
Ghana (22,5 milj. Inwoners; BNP per
inwoner 749 $). Dit kan een financieel en
technisch centrum voor West-Afrika worden.
Nigaria (160; 930) Olieproduktie en financiele diensten en beurszaken zijn hier
goed denkbaar. Als de infrastructuur beter
wordt.
Angola (17; 400) moet zijn oliekapitaal gaan
investeren en zijn politiek en financiën saneren.

Botswana
(1,5;8450)
bloeiende
diamantindustrie maar de aids is een groot
probleem.
Rwanda (9,5;313) lijdt nog zwaar onder de
genocide maar kansen ontstaan meer en
meer.
Zambia (12,5; 845) bloeiende koperwinning,
goede landbouwproductie en beheerste inflatie.
Tanzania (940; 393) Zoekt na de enorme
droogte investeerders in landbouw en wil
een betere electraproductie
Oeganda (32; 352) Particuliere investeringen stijgen snel maar er is nog teveel
onrust.
Kenya (35;831) meest belovende land van
Oost-Afrika met een belangrijke en gediversifieerde industrie. Maar met veel legale problemen.
Mozambique (21;399) Zeer goed groeiende
landbouwindustrie, maar nog steeds erg
arm.
Van de bijna 40 afrikaanse landen zijn dit de
meer belovende op korte termijn voor investeerders. Waarom dus alles over laten
aan de chinezen?
De les schijnt nu toch te zijn dat winstzoekende investeerders meer welvaart
scheppen dan alle instituten van de VN etc.
tezamen. En ook dat de westerse bedrijven
voor Afrika te duur zijn en hun negotie
verliezen aan… China en straks mogelijk
AAN India.
Europa moet zich snel herbezinnen op zijn
buurland en de EU-Afrika conferentie, met
veel politieke problemen, lijkt toch een weg
om tot een gezondere relatie te komen.
Gelukkig dringt dat besef nu langzaam door
en kan er iets worden gedaan aan de nare
problemen uit een recent (koloniaal)
verleden. Een boodschap van hoop gloort;
voor beiden, Europa en Afrika. En bravo
voor voorvechter Sarkozy!
DE HEKSENKETEL VAN CENTRAAL
AFRIKA
Soedan, Tsjaad met er tussen de CAR
(Centraal afrikaanse republiek) zijn geïnfecteerd met het “Darfoervirus”. In Bangui
de hoofdstad van de CAR (vroeger van
Bokassa), wisselen de dictaturen elkaar af,
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Bizizé is nu de baas sinds 2003. Zijn
lijfwacht zijn Zuid-Afrikanen omdat hij zijn
leger niet vertrouwt. Zijn land van de grootte
van Frankrijk telt maar 4 miljoen inwoners.
Na Bokassa is het, nu al dertig jaar, een
puinhoop gebleven. Het noorden is absoluut
niet onder controle: de rebellen zijn er de
baas, zoals in de buurgebieden Tsjaad en
Darfoer. Dit conflict overheerst diverse
landen met zijn grote onrust. CAR is het
“vrije” doorgangsgbied voor alle tuig wat er
in deze regio rondloopt; een tijdbom zeggen
sommige waarnemers van de VN. Bozizé
overleeft dank zij de (ca 200) franse
militairen daar en er wordt regelmatig stevig
gevochten inclusief Mirage-acties. Ze werken met het leger samen maar zijn er echt
niet om het regiem overeind te houden
benadrukt Parijs. In VN-verband zal Frankrijk 3000 man in december leveren om, in
het kader van de Darfoer-onrust, het
noorden van de CAR en Tsjaad te pacificeren. De rest van de EU aarzelt zeer:
Ierland, Polen, Zweden en Roemenië zitten
niet te dringen om te leveren. De franse
moed moet dus echt orden bewonderd
omdat al veel vaker grote trammelant hun
deel werd in de Afrikaanse heksenketels;
Frankrijk doet iets essentieels bij de EUburen, al jaren. Maar heeft daardoor bij de
foute chefs het odium van de ordeherstellers en dus de afstraffers van de
slechte regiems. Dat is de tol. Ook in Tsjaad
is de sfeer nu weer grimmig… Het westen is
moe geworden van de afrikaanse chaos.

afgevaardigden) en daarop trachtte Mbeki
zijn getrouwen naar boven te halen en
Zuma te doen kelderen. Zuma won, werd
gelijk weer met processen bedreigd en bood
aan om constructief met Mbeki samen te
werken… verzoening of berekening?
lW’ll see, wat er gaat gebeuren bij de grote
verkiezingen in deze grote economie van
Afrika..
WEER: DE HEL VAN MOGADISJOE
De (burger)oorlog tussen de machthebbers
(die worden gesteund uit Ethiopië) en de
islamitische rebellen maakt van deze stad
weer eens een hel van dood en verderf.
De christenen uit het noorden tegen de “alQaida”gestuurde fanaten van de islam dus,
opnieuw hier aan de orde. Met weer de VS
in de wanhopige rol van steun geven aan de
“bezetters uit Ethiopie”. Al 600.000 mensen
ontvluchtten de stad, die totaal verwoest is
en door een zwakke regering gestuurd
wordt. Ladingen wapens komen uit het MO
en Eritrea en we weten dat deze toestand
al minstens inds 1977 an de gang is.
Washington is er van overtuigd dat dit past
in het streven van Al-Qaida om een kalifaat
te stichten in de hele regio en richtte
daarom ook zijn Afrikacommando op in
2007. Somalia is hard op weg een totaal
verwoeste gemeenschap te worden in de rij:
Tetsjenië, Afghanistan, Irak, mogelijk
Pakistan, Soedan-Darfoer-Tsjaad-Centraal
Afrikaanse republiek en ook Nigeria, Mauretanië… De beruchte subsaharagordel die
ervoor moet zorgen dat er een groot gebied
ontstaat van Magrheb, Afrika en MiddenOosten dat een groot kalifaat zou kunnen
zijn van een enorme omvang en met (ook)
veel olie. Dat is waarover het gaat, ook in
Somalië. Uit een plaatje met moslimaantallen (dus geen aantallen woesterikken) bleek me dat er in Afrika sprake is
van ca 250 miljoen moslims, In het Midden
Oosten (dus aan Afrika aansluitend, zijn er
dan nog 350 miljoen en in het verre oosten
de rest, dus ca nog 610 miljoen w.o.
Indonesië, India, Pakistan, Bangladesj. Een
totaal van ca 1,2 miljard geloofsgenoten, die
we moeten behoeden voor radicalisering.
Dit “moslim-atlasje” moet je erbij halen als je

MACHTSSTRIJD IN ZUID-AFRIKA
De presidentsverkiezingen zijn pas in 2009,
maar de zittende Mbeki en de coming man
Zuma zitten al stevig te knokken. Beide van
de ANC overigens en Mbeki mag niet nog
eens president worden. Dus gaat het meer
om de posities in de ANC tussen beiden.
Mbeki is een Xhosa en Zuma en zoeloe, de
grootste groep van de 44 miljoen inwoners.
Zuma is ook een ex-gevangene van
Robbebeiland zoals Mandela. Maar hij heeft
ook al diverse corruptieschandalen achter
de rug en ook seksperikelen. Hij heeft ook
17 kinderen deze 65-jarige. In december
was het congres van de ANC (4000
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Al-Qaida’s optreden en de niet-aflatende onrust van vandaag in samenhang wil snappen. Dit is het totale decor.
En de hulporganisaties in Mogadisjoe
vechten intussen tegen de bierkaai en zijn
zeer bezorgd over de veiligheid van hun
medewerkers.
Wie legt nu eens goed uit aan bijvoorbeeld
het Nederlandse publiek, dat DIT het decor
is waartegen je een verlenging van de
missie in Afghanistan moet zien. Waarom
moet er steeds over waterputten en zo
worden gediscussieerd en kan de
strategische kant van deze missie niet eens
ECHT en publique worden besproken?

eigen krant…De magische politieke Zwitserse formule lijkt te hebben afgedaan. Het
wordt een beetje oorlog nu in jodelland…
KOOPKRACHT IN DE EU
Frankrijk zit in 2007 op 3% begrotingstekort
en moet voor 2008 3,5% verwachten.
Lekker te hoog voor Brussel. L’Exception
francaise is weer ruim zichtbaar in de EU.
Toch is de franse koopkracht sinds 1999
met 13% gestegen terwijl ze in Duitsland
met 3% is gedaald!! Daar is de concurrentiekacht ook weer stevig op peil, door
fors in te grijpen. Maar de consumptie is
daar natuurlijk wel gezakt terwijl die in
Frankrijk met 14% steeg. En dat kostte
Duitsland dan weer 1,6% van zijn groei.
Grafisch gesproken: de lijn van het reeële
salaris per hoofd is een rechte stijgende
voor Frankrijk: van 100 in 1999 tot 114 in
200. Voor Italië, Spanje, Duitsland lopen de
lijnen horizontaal cq licht dalend van 100
naar 97/98%. De duitse groei is ontstaan
uit exportgroei en de franse uit interne
consumptie. Dus de duitse groei zal weinig
lijden onder de rentestijging (rente over
krediet) maar in Frankrijk zal dat steviger
terugtikken.
Met dit in het achterhoofd snap je de uitspraken van Sarko dat hij niets aan kado’s
heeft nog beter. Hij zoekt het dus in meer
werken en dus meer daardoor verdienen (
boven 35 uur/week, per sector diversificeren, zondags werken, vrije tijd betalen
in plaats van opsparen in vrije dagen) en
prijzen verlagen door concurrentiebelemmeringen op te ruimen (vrij onderhandelen
met fabrikanten, verkopen onder de
kostprijs toestaan). De franse zeepbel gaat
spatten en er zal nu gewerkt moet.en
worden: Au boulot et pas de cadeaux dus!

WEST-EUROPA
___________________________________
Positie mondiaal
Bevolk. :
6,1%
BNP
:
29,6%
Welv. creatie: 20,5% (in 2007)
Inkomen/hfd : 35.600 $
En nu 2008:
Sterke euro, kredietcrisis en inflatie zijn
de insteek voor 2008.
Groei regio: +2% ; 12 landen hoger (wo
Ned.), 7 landen lager (wo Frankr.).
Zweden zeer dynamisch, België kraakt.
BLOCHER MAG NIET MEEDOEN
Blocher werd gepasseerd , ook al had zijn
club 23% van de stemmen en nu heeft de
UDC (ultra-rechts) besloten in de oppositie
te gaan. Want de anderen zagen liever een
ander lid van dezelfde UDC in de regering
komen dan Blocher; deze werkwijze is een
uniek iets aparts in de zeer speciale
zwitserse structuur. Nu zitten er dus twee
UDC-ers in de regering, terwijl hun partij
oppositie is, dat wordt spannend. Blocher is
schatrijk, uiterst rechts en geen lievertje;
dus het zal er nu hard aan toegaan in de
bergen. Hij zal zeker een referendum gaan
eisen om het a.s. verdrag met de EU over
vrijer verkeer te torpederen en dan is er nog
het uitwijzen van criminele buitenlanders en,
… een minaretverbod! Blocher gaat ook een
TV-zender oprichten en begint ook een

OVERHEIDSUITGAVEN IN DE EU
Gemiddeld geeft een land in de EU 45% uit
bij de overheid, Frankrijk ligt met Zweden
veel hoger 54 resp. 53,4%. Maar Zeden
heeft veel meer groei en veel minder wwers. Slechts 5% van de uitgaven gaat naar
onderzoek en ontwikkeling (op de toekomst
gerichte uitgaven). En 30% i sociale uitgaven en de uitgaven voor pensioen en
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gezondheidszorg stijgen 1,7 maal sneller
dan het BNP. Iemand zei: als Thatcher hier
aan sleutelen moest deed ze het volgende:
-de periode voor premiebetaling meteen
naar 42/43 jaar.
-ze zou meteen het franse arbeidscontract
slopen
-ze zou de publieke-private samenwerking
hard stimuleren.
Dit lijstje lonkt naar het gehoopte Sarkoïsme
van de journalist die het opschreef. Maar zo
Angelsaksisch zullen de fransen niet gauw
worden.

STEINMEIER MAAKT INDRUK
Hij werkte intensief samen met Schröder,
was baas van de geheime dienst,
Staatsecretaris maar werd nog nooit politiek
gekozen. Hij is SPD-minister van Buza en
speelt een stevige rol in het duitse kabinet,
waar Angela de handen aan hem vol heeft.
Hij is nu al populairder dan zij is bij het
duitse volk. Sinds Müntefering vertrok stijgt
zijn ster snel. Hij is een pragmaticus,
diplomaat maar geen gehard politicus en
zeker geen echt politiek dier. Gaat hij de
volgende verkiezing op voor kanselier? Dat
wordt betwijfeld omdat hij jong is (51) en
omdat hij nog te weinig politiek spek heeft.
Maar zijn concurrentie in de SPD is niet
groot, dus mogelijk wordt hij als kandidaat
gevraagd…
Hou hem dus in het oog , hij maakte so far
slechts één foutje. Met een duitse gevangene in Guantanamo. Maar daarin staat hij
niet echt alleen.

BELGIË IN FRANSE OGEN
In het grote spotblad, Le Canard Enchaîné
stond dit stukje over het arme België:
“Ja, wel zich bemoeien met Iran, Libanon,
Hongarije en de burgeroorlog in Colombia.
Maar aan de crisis bij onze deur doet
Sarkozy niks.
Onze francofone buren in Brussel gaan er
bijna onderdoor door die vlaamse guerilla.
Ze willen afscheiding en vertrek uit het
koninkrijk; hun leider Leterme vraagt
duidelijker dan ooit om zelfbestuur in plaats
van de federale staat, en dat minstens voor
de belastingen, de rechtspraak, de
economie, de sociale zaken en het
verkeersreglement. Dus eigenlijk vragen ze
alles.
En dat de walen zich maar bezig houden
met hun ww-uitkeringen, en met Annie
Cordy (geboren in B.: Red.) En wat doet
Sarko? Niks! En wat doet Kouchner? Geen
enkele oorlogsdreiging uitspreken.. Niks ook
aan een humanitaire corridor om de walen
weer in te lijven bij Frankrijk. Wat een
slapheid. Omdat onze politici enkel hun
onvermogen tonen, rest ons slechts één
oplossing: Stuur Cecilia Sarkozy naar
Brussel om te onderhandelen over de
vrijlating van 4 miljoen francofonen. Stuur
dus snel een Airbus!

OOST-EUROPA
__________________________________
Positie mondiaal
Bevolk.
: 6,2%
BNP
: 4,8%
Welv. Creat. : 8,9% (in 2007)
Inkomen/hfd : 5658 $
En nu 2008
Groei regio: 5,9% Boven 8% 4 landen
(om Azerbeidjan, Turkmenistan); rond
7% 10 landen (o.m. Rusland, Baltische
staten, Kazakhstan); rond 5% 10 landen
(o.m. Polen, Oekraïne, Bulgarije); rond
2,5% 4 landen (om Hongarije, Slovenië,
Macedonië).
Aangejaagd door consumptiedrift loopt
de economie goed, maar de investeringen blijven achter.
De olieprijsontwikkeling speelt een grote rol voor
een 6-tal landen. Kosovo en Servië en
Bosnië zijn politieke probleemlanden,
___________________________________

Naschrift red.: Andy dank voor je tip! Maar
helaas, te laat. Cecilia is vertrokken en uit
dienst. En Sarko wil liever met de afrikanen
dan met de belgen van doen hebben. Maar
zij getroost: de nieuwe dame Sarko komt
eraan!

SLOVENIË EN KROATIE
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Slovenië komt in het Schengenverdrag dus
vrij verkeer van mens en goed. Maar dat
vereist ook een hermetisch dichte grens met
de buren; dus ook met de kroaten. De oude
collegea uit het Joegoslavische verband
kunnen dat maar moeilijk regelen, immers
de grenzen bestonden eigenlijk niet. Er zijn
nu bruggen verwijderd, andere afgesloten,
soms met een slagboom waarvan de
bewoners een sleutel hebben. Woon je
verder dan 3 km van de grens dan moet je
echter over een officiële grenspost soms
kilometers verder. Het lijkt wel de muur van
Berlijn klagen de kroaten die denken over 5
jaar ook in de EU te zijn. Mar de EU stelt
zijn regels en betaalde ruim 100 miljoen om
te “sluiten”. Dus de grens van 650 kilometer
wordt nu bewaakt door enkele duizenden
ambtenaren en er zijn twee helikopters in de
lucht. En wil je erin en ben je kroaat dan
moet je een identiteitsbewijs hebben en
wordt in en uit erop afgestempeld. Grenzen
zijn grenzen… en met open grenzen zijn de
ervaringen slecht. Bastion Europa sluit.
Vanaf 21 december kun je zonder
identiteitscontrole reizen van Portugal naar
Estland en dat is toch al een heel eind.

In Servië zijn er begin 2008 nieuwe verkiezingen en de VS en de EU doen er alles
an dat Kosovo niet eenzijdig de onafhankelijkheid uitroept voor de nieuwe
president er in Servië is. Want zou dat
gebeuren dan is Tadic, de democratische
kandidaat kasloos tegen Kostunica, die
ultra-rechts dan zal mobiliseren en ook
wordt gesteund door de orthodoxe Kerk.
Op 10 december moest het advies klaar
zijn, maar het leidde tot niets. De Servische
houding verhardde eerder en de crisissfeer
neemt toe. Hoe zal het nu gaan als de
Kosovaren de onafhankelijkheid uitroepen?
Wel er zullen eerst weer heel wat
ordebewakers uit het VN-verband nodig zijn
om de “rust” enigszins te bewaren. Dit wordt
een uiterst nare affaire voor het “oude
Europa”. Servië blijftop zijn historisch harde
eigenzinnige koers: compromisloos maar op
weg naar een soort nieuwe ondergang..
POETIN HEEFT DE BUIT BINNEN
Hij won de verkiezingen op overtuigende
wijze: de 64% werden ten leste verdiend
door de oppositie fors te kleineren. Dat viel
erg op, ook dat Sarko Poetin meteen
feliciteerde , een anti-Angela actie, het gevecht om het gezicht van Europa! Was ook
al te zien in China en de VS, waar beiden
vlak na elkaar bezoeken brachten en Sarko
zich uiterst amicaal opstelde. Hij liefkoost de
grandeur van de machtigen omdat hij er bij
wil horen. Terug naar Poetin: hij kan geen
president meer worden, dus maar premier
nu? In elk geval zal hij achter de schermen
fors aan de touwtjes blijven trekken ook al
zijn er straks andere gezichten. Zelfde
confronterende machtspolitiek dus.
En dan zijn portemonnee : hij bezit 4,5%
van Gazprom dat ca 315 miljard waard is
nu. Dus hup 15 miljard van hem. Ook nog
37% van een andere grote energieclub en
dan is er nog het nodige kleingoed. Hij kan
dus best met werken stoppen deze nieuwe
Czar (= keizer weet ik nu) maar de lol om te
blijven valt hem aan te zien. Hij is en blijft de
sterke man die de “halve democratie”
gewoon naar zijn hand, pardon zijn
portemonnee zet. Vriend van Schröder en

WEER KOSOVO
Kosovo is een Servische provencie onder
bestuur van de VN (17.000 militairen
houden orde) en heeft 1,9 miljoen inwoners,
zeg 1/3 van Vlaanderen. Voor 90%
albanees en 10% is servisch. Arm, want het
BNP per inwoner is 1160 € (= nivo Ruanda;
Fr. 29.000).Werkeloosheid 40%, groei 3%.
Helft van de inwoners is onder de 25 jaar.
Het land werd lang geleden door de
Ottomanen bezet en daarna door de serven.
In 1999 vluchtten 200.000 serven en andere
niet-albanezen weg.
Een stad als Mitrovice is een gespleten stad
met 40.000 serven in het noorden en het
dubbele aan Albanezen in het zuiden. De
huizen van de resterende Albanezen in het
noordelijke deel worden door serven
gekocht voor een klein vermogen, geholpen
door de Servische regering natuurlijk. Van
zuid naar noord met de auto betekent dat je
je kentekenplaat (illegaal!) verwisselt op het
juiste moment. Dat is veiliger.
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dus ook geen ami van Angela. Tja zo gaat
dat. Nu doet hij Kosovo en Iran en nog zo
wat op eigen wijze, waarbij opvalt dat hij
graag tegenover Bush plaats neemt. Dat
remt deze mijnheer steeds harder af, hij
luistert ook enkel naar powerplay, en dat
voorkomt dat hij nog voor vertrek een
kunstje flikt. Maar of we dan Poetin applaus
moeten geven; I don’t know.

duur; dus het gaat grotendeels met de
hand. Ook al is de levensstandaard nog
maar ¼ van die in Duitsland, de russen
willen Europese auto’s. En ze lenen als
gekken om het te betalen. De westerse
auto-industrie trekt ook al oostwaarts en
straks gaan ze ook nog zuidwaarts. Als
Afrika nog verder ontwaakt. Onze buren ten
oosten en ten zuiden zijn nu en straks onze
beste klanten. En ook hier: oppassen voor
de chinezen, ze zijn er ook al! En dus
steeds meer onze concurrenten…

RUSLAND NA (?) POETIN
Het was feest de dag nadat Poetins partij
won, zijn jeugdaanhang was verrukt. De
Nachis (de Onzen) demonstreerden met
hun beren als mascottes en leken toen nog
niets te weten van de lieveling van hun
leider die Medvedev heet en medved
betekent beer! Gewoon toeval. De kleintjes
van 8-15 jaar, de Michki (berenjongen!)
deden ook mee. Poetin is razend populair
bij “zijn” jeugd. Dat komt door zijn
carrièreplanning, die we nu ontdekken.
Immers nu Medvedev als president en
vriend Poetin als premier; en daarna ,
waarom niet het omgekeerde? Want dat
mag hoor! Beide mannen werkten al samen
in de 90-er jaren in Sint-Petersburg en Med
is ook voorzitter van de Raad van Bestuur
van Gazprom. Jurist, geen KGB-er en liberaal denkt eenieder. Zijn rivaal Ivanov
(Defensie/KGB) is verdwenen van het opvolgerstoneel; een grote verrassing. Hoe zal
dat straks gaan? Zal Medvedev dulden dat
zijn premier hem de wet voorschrijft? Of zal
dezelfde dat doen wat Poetin zelf met
Jeltsin deed: hij kiepte hem op straat. We
zullen zien hoe het Rusland vergaat onder
dit illustere tweemanschap.

DE BUREN UIT OOSTENRIJK
In Wenen hebben ze het door: er is veel
negotie in de Balkan. Albanië, Bulgarije en
Servië zijn hun businessgebied waar ze
stevig investeren (al 8 miljard) in telefonie,
gas/olie, restauratie en in het bankwezen.
Het is opletten geblazen daar, maar dat
maakt voorzichtig en schrikt niet af. Het
Oost- en Centraal Europese del dat (nog)
niet in de EU komt is een emerging markt
en dat heeft Wenen , als buren, goed door.
Overigens, tijdens de Anschluss met Hitler
in 1939, hadden ze ook al heel gauw deze
regio ingelijfd. Maar nu dus wat anders.

ZUID-AZIË
POSITIE MONDIAAL
Bevolk.
: 22,9%
BNP
: 2,4%
Welv.creat.
: 5,2% (2007)
Inkomen/hfd : 766 $

RUSLAND WORDT HÈT AUTOLAND!
De autoverkopen in Rusland zijn nu hoger
dan in Duitsland: Rusland 4,5 miljoen ,
Duitsland 3,5… Dus alle autoproducenten
mikken vooral op Rusland, Renault kocht
25% van autoVAZ (o.m. Lada); Volkswagen
bouwt voor 1 miljard een nieuwe fabriek in
dit land; En PSA gaat de 307 nu ook in dit
land maken. Binnen 2, 3 jaar is Rusland de
grootste automarkt van Europa, vandaar
deze moves. In Rusland, met 700 €/maand
voor een autowerker, zijn robots nog te

En nu 2008
Groei regio 7,4%. Hoger dan 8% Butan,
Afghanistan !); Rond 7% India, Pakistan,
Sri Lanka); Rond 5% Bangladesh en de
Maldiven; Rond 3% Nepal.
Afghanistan is chaos en geweld en Pakistan is politiek zeer fragiel; India, de
kampioen loopt aan tegen zijn zwakke
infrastructuur.
__________________________________
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HET LAND VAN VROUWEN-MANAGERS.
De Philippijnen hebben iets unieks: hier is
een van de twee hogere managers en
vrouw, een prestatie die het westen niet
nadoet. Daarbij moet gezegd zijn dat ook de
laatste twee presidente in dit land vrouw
zijn. Dat komt door de hoge opleidingsgraad
van vrouwen hier en, omdat er veel
goedkope huisbedienden en babysitters
zijn. Want 10% van de gezinnen hier hebben twee of meer huisbedienden. Kost 40
euro per maand. U ziet het weer: soms zijn
wonderlijke zaken bij nadere beschouwing
niet zo wonderlijk. Maar toch… Frankrijk
realiseert nog niet de helft van de
vrouwenparticipatie in hogere kringen van
hier: dus er is ook nog iets cultureels aan de
orde?

En China dan? Wel er is nogal wat sociale
onrust in dit mega-land met zijn enorme
welvaartsverschillen en zijn razend snelle
veranderingsprocessen: een soort van
continue ontwrichting speelt er zich af. In
2005 waren er ca 84.000 manifestaties en in
200 was dat nog de helft… (omgerekend
naar Europa zouden dat er 20.000 moeten
zijn; 400 per week…). De beurs schoot met
450% omhoog in een jaar (In Frankrijk: ca
20%), de prijzen tollen alle kanten op, nu
7% boven nivo 1996 maar in 1994 was dat
24% boven 1994… China is het tweede
internetland ter wereld en via dit medium
wordt de nijpende greep op de media door
de regering, steeds beter ontweken. Dus
weten steeds mer chinezen ook van de vele
manifestaties in hun enorme land.
China zit in een nooit eerder vertoonde
spagaat: 25% van het land (aan de kust)
ziet de welvaart om zich heen omhoog
schieten en 75% is nog in armelijke omstandigheden en trekt steeds meer naar de
grote steden waar het paradijs schijnt te
zijn. De vervuiling gaat nu ook erg zwaar
wegen in China en er zijn ook andere
verschijnselen die suggereren dat er wat
moet worden geremd… Maar ja, op een
groei van 12% is de hele groei van Frankrijk
(2%), maar een fractie van zo’n 15%! Dus
wat heet remmen hier?
Velen dachten en denken dat China op een
afgrond afstevent wat klopt als je met onze
“westerse minimaat meet”. Maar alles wat
tot nu toe aan doomdenken was te horen
lijkt niet te werken in dit land en alles wat we
nu zien aan enorme invloed en power die dit
land nu al heeft, wilde geen hond 10 jaar
geleden geloven. Dus ik stel mijn mening
nog even uit: ik geloof dat China een land is
dat qua sociale kant en van mentale kant
zeer apart is en voor ons moeilijk
beoordeelbaar blijft. Alleen al de betekenis
van zijn omvang (4/5 keer de VS en Europa;
25% van de wereldbevolking) die we steeds
beter beseffen geeft al aan dat “onze
wetten” niet zomaar opgaan in dit megaland. Dus ik kijk ademloos toe en zie de
ramp nog niet komen…

OOST-AZIË
Positie mondiaal
Bevolk.
: 32,3%
BNP
: 19,9%
Welv.creat. : 29,3% (2007)
Inkomen/hfd : 4530 $
En nu 2008:
Groei regio 4,8%. China en Vietnam
boven 8%; Mongolië, Cambodja en Laos
rond 7%; Rond 5% 9 landen (wo ZuidKorea, Taïwan, Indonesie en Birma); Brunei met 3% en lager dan 2% Japan en
Noord-Korea.
China boomt, maar krijgt sociale en
ecologische problemen; Japan stagneert
door gebrek aan mensen !; Taiwan is sociaal onrustig en in zijn relatie naar
China, Thailand komt mogelijk politiek
etc. weer op en Noord-Korea moet nog
echt over zijn verleden heen stappen.
GAAT HET FOUT MET CHINA?
Tja als je beseft wat er de laatste jaren met
de VS gebeurt is zo’n vraag niet echt
onzinnig. Wie had ooit gedacht dat Bush de
american dream om zeep kon helpen?
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GELUKKIG: DE CHINEZEN ROKEN!
Overal daalde de rookconsumptie in de VS
in 25 jaar meer dan 10% en nog meer in
Europa. En in China steeg de cigarettenconsumptie van 500 miljard stuks naar
nu 1800 .. De rookindustrie wordt erdoor
gered en ook door Afrika waar de
consumptie 40% steeg. In China rookt 66%
van de mannen en 7% van de dames. En
dat was 12 jaar geleden nog 1,4%. De
feminisatie an het roken is ook in Azië snel
aan het ontwikkelen. In 2010 wordt 37% van
alle sigaretten in China opgerookt… China
ook al de redder van de sigaret.

CANADA BEZUINIGT ,EN HOE!
De belastingen gaan 44 miljard € omlaag in
2008 en dat moet tot 2013 zo blijven. De
locale BTW gaat naar 5% (was 7%), de
bedrijvenbelastingen naar 11% en die van
de grote ondernemingen naar 15%. (tussen
nu en 2012): wie is hier bezig? Wel de
regering dus, een droomscenario à la Bush,
lijkt het.
Als dit in Frankrijk zou gebeuren zouden ze
de inkomstenbelasting met meer dan 70%
moeten
terugbrengen… Deze regering
durft de staatsuitgaven echt aan te pakken,
maar ik weet nog niet wat aan de uitgavenzijde werd geschrapt… Want in de VS
kun je nu zien hoe fout dat kan gaan!

CHINA EN JAPAN 1937
Nankin heet de wekenlange slachting die
Japan uitvoerde in deze stad waardoor
300.000 (!) mensen het leven verloren. Nu
is er daarvoor een monument geopend wat
50 miljoen € kostte: 7,4 hectaren, projectiezalen, getuigenissen van slachtoffers
en daders en ook beelden van de jaarlijkse
heldenherdenking in Yasukuni (Japan),
waaraan China zich zeer ergert. Hier gaat
het om de sjoah van het Oost-Azië die tot
op vandaag diep in de verhoudingen
meespeelt. En dan begrijp je hoe Japan,
vriend van de VS, zich tegenover de
chinese zwelling voelen moet… Nog niet
alles is namelijk vergolden, Japan aarzelt al
jaren. Niet verstandig, nee, maar ja politiek
zit dit land in een nationalistische golf…

DE DOODSSTRIJD VAN DE DOLLAR
Als er een teken te vinden is van en sterk
veranderde wereld is dat wel de neergang
van de dollar. Binnenkort gaan de enorme
staatsfondsen van de olielanden (2,5 triljoen
$) een deel van hun pot omzetten in andere
valuta dan de groene lap. En de amerikanen
op de beurs beginnen ook al buitenlandse
fondsen te kopen. De subprimecrisis zal de
beurs verder doen inzakken en niemand
kan dat voorkomen. Enkel de volgende
president van de VS: die zal de consumptie
moeten remmen, het sparen moeten doen
toenemen en ook de belastingen en dus het
welvaartsnivo trimmen. Dan is er een kans
dat de VS zich in een protectionistische
houding terugtrekt van de boze, foute wereld, zoals dat ooit ook gebeurde met de
hollanders, de chinezen en de britten. En
daarop volgde dan altijd een recessie en
een oorlog. Dat is een geschiedenisles die
hopelijk niet nog eens geleerd moet
worden… Aldus Attali.
George Soros zei pas geleden: “Ik verhuis
naar Azië, want zoals in New York in 1907
en in Londen in 1807 , zit nu daar de
voorspoed voor de toekomst”.
En ook hij ziet de afgrond van het staatstekort, de rammelende infrastructuur, de
hoge gezondheidskosten die 22% harder
groeien dan de economie, de in schulden
zwemmende consumenten, en een extern

NOORD-AMERIKA
Positie mondiaal
Bevolk.
: 5,1%
BNP
: 30,1%
Welv.creat. : 17,9% (2007)
Inkomen/hfd : 45.500 $
En nu 2008
Groei regio 1,5% (!)
Canada verwacht 1,7%, vooral vanwege
de crisis bij de buren. De VS ziet 1,5% (!)
groei. De subprimecrisis woedt vooral in
Californië en Florida. De VS-verkiezingen
staan in de schaduw van Irak, het MOprobleem en de klimaatproblematiek.
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tekort van enorme omvang. Deze tekorten
hebben de groei elders gevoed en dat liep
zolang Wallstreet goed functioneerde. De
subprime-crisis heeft aangetoond dat de
Amerikaanse
bankiers
de
risico’s
onderschatten en nu verloor iedereen het
geloof in de dollar.
Tja, er is ook nog de stommiteit van Irak en
een nog veel grotere: hoogmoed komt echt
voor de val. Zelfs the lord, zo stevig
aanbeden in de kerkwereld van George kan
hem nu niet helpen. Einde van een groot
rijk…. En niet de eerste keer in de historie.
Ongelooflijk maar waar.

men. Want de amerikanen zullen nooit
kiezen voor een kandidaat die atheïst is of
agnost, that’s for sure.
Tocqueville zei in 1832 al: Wat me hier het
meest treft is de aanwezigheid van het religieuze aspect”, toen hij de VS voor het eerst
bezocht, en dat is dus zo gebleven.
Bush heeft 64% vande stemmen gehad van
de amerikanen die kerkelijk zijn (= 1/3 van
hen in totaal) en zijn regering was het
openlijkste van alle voorafgaande over de
christelijke basis die ze hanteerde.
Vandaar de kop: Voor wie zou God stemmen, die ik aantrof boven het stukje in Le
Point van haar Amerikaanse correspondent.

DE SUBPRIME-DADER IS ONTSLAGEN
De baas van Countrywide, de grootste
Amerikaanse hypotheekbank ligt op straat.
Angelo Mozilo verloor zo’n 50% van zijn
vergoedingen 2007, de aandelen van het
bedrijf zakten met 65% en men verloor 1,2
miljard $. En zo’12000 mensen moesten
weg. En nu hij ook dus.
Het bedrijf steeg als een komeet naar een
omzet van 8,6 miljard $; waarvan de
subprimes tot 11% stegen (in 2003 was dat
3%!). En niemand zag HET komen?
De bank wordt nu gejaagd door zijn
schuldeisers en diversen kochten al stevig
de gezakte aandelen in om aan de trekker
te kunnen gaan zitten.
Het is ook nog best mogelijk dat onze Angelo nog in de petoet moet…
Overigens vielen er meer dikke koppen: bij
de Bank of America, bij Citygroup en Merrill
Lynch. Deze kunnen nu elke dag wat gaan
golfen, want hun huis staat niet te koop.
Greenspan zei het: een chimpansee kon het
zien aankomen…. Daarom eten bankbobo’s
dus zoveel bananen!

DE VS AAN DE ABSINTH?
De laatste chique in de VS is het drinken
van absinth, de “Fee verte”, de “morfine van
de bohemien”, Onze-Lieve-Vrouw der Vergetelheid” en er zijn nog meer namen voor
dit in Frankrijk verboden drankje dat ooit o,
zo populair was. In San Francisco maken ze
het en u koopt het voor 75 $ de fles.
Intussen is ook de gevaarlijk component in
dir drankje ontdekt, de thuvone. Dus kun je
nu flessen maken met absinth die nauwelijks gevaarlijk is en dat zal ervoor zorgen
dat de eerste lading van 3600 flessen die in
december naar de winkels ging, snel zal zijn
verdwenen. La Fee Verte, for ever! Doet het
verdriet en de schande even vergeten. De
mijne smaakt prima…. Gevonden in
Marseille.
WAPEN RUILEN TEGEN PC
De burgemeester van Mexicostad nam het
initiatief om wapens op te ruimen door ze te
laten omruilen voor PC’s. En dat met de
zegen van Bill Gates. Groot kaliber: is een
PC van 8500 pesos (534 €) waard. Kleiner
wapen (revolver bijv.) doet een PC van 7500
pesos (471 €). Al meer dan 1500 wapens
kwamen binnen in enkele maanden en nu
wil men ook lichte wapens laten omruilen
voor speelboxen en dergelijke.
Tja een kalachnikov is wat te duur voor een
PC, en men weet ook nog niet of de klanten
de PC’s weer verkopen en daarvan dan

HOE ZOU GOD STEMMEN?
Deze vraag speelt , lijkt het, een grote rol in
de VS-verkiezingsaanloop. Mike Huckabee
een baptist presenteert zich als “christelijk
leider”, Romney is mormoon, maar de 12
miljoen mormonen worden door 62% van de
amerikanen niet als echte christelijken
gezien. Op het laatste CNN-debat moesten
de kandidaten onder meer de vraag
beantwoorden of zij de bijbel letterlijk na-
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weer een wapen kopen. Tja, Ideeën muss
mann haben!

vernietigingswapens met Kazakhstan is met
7 jaar verlengd.
-El Salvador stuurt weer 280 man naar Irak;
een van de laatste getrouwen.

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

WARPLACES
IRAK
-het aantal dode GI’s staat nu op ca 4000;
het aantal doden daalt nu 7 maanden
zonder onderbreking en in 2007 waren er
900 dode GI’s te betreuren.
-Turkije maakt dagelijks tientallen doden bij
de PKK in Nood-Irak.
-De iraakse regering zegt nooit permanente
bases van de VS in Irak te zullen toestaan.
-De veiligheidstroepen zijn op veel plaatsen
nog niet in staat de taken van de vertrekkende VS-troepen over te nemen, zegt
een hoge VS-officier.
-de omvang van leger en veiligheidstroepen
van Irak nam met 40% toe
-Het geweld in de Basora-regio neemt sterk
toe en de aartsbisschop betreurt de vele
christendoden aldaar.
-Iraakse parlementariërs klagen over de
vernederende checks als ze naar de
parlementswijk moeten komen.
-De koerden sluiten nu zelfstandig oliedeals
met internationale oliemijen. Ze hopen op
10 miljard investeringen om ca 1 miljoen
barrel/dag te kunnen oppompen. De
nationale oliewet is in Bagdad nog steeds
niets geworden.
-terukerende iraki’s stranden. Na twee gatis
busen vol uit Damascus voor Bagdad
bleken er wel veel hulpgoederen maar geen
veilige huisvesting te zijn. De busrtten zijn
nu gestopt.
-van de VS-wapenleveringen verdwijnt 30%
in Irak. Er loopt u een onderzoek naar de
handel van GI’s die 200.000 wapens deden
verdwijnen.
-er loopt een onderzoek tegen een VS-firma
die 32 miljoen $ toucheerde maar het te
leveren vliegveld nooit opleverde.
-de publieke dienstverlening wil maar niet
verbeteren; electra, water en gezondheidszorg zijn problematisch.
AFGHANISTAN.
-Gates klaagt scherp over de achterblijvende hulp van de NATO-partners.

UIT DE “PENTAGONFILES”
VS-GEOPOLITIEK
-Buttho’s dood zet een streep door de
rekening van de VS: hun inzetten op deze
dame is nu geheel verloren. Ernstig
obstakel voor de politiek in de regio.
-Het Pentagon roept dat de defensieuitgaven van nu 2,3% naar 4% moeten…
-Iran roept nu op tot dialoog met
Washington: Bush op zijn knieën…
-Iran zegt nieuwe lange afstandsraket (1200
mijl) te hebben (al zijn tweede type) en ook
een nieuwe onderzeeër met zeer krachtige
sonar en Russische dieselmotoren.
-intern in Iran verliest de sjiïtische clerus
aan invloed.
-de revolutionaire Garde is bang voor
subversieve krachten in het leger; die zijn
gevaarlijker
dan
de
internationale
bedreiging, zeggen ze!
-de levering van nucleaire vloeistof door de
e
russen voor de 1 reactor van 1000 megawatt in Iran is een politieke blamage voor
Bush c.s.
-Israël en Egypte praten over aanpak van
illegale wapensmokkel naar Gaza (Hamas).
--er is veel onderlinge onenigheid tussen
Irak, VS en Turkije over het bedwingen van
de PKK in Noord-Irak.
-Saoudi-Arabië opent een diplomatieke
missie in Bagdad.
-Ethiopië is de nieuwe prooi voor het
internationale terrorisme en het rommelt
weer aan de grens met Eritrea. De VS is
bezorgd omdat ook hier de arme bevolking
gemakkelijk wordt geronseld.
-De weigering om de Kitty Hawk in de haven
van Honk-Kong te ontvangen voor docking
is door de chinese regering nu een “misverstand” genoemd. Ik noem het een
opzettelijke vernedering.
-de VS verlengden de overeenkomst mbt
belemmering van verspreiding van massa-
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-Afghanen zoeken medische hulp voor hun
kids bij het Amerikaanse leger.
-Na de bestrijding van de opiumvelden
groeit nu de hashverbouwing spectaculair.
De stijging is ca 40% in een klein jaartje!
-de VS staat achter overleg met de taliban
als deze niet met Al-Qaida samenwerken.
-twee diplomaten (EU n VN) zijn uitgewezen
omdat ze praatten met oppositiegroepen
tegen de regering Zarkaï.
-ook britse veiligheidsagenten spraken met
taliban; Londen ontkent vooralsnog.
-terroristen uit Tsjetsjenië en Kahzakstan
vechten in afghaanse legerkleding en
voeren infanterie-oorlog in Afghanistan.

De nieuwslezer las een brief van Fidel voor
en die ging over hemzelf en zijn broer
Raoul, lijkt het. De chef kwam niet zelf op
TV, geheimzinnig , of zou hij dan in tranen
zijn uitgebarsten? Of is hij echt niet meer
“toon”-baar? Deze brief sprak over het
overdragen van de macht aan de
“jongeren”,eh, wie dan? Raoul is 76 en was
al 16 maanden in de touwen, die wordt het
dus niet (zo hij het al ooit echt was!).
Nee, men spreekt over ene Carlos Lage
(56), hoge ambtenaar en Felipe Perez
Roque (42), minister van Buitenlandse Betrekkingen. Beide “talibans” van het castrisme. Waarom nú die brief? Wel. Op 20
januari a.s. zijn de parlementsverkiezingen
die de nieuwe president moet benoemen .
Dus deze keer lijkt het serieus te worden.
Chavez kijkt zeker toe… en wat dacht U van
Bush c.s. Het gaat spannend worden in
sigarenland, nadat er ruim 40 jaar “rust”
was. Goed nieuws voor de politieke
gevangenen en voor de gevluchten in de
VS? Who knows?

GUANTANAMO
-Bush blijft in de clinch liggen met het
Suprême Court over de rechten van de
gevangenen. Al vele maatregelen van de
regering werden afgewezen door dit
hoogste hof.
-een 68-jarige afghaan stierf in het gevang
aan kanker. Hij is de eerste natuurlijke dode
hier en kreeg nooit een proces.
-een gevangene wordt nu aangeklaagd voor
deelname aan een aanval van Al-Qaida in
de Golf van Yemen op VS-schepen.

CHAVEZ: EN NU?
De oppositie slaagde er in Chavez tegen te
houden in zijn poging de grondwet te wijzigen en, “eeuwig” aan de macht te blijven.
Na 9 jaar en intussen een putsch (in 2002,
gesteund door de VS!) die mislukte, heeft
Chavez zichzelf overschreeuwd. Zijn campagne was een extreem staaltje van populistische volksverlakkerij maar de oppositie won toch aan kracht. Zo kwam 44%
niet opdagen om te stemmen en dat was
een zeer positieve opsteker voor de
oppositie. In Kerk, bij de studenten, en zelfs
in de gelederen van de chavisten ontstond
tegenstand. General Baduel, die nog hielp
in 2002 tegen de putsch, wees de koers van
Chavez nu openlijk af. De incidenten, een
met de spaanse koning en ook dat met
Uribe van Colombia (en met Frankrijk)
waren voortekenen, al moet zijn basis in het
gewone volk niet worden onderschat. Pas
op, Chavez is en taai soort opportunist en is
nog bepaald niet wijzer geworden; hij zal nu
een andere weg proberen. Wordt dus vervolgd, maar met minder punten voor onze
clown.

LATIJNS AMERIKA
Positie mondiaal
Bevolk.
: 8,5%
BNP
: 6,2%
Welv.creat. : 8,3% (2007)
Inkomen/hfd : 5368 $
En nu 2008
Groei regio 3,9 %. Panama en Cuba rond
7%; rond 5% 14 landen (w.o. Venezuela,
Argentinië,
Brazilië,
Peru,
Chili,
Suriname); rond 3% voor 10 landen (w.o.
Mexico, Urugay, Paragay, Bahamas); arm
Jamaica zit op 1,5%.
De olie (energie)business maskeert de
groei en de echte problemen van inflatie
en armoede zijn er nog volop.
__________________________________
CASTRO GAAT MET PENSIOEN
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7%; Rond 5% 9 landen (w.o. Algerije,
Marokko, Tunesie, Turkije, Saoudi
Arabie, Iran); rond 3% voor 5 landen
(w.o. Libanon, Israël, Syrië); Irak en
Palestina zijn onbeoordeelbaar.
De olielanden investeren massaal; de
anderen groeien goed en de echt
zwakken blijven fragiel.
Turkije is een betere qua evenwicht in
zijn ontwikkeling en Iran staat erg wankel
(inflatie, investerinsterugval).

OCEANIË
Positie mondiaal
Bevolk.
: 0,5%
BNP
: 1,8%
Welv.creat. : 2 % (2007)
Inkomen/hfd : 27.600 $
En nu 2008
Groei regio 3,2%. Vanuta groeit met 5%;
Australië, Nieuw-Zeeland, Samoa, NieuwGuinea met ca 3%; Tonga en Fidji met ca
1%. Niet ongunstig behalve voor inflatie
en landbouw; risico van terugval. De
Fidji’s worden met overstroming bedreigd.

DRUKKE BUSINESS IN DE EMIRATEN
Aan de poort van woestijn loopt nu alles wat
industrieel en financieel iets voorstelt elkaar
bijna overhoop. Sarko gaat ook al in 2008
die kant op.
Grote westerse banken hebben de sjeiks al
als grootaandeelhouders; het totaal van hun
operaties was in 2007 100 miljard (2006: 60
M…).Politici komen er niet minder en dan
zijn ook adviseurs niet ver weg. Maar u
moet wel en projectje van ongeveer enkele
honderden miljoenen hebben om de zandsjeiks te interesseren. Vergeet ook niet de
grote wapenaankopen, ICT-zaken en de
honderden Airbussen die hierheen gaan.
Als je over de zesbaansweg langs de
woestijn rijdt, 130 km lang, zie je hun
namen in grote lichtende letters: allemaal
namen die wij westerlingen al heel lang en
goed kennen. Zij vonden de poorten al
eerder naar de rijke arabieren, die niets van
Al-Qaida nodig hebben en ook geen
bommen doen ploffen. Het Midden-Oosten
is het nieuwe El Dorado..

HET SCHUDDE EVEN IN NIEUW-ZEELAND
Op Aljazeera zag ik plots het berichtje op de
fast newsline: aardbeving in Nieuw-Zeeland,
alarmtoestand afgekondigd. Urenlang bleef
het staan en geen ander nieuwsstation deed
hetzelfde. Merkwaardig. We stuurden een
mailtje naar dit land naar een geÍmmigreerd
familielid, die bevestigde dat het had geschud op het Noordereiland en dat de kids
op school werden voorbereid op “wat te
doen bij een aardbeving”. Twee dagen later
schudde het in Japan; dat stond direct op
alle nieuwslines. Als je ver weg woont, als je
politiek-economisch een kleintje bent, dan
valt het schudden van de aarde niemand
op, behalve Aljazeera kennelijk. Intussen
verdrinken ook nog de Fidji-eilanden en nog
ook andere eilanden bij Nieuw-Guinea; ook
zij worden nauwelijks gehoord. That’s our
World.

TWIJFELACHTIGE BOOM IN ALGERIJE
Groei is ca 5% en de inflatie blijft daaronder
en zelfs de werkeloosheid zakte na jaren
onder de 20%. Daarbij zitten wel nog steeds
75% voor de minder dan 30-jarigen… De
staatsschuld ging onder de 5 miljard (was in
1994 nog 32 miljard), dat lijkt best mooi.
Maar de structuur van de economie wijzigde
nauwelijks; de verbetering kwam vooral
door hogere prijzen voor olie en gas, dus
door de export. Wel 1,5 miljoen barrel olie
per dag worden verscheept (2,2% van de
wereldproduktie), en dat geeft 98% van de

MAGHREB-NABIJE -–MIDDEN-OOSTEN
Positie mondiaal
Bevolk.
: 6,5%
BNP
: 3,7%
Welv.creat.
: 5,4%
GROEI REGIO 4,8%. Quatar 12%; Arab.
Emiraten, Barein, Libye en Egypte met
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totale exportwaarde. En zorgt ook grotendeels voor een BNP van 125 miljard, 3800
dollar/kop dus (Marokko 4600). Maar de
burocratie, de corruptie en het oud-bakken
financiële systeem belemmeren een groei
van een ander soort. Nu gaat men eindelijk,
samen met de fransen (mogelijk), het
laatste eens flink oppoetsen. Sarko kwam
met kleine 7 miljard aan business terug van
zijn staatsbezoek, maar er kan nog heel
veel meer. Ook trachtte hij tegenwicht te
geven tegen de grote chinese invasie en de
invloed van de VS. Want Algerije keerde
zich abrupt af van Frankrijk en ging snel met
anderen economisch en politiek in zee. Dit
grote land in het gebied dat Sarko Eurafrika
noemt moet nog stevig worden gekieteld
voor zijn mooie idee, maar het koloniale
verleden eist nog steeds zijn tol en remt de
vriendschap. Zeer jammer, maar de ommekeer lijkt er nu toch te zijn gekomen.

vluchteling… Duur conflictje en de doden tel
ik dan nog maar even niet….
Intussen kwam op de parijse donorconferentie 7,4 miljard op tafel om te beginnen,
meer dan was gevraagd! De 90 gulle gevers
zijn allemaal bang voor de iraanse
toestanden en willen daarom het palestijnsisraëlische conflict sussen. Bush voorop die
bij zijn Arabische vrienden nog net op de
streep wat goed tracht te maken. Hopelijk
doet dit geld de bevolking positiever staan
tegenover de vredes-pogingen, al zal dat bij
Hamas niet erg helpen. Ook wil men dat er
wat af gaat van de 550 checkpoints want
een economie doen herleven kan op deze
manier echt niet. Ook wil men de bouw van
joodse nederzettingen doen stoppen, en
zeker van de bouw van huizen in OostJerusalem door Israël. Dat laatste lijkt nu
gelukt te zijn. Maar wat de israëli’s verder
nog voor concessies doen is maar de vraag.
Op de valreep komt nu deze poet op tafel
om de lamlendigheid van de afgelopen jaren
te vergoelijken. Als dat nu nog maar helpt!

DE FACTUUR VAN DE VLUCHTELINGEN
Annapolis gaf hoop op een oplossing van
HET conflict in het MO en in dat verband
komt er nu ook het nodige op tafel om het
enorme Palestijnse vluchtelingenprobleem
te regelen. Ziehier de dimensies van die
factuur:
Er zijn zo’n 4 miljoen gevluchten in de
kampen van Gaza, Transjordanië en in de
A-rabische staten in de buurt. De nakomelingen van de ná 1948 gevluchten
moeten nu kiezen waarheen ze terug willen:
de nieuwe Palestijnse staat of Israël (1 à 5%
onder hen), of, dat ze kiezen te blijven waar
ze nu zijn. De factuur wordt geraamd op 55
à 85 miljard $, de huidige hulp aan de
Palestijnse autoriteit is 10 miljard. De factuurregels zijn:
-kosten van re-installatie 8 à 19 miljard
-hulp indien men in het land van asiel blijft
10 à 14 miljard
-restitutie van bezittingen 15 à 30 miljard
-overige schadeloosstellingen 22 miljard.
Tony Blair en zijn club maken lastige
sommen en weten dat er naast de politieke
hobbels nog een hoop geld op tafel moet
om er te komen. Dit is de rekening van 50
jaar onenigheid in het heilige land… Dus 1 à
1,5 miljard voor elk jaar en dus 15000 $ per

STILLE DIPLOMATIE UIT IRAN
Sarkozy is uiterst hard tegen Iran; hij lijkt
wel Bush. Dat zit de iraniërs niet zo lekker,
dus stuurden ze de oud-minister van Buza
naar Parijs. Hij is raadsman van ayatollah
Khameini, de slimme westers gerichte geestelijke, en ook tegenstander van Amadinedjad. Hij wil weten wat Sarko denkt van
het nieuwe feit dat Iran in 2003 al stopte
met de bom-productie. Ja, ook de stille
oppositie in Iran wil Sarko snappen; hij heeft
intussen een echte positie verworven op het
MO-toneel.
BASSORA ZONDER DE BRITTEN
De provincie Bassora is aan de iraakse
veiligheidsdiensten overgedragen, de britten, nu nog 5000 man, zullen in de lente
nog maar voor de helft hier zijn en
verdwenen zijn eind 2008. Maar het moet
nog bewezen worden dat de irakezen de
diverse guerillagroepen in toom kunnen
houden. De “ratten” verlaten Bush’s zinkende schip, of beter, ze laten de ratten
achter om zich nu maar onderling te
vermoorden. Arme bevolking van Bassora,
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De ontdekking van de echte werking van
onze harsens gaat razendsnel en heel wat
foute ideeën erover gaan om zeep. De nieuwe ideee erover gaat sterk uit van hersens
die functioneren op basis van “behoeften en
genot cq van het ontbreken daarvan”. Dus
weg met het dualisme van geest en materie,
het is out-dated. De gevolgen zijn enorm:
heel veel kwalen kun je repareren met het
stimuleren via pulsjes van hersengebieden.
Gaatje in de kop, draadje erin en kietelen
op de goede plek en, de patient is veel
beter.
Parkinson, dystonie (ongewenste spiersamentrekking), vasculaire hoofdpijn, chronische depressies, het Gilles de la Tourettesyndroom, abnormaal bewegen (na herseninfarct) en zelfs verslavingen (drugs/alcohol)
kunnen effectief worden bestreden.
Al 40000 personen zijn er goed mee geholpen. Ze hebben draadjes die vertrekken in
de hersens, omlaag door de keel naar de
batterij in de thorax , een soort van hersenIPOD dus. De signaaltjes van 100 hertz doe
het genezende werk. In Frankrijk en ook
Zwitserland gaat het nu steeds sneller met
deze nieuwe inzichten en behandelingen in
de neurologie en neurochirurgie. De ingreep
is psychologisch nogal belastend maar de
resultaten zijn erg veelbelovend.
Dus heeft u wat lastigs “ergens in de kop”
laat u bedraden en electrisch beprikkelen en
u bent weer de oude! En dan weg met die
pillen en die psychiaters en zo: niet lullen
dus, pulsjes sturen dat is het!

na Saddam, nu opnieuw vol bloedvergieten
maar nu ook nog, onderling.
TRENDS/TECHNOLOGIE
NIEUW LICHT VAN PHILIPS
Weg met de lamp en hup met de LED’s.
Alle grote licht voor de feestdagen in New
York is opgezet met de nieuwe LED’s: Philips en General Electric boden het gratis
aan. Het gaat dan om gigantische verlichtingen van 40000 LED-lampen of zo’n 9500
stuks in een andere stunt. Ze zijn 98% zuiniger, ja U hoort het goed en de levensduur
is 11 jaar bij een dagelijks gebruik van 12
uur! Want de LED-lamp kent nauwelijks
warmteverlies… en ook dat is erg goed voor
de CO-2 hoeveelheid ,niet dan? Philips
heeft enorm geïnvesteerd in onderzoek en
koopt nu nog veel interessante bedrijven in
de lichtsector op voor bijna 5 miljard. De
komende 10 jaar zijn de LED-jaren en dan
komt er een bescheiden vervangingsmarkt
dus Philips zet ook vooral in op de lampen
waar de led-lampen “in” moeten, dat is een
mode-markt en die is dus… sneller. GE
kreeg al een contract om alle winkels van
Wallmart te gaan omzetten op LED-lampen
en Philips kocht de chipfabrikant Nichia uit
Japan die de basiselementen maakt op.
Ooit dachten ze bij Philips dat het LICHT
voorbij was en dat enkel de Lichttoren in
Eindhoven aan lampen zou herinneren.
Niets is dus weer minder waar! Philips gaat
de wereld opnieuw redden… met licht.
DOET U MAAR NANO-TUBES
Nanotubes zijn piepkleine buisjes van 1 à
100 nanometer doorsnee. Die kunnen ook
van koolstof gemaakt worden en dan in
kunststofmateriaal zorgen voor zeer grote
versteviging. Ook in harsen, rubber kan dat.
Je krijgt dus grote stevigheid in goedkope
materialen die erg licht blijven. Ideaal voor
vliegtuigbouwstenen, batterijen , kortom
alles waar gewicht essentieel is. Harkema
(Fr.) heeft nu al een fabriek gebouwd en
Airbus en Renault worden al steeds grotere
klanten. Alweer en bijdrage aan minder
energieverbruik!

LIEVER GEEN SEX IN DE A380
In de A380 die nu vliegt zijn 12 suites, met
megabed erin. Alle slaapwear wordt u meegeleverd dus. Kunt u niet slapen dan zijn er
100 films, 700 CD’s en 180 TV-programma’s. Er zijn ook dubbelbedden natuurlijk ,
maar Singapore Airlines verzoekt u wel om
u niet “over te geven aan niet zo fraaie activiteiten”. Wat flauw toch; wie wil er nou
niet eens van bil op 10 km hoog vlakbij de
he-mel? Dat valt dus weer eens vies tegen.
DE VROUW IN DE KUNST
In de kunst wordt de vrouw al eeuwen hyperseksueel afgebeeld. Ook oude afbeel-

ONZE HERSENS ZIJN ECHT ANDERS
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dingen tonen mollige, geile vormen. Is dat
nu een teken van geile maatschappijen,
vragen historici zich af of net het omgekeerde? Zoek het maar uit jongens, ik zit er
niet echt mee. Iets moois mag best beroeren.

ook veel lawaai. Voor 199 € kunt u hem
kopen dat is ca 1/3 van een lowcost-PCtje.
Maar je kunt nu wel weer mee vooruit in de
vaart der volkeren, ook al haat je PC’s.
Letwel: in Frankrijk heeft 40% van de gezinnen nog GEEN PC!

HUREN EN NIET KOPEN!
Op www.zilok.com kunt u zowat alles huren,
wat nu nog veel mensen- ook al wordt het
zelden gebruikt-, plegen te kopen. Ski’s,
boormachines, kinderbedjes alles is te huur.
Er zijn 2000 objecten te verkrijgen nu, die
zijn van derden, maar via de site te huur.
Ach als de m2 prijzen in Parijs en Marseille
de 4000 € benaderen en je kunt nog maar
60 m2 betalen dan moet je de tent ook niet
nog eens volstouwen met van alles en nog
wat. U weet weer waar u moet zijn!

MUIS HOUDT VAN KAT
Er bestaat nu een genetisch gemanipuleerde muis die niet meer bang is voor kat.
Want zijn reukzin is gewijzigd die hem vroeger een gevaarsignaal gaf. Tja en nu maar
hopen dat de kat net heeft gegeten vóór de
ontmoeting. Als je dit grapje dóórdenkt, kun
je nog veel regelen in onze wereld. Ca fait
un peu peur, quand-même..
TAXI PER MOTOR
Officieel bestaan ze niet maar er zijner al
zo’n honderd in Parijs. Vaste tarieven vooraf, gegarandeerd op tijd, en betaling met
creditcard kan. Opstappen en weg vliegt U.
Bij sta-kingen en spitsperiodes is het een
zegen. Tot nu toe hadden deze bedrijven
een soort privé klantenkring: veel politici,
zakenlieden wisten hen te vinden en de
business loopt goed dus. Maar nu loopt het
wat uit de hand: de overheid moet toch wat
regels gaan stellen… want er ontstaat ook
malafide concurrentie en gevaarlijke toestanden. Is dit geen idee voor minister Eurlings? Dat kan zonder uitgaven gebeuren en
over de vluchtstrook.. Mogelijk kan de
politie er nog zelf een liftservice bij doen?
Tja een minister moet alles proberen en testen toch? Dus hup Camiel.

STEEDS DRAADLOZER LEVEN
Nee ik ga niet moraliseren het gaat gewoon
over apparaten zonder draadjes. Zoals een
toetsenbord dat je opent door een kaart in
de buurt te hebben; ga j weg dan lockt het
meteen. Straks kun je ook de bus draadloos
betalen want hij leest je mobieltje en debiteert je rekening direct etc. U hoeft straks
niets meer te doen, enkel uw mobieltje of
speciale kaart bij u te hebben en alles loopt
vanzelf. En vadertje Staat weet ook waar U
uithangt, allemaal vanzelf en u bent nauwelijks nog baas over uw leven.
ELECTRONISCH WOORDENBOEK XXL
In het kleine apparaatje zitten minstens 10
kilo papier: Frans woordenboek+ Fransengels,en Engels woordenboek. Een fraai
en steeds goed leesbaar scherm, zeer snel,
en een simpele besturing. Zelfs met spellings-controle. Dit alles in een klein sympaapparaat voor 299 €; simpeler versie voor
149 €. Dus maak weer een kast leeg in uw
huis.

SUPERSPEELGOED, HEERLIJK!
In Japan koopt men voor de kids een vliegende libelle. Vliegt 10 minuten, met zijn
gewicht van 18 gram, en je kunt er allerlei
vliegstunts mee doen, binnen en buiten.
Want het ding is zo licht en stevig dat er
niets stuk kan. En gaat ie afstorten (lege
batterij) dan knippert ie met de mooie ogen!
Al deze pret voor 50€!

WEER EEN DOOS: DE MICODER
De arme mensen die geen PC hebben maar
wel een MP3 speler hebben kunnen nu ook
hun muziek van CD’s op de MP3-speler
kwijt. Of vanaf USB’s keys, dat kan ook. Hij
is wat duur, maar, daarvoor maakt hij dan

En dan Spykee, een robotje op rupsbanden
dat praat en kijkt en alles wat ie hoort en
ziet gaat direct op het PC-scherm en hij kan
dus ook tegen iedereen in huis praten.
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Voelt hij zich zwakjes dan kruipt hij zelf in
zijn bijlaadstation. Hij is dus de bewaker van
uw huis, de boodschapper of de oppasser,
wat u maar wilt. Hij werkt al voor eenmalig
250 € (www.spykeeworld.com).

vervoer samen (dus ook dat van die koeien)
“maar” 14% produceert. Dus als u nu niet
meer vliegt, treint en auto rijdt, en u eet ook
geen vlees meer, dan levert u een bijdrage
van ca 32% aan de vermindering van broeikasgassen. Dat is geen sinecure!
En daar zijn nu natuurlijk al tegensprekenden uit de koeienwereld gehoord: een grazende koe produceert gassen, ja, maar die
worden meteen door het gras opgeno-men
… de koe loopt dus op groene energie en
de uitstoot valt per saldo erg mee… Boeren
roepen ook dat enkel sojavoer veel gassen
geeft, en dat “onze koeien” veelal gras eten.
Zo, Al Gore, die al eerder wat foutjes maakte en overdreef, kan nu opnieuw beginnen.
Hij is de veeteelt vergeten! En dat voor iemand die Bush goed kent; want de laatste
woont toch in koeienland Texas? Het gaat
nu dus echt ingewikkeld worden. Ik stop dus
ook met vlees eten c.q, ik eet nog alleen
vlees van met gras gevoerde beesten. Die
Marianne toch; nu heeft ze zelfs Al Gore
nog plat gekregen. Leve de PvdD (Partij van
de dieren).

De tijden van Mecano, Barbie etc. zijn definitief voorbij. Opa en oma krijgen het nu
echt moeilijk.

………………………………………
…………………………………
TOPICS/CAPITA SELECTA
-CO-2 (HYSTERIE )
WAT CO-2 CIJFERTJES
Om van te schrikken: Texas stoot 696
miljoen ton CO-2 uit met zijn 23,7 miljoen
inwoners (1,5 x Nederland..) en dat is
meer dan 116 landen in ontwikkeling met
1 miljard inwoners produceren.
Californië produceert meer dan Brazilië
met zijn inwoneraantal van 5x meer.

ZIE OOK:
GROENE STAD IN DE WOESTIJN (Zie
onder“Olie en andere energie,
hierboven)

Het goede is dat nu, 17 VS-staten (31%
van de CO-2-uitstoot en 45% van de
bevolking) nu doelstellingen formuleerden om de uitstoot te verminderen.
En nu horen we , tot onze verbijstering,
dat Bush c.s. de positiekeuze van de VS
op Bali NIET onderschrijft en dat hij
Schwarzenegger tegenhoudt met zijn
grote milieu-ambities in Californië? C’est
pas vrai!

AANBEVELINGEN VAN BOBO’S
Het Kyoto verdrag werd geratificeerd in
1998 en trad in 2005 in werking. Het is nu
door 175 landen getekend plus de EU, maar
niet door de VS. De 36 industrielanden + de
EU hebben beloofd de CO-2 uitstoot met
5% te verlagen in de periode van 20082012 (tov 1990). En nu is er Bali geweest
als laat-ste bijeenkomst.

CO-2 KOEIEN!
De Partij van de Dieren maakte een film
over… de vervuilende koeien! Een koe
stoot meer foute gassen uit dan VIER auto’s
zegt deze film. Maar pas op: hierin zit ook
bere-kend de kap van bossen (om soja als
voer te produceren!) en zelfs het vervoer
van koeien, levend en in stukken. Zo is 18%
van de broeikasgassen afkomstig van de
veeteelt zegt de PvdD en, ik weet, dat alle

Wat te doen aan dit probleem als je het
vraagt aan diverse groten der aarde?
Al Gore zegt dat “2012” vervroegd moet
wor-den naar 2009 en dat de VS , de nieuwe president dus, moet gaan meedoen.
Want zij leveren 90% van de uitstoot van de
geïndustrialiseerde landen..
Ban Ki-moon wil een VN klimaatfonds om
projecten te kunnen financieren voor de
kleinere, arme landen.

47

Joseph Stiglitz, beroemde Amerikaanse
econoom en auteur vindt dat ook de ontwikkelingslanden in het systeem van CO-2quota moeten worden opgenomen. Om hen
te belonen voor inspanningen die zij zich
getroosten en de toename te stoppen
aldaar.
Hillary Clinton wil de geloofwaardigheid van
haar land herstellen en de VS engageren in
het Kyoto-project. En ook samenwerken
met China en India in een internationaal
energieforum.
Helen Clark, premier van Nieuw-Zeeland wil
haar land CO-2-neutraal maken. Dus in
2025 90% van de energie duurzaam produceren. Met electrische voertuigen en met
het bijplanten van 250.000 hectaren met
bos. Het land kent nu al 70% duurzame
energie door Hydro-elektriciteit en geothermische energie. En is dus goed op weg.

officieel omdat Reagan in 1986 een grote
amnestie afkondigde. Maar duizenden zijn
nu opnieuw veroordeeld om in de restaurantkeukens en op de bouwsteigers te
zwoegen, illegaal, levend als de ratten. Er
zijn diverse sportterreinen in deze stad waar
elk der etnische groepen komen sporten;
veelal in afwachting van een werkgever die
zwartwerkers zoekt daar. De zwarte arbeidsmarkt dus. In Newhaven is de burgemeester er gewoon op over gegaan om de
illegalen identiteitskaarten te verstrekken, al
zo’n 20.000. Let wel, gemeentelijke papieren, die niets met de offiiele van doen Ze
kregen het papier op basis van hun eigen
oorspronkelijke papieren en met aantonen
van een verblijfplek, en het geeft hen toegang tot gemeentelijke diensten, bibliotheken en sportplekken, stranden. Want
deze mensen zijn ook georganiseerd en een
onzichtbaar deel van cultureel-politieke
verenigingen van latino’s en dat zijn dus
ook kiezers of toekomstige kiezers. De
gouverneur van de stad New York heeft tot
zijn grote schande achteraf, voorgeteld om
de clandestienen, die natuurlijk gewoon ook
autorijden, een rijbewijs te geven. Maar
omdat velen dat zagen als een de facto
erkenning als inwoners is het niet gelukt.
De klandestienen met een semi-officieel
papiertje,- 4300 in New Haven nu-, voelen
zich eindelijk een beetje mens, ze mogen
zichtbaar zijn en het geeft hun gevoel van
gerespecteerd worden. Maar actiegroepen
verzetten zich tegen deze manoeuvre van
de burgemeester en met hun locale radiozender maken ze stevig stemming tegen
hem en zijn kaarten. De locale politie zit ook
erg lastig want hoe kun je nu nog fatsoenlijk
samenwerken met de centrale immigratiedienst die de mensen met kaarten moet
jagen en terugsturen? Een locale CNN-er is
zelfs nu DE locale anti-immigranten fanaat
en fulmineert dagelijks op zijn zender.Hij
mobiliseert ook via zijn websites de zwarte
inwoners (43%) en doet dat tot in hun kerken. De opmaat naar een strijd tussen de
diverse groeperingen dreigt te ontstaan...

Ik las de aanbevelingen van zo’n twintig
mensen over de wereld en dan valt op de
goede wil, de enorme diversiteit van ideeën
en…. Ook dat iedereen het veel beter wil
zien. Maar niemand gelooft in een snel
resultaat, er straalt hopeloosheid vanaf.
Tja als ik lees dat het totale transport op
deze wereld slechts 14% van de CO-2
produceert… dan begin ik te snappen hoe
moeilijk het zal gaan worden om de fraaie
wensen te realiseren.
Intussen gaat de natuur ook haar gang….
Zoals sinds mensenheugenis. Waar brengt
ze ons heen? En nu dan, ná Bali?

-IMMIGRATIE
DE VS EN DE IMMIGRATIE
In 2005 waren er ruim 35 miljoen immigranten in de VS = 12,5% van het totaal), twee
keer het aantal dat er was tijdens de grote
golf van rond 1910. Herkomst: 11%
Mexico; 6% Oost-Azië, 4,5% Europa(!), 3%
Carai-ben idem Centraal Amerika, 2% ZuidAzie idem Zuid-Amerika, en 1% voor
Midden-Oosten en idem subsahara-afrika.
Dat is het scala nu.
In een stad als Connecticut (100.000) wonen er 15000 voornamelijk latino’s op zoek
naar hun american dream. Velen zijn er nu

IMMIGRATIE IN MALEISIË
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In dit land bestaat een militie die groter is
dan leger en politie samen om de clandestiene immigranten te vangen. Niet best voor
de 1,5 miljoen Indiërs, Indonesiers en
Birmanen die fors worden aangepakt. De
democratische en wat meer humanitaire
mensen uit dit land zijn erg verontrust over
de ruwe gang van zaken, die hen herinnert
aan soortgelijk geweld in de 60-er jaren. Blij
zijn echter de “begeleiders”, die de immigranten binnenbrengen voor 500 € per kop.
Ze krijgen twee of meer keren geld. U ziet
het, denk niet dat alleen het “rijke westen”
een immigratieprobleem heeft en er steeds
harder tegen optreedt. Dit probleem kent
ook al lang geen grenzen meer…

Een wat tendensieuze kop, maar dat komt
omdat ik wreed werd opgeschrikt door een
artikel in Elsevier van mei 2007. Het heet:
Het baat niet, en schaadt wel. En het gaat
over immigratie, die in discussie komt in
Nederland als ,oplossing voor het vergrijzingsprobleem. En dan volgen er twaalf
argumenten tegen immigratie. Tja en dat wil
ik dan best graag lezen.
Het barst stevig los: een regen van narigheid gebaseerd op de in Nederland geleden
pijn over de laatste immigratiegolf van
arubanen, surinamers, marokkanen en
turken. Dus doordrenkt met de fouten van
het multi-culti immigratiebeleid van de laatste 35 jaar. Alles komt langs: hogere criminaliteit, profiteren van de sociale voorzieningen, radicale islam, anti-westers
denken, aantasting van de (Hollandse)
leefbaarheid, ongelukkige immigranten ,
kortom een tranenzee. Natuurlijk is dat
allemaal niet onwaar en zol langzamerhand
wel bekend. En uiteraard moet dit alles niet
nog erger worden.
Maar het echte onderwerp is natuurlijk moet
je nou wel of niet immigranten aantrekken?,
(Wat overigens al op grote schaal gebeurd,
laatstelijk uit Oost-Europa ,Polen nu, uit
Roemenië en Bulgarije).
Het ergste schrok ik van de stelling dat het
ook niets helpt! Nee, we moeten gewoon de
arbeidsparticipatie opkrikken en ook de
arbeidsproduktiviteit en dan gaat het wel
goed met die vergrijzingsgolf. Vertaald:
meer mensen aan het werk zetten (terwijl je
bij nog 3,5% werkelozen weet dat daar ook
niet de fine fleur der natie zit; pardon), oudjes motten gewoon veel langer doorwerken
en, we moeten allemaal slimmer en (nog)
wat harder werken. Dan gaat het allemaal
best goed komen.
Ook nogal tendentieus was: “ dat als je het
BEVOLKINGSAANDEEL van 65-plussers
constant wil houden (even goed opletten!)
dan moet je tot 2050 jaarlijks 300.000 personen in laten stromen en dus moet je in
2011 wel 1,1 miljoen immigranten hebben
binnengehaald om dat waar te maken. En
als je dat dus ZO doet dan is de Nederlandse bevolking in 2050 tot 39 miljoen
aangegroeid en over een eeuw wonen we

FRANSE IMMIGRATIERESULTATEN
Het doel was in 2007 25.000 klandestiene
terug te sturen en minister Hortefeux ging
fors aan de slag. Hij meldde pas geleden
dat hij zou komen tot aan 22 à 23000 en dat
was wat minder dan in 2006 toen er 24.000
uitvlogen. Dat komt omdat bulgaren en
roemenen nu europeanen zijn geworden
natuurlijk. Dat waren vroeger ca 25% van
de teruggezondenen, vandaar dat het cijfer
eigenlijk toch best “goed” te noemen is. Ook
rolde men 84 immigrantenbegeleidingsclubs op en ca 3225 passeurs (binnenhalers). Dat is 27% meer dan in 2006. En
de slaapkooplieden (illegale slaapkamerexploi-tanten) werden ook voor 24% meer
dan in 2006, gesloten; in een cijfer waren
het er 665. De tegenstanders van de
aanpak kla-gen over ware razzia’s , waarbij
je je kunt afvragen of iemand die
klandestienen ver-stopt dat kan zeggen met
droge ogen.
Hortefeux richtte dan ook de aandacht op
het beleid van “samenwerking” dat nu met
Benin als eerste, echt werkt. Daarmee beoogt men beiderzijds de clandestiene migratie te voorkomen op de plek van het
“vertrek”. Daarop heeft Sarko dan ook het
meest gezet voor een toekomstig beleid.
****

IMMIGRATIE SCHAADT
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dan in het land met meer dan 100 miljoen.
Dat is wel een hele harde en dat jaagt de
schrik er ook pas goed in.
Maar let op: dit zou dus gebeuren als je het
huidge bevolkingsAANDEEL van 65+-ers
constant wil houden tot 2050… dus je
pompt er jong spul in onder in de pyramide
dus, om de babyboom, die nu oud wordt,
volledig te compenseren. En als ze dan
dood gaan (want die bult ging ook “tegelijk
met pensioen”en gaat dus ook “tegelijk”
dood niet?) dan zit je met een enorme
bevolkingsgroei. Dank je de koekoek, maar
wie gaat nou zoiets doen? We weten toch
dat het bultprobleem ook OVER gaat?
Dus er staat ook wat je dus WEL moet doen
, maar een berekening van hoeveel
werkelozen je aan de bak kunt krijgen en
hoeveel langer men wil werken en hoeveel
de produktiviteit daartoe moet stijgen, dat
wordt nergens uitgewerkt. Er wordt ook
geen lijst van nadelen opgemaakt en de
haalbaarheid wordt ook niet voorgerekend…
Niks ook over het te lage geboortecijfer, wat
logisch zou zijn. Zeker gezien vanuit de
achterliggende denktrant.
Nee, die oudjes moeten dus gewoon ZELF
langer werken en hun kosten verdienen en
we gaan gewoon de WW op nul zetten. Dat
gelooft toch geen mens?
En geen woord over het rijke Ierland (hoogste BNP per kop, wat heel veel met jonge
immigranten van doen heeft), niets over de
honderduizenden Polen en anderen in
Londen waar het echt niet slecht draait,
niets over de grote immigrantenstroom in de
VS (die van ruim 300 miljoen wel naar 400
willen gaan). En ook niets over het bekende
fenomeen, dat een economie vooral draait
op de middengroep: daar zitten de
verdieners en de consumenten in een
economie van ons type,
Al helemaal niets over het immense probleem bij onze buren Afrika en het MiddenOosten, met hun enorme reservoir aan
jonge mensen, hun gigantische afzetmarkt
en het feit dat ze buren zijn. Dus hun probleem is al gauw ook het onze.
Ook niets over het enorme tekort aan
hulpverleners/verzorgers van de oudjes, die

dat doorwerken niet haalden. Omdat ze
alzheimer kregen etc. En het lijkt me toch,
dat een groot deel van het zorgwerk nogal
van huishoudelijke aard is en niet direct
academische scholing vraagt. Mogelijk zijn
jongeren uit Afrika nog wel breid om mij de
nieuwe luier om te doen als ik oud en in de
war ben?
Tenslotte ook geen woord over het
afglijdende Japan waar nu al de bevolking
fors terug loopt. En waar ze nu (pas) inzien
dat ze tijdige immigratie “vergaten”.
Kortom, ik heb ook geen voorgekookte
oplossing. Maar ik ergerde me kapot aan de
wijze waarop een (voor)oordeel de trigger
was om iets NIET te willen: namelijk nog
meer K-marokkanen c.s.
En daarmee werd immigratie, die onontkoombaar is, tot iets vies en gevaarlijks
gemaakt op een uiterst tendentieuze wijze.
Foei dus voor Elsevier!
Leon, nov. 2007.
****

GEFILOSOFEER
Ter inleiding van de redactie.
Voila een interessant stukje van lezer C.S.,
die me aanbood wat vaker over filosofische
onderwerpen te gaan schrijven in deze
rubriek. Steun ditdoor vanuit uw idee te
reageren op wat u hier geboden wordt en
zal worden. Dat zou mooi zijn. Dank beste
C.S..
-OVER CAMUS (van lezer C.S.)
Over Camus is veel te zeggen: een van de
belangrijkste filosofen van het existentialisme en Nobelprijswinnaar voor literatuur.
Hij schreef onder meer De Mythe van Sisyphus en De Vreemdeling. In de MvS beschrijft hij het lot van de mens glashelder.
Ons leven bestaat eruit dat we een rotsblok
van de voet van een berg naar de top duwen, het weer naar beneden laten rollen en
opnieuw beginnen: "steeds weer opnieuw"
. Hij vindt het een illusie te denken dat ons
leven een andere betekenis heeft dan het
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feit dat het ons rotsblok is, dat het uniek is
en dat we er verantwoordelijk voor zijn.
Desalniettemin zegt hij dat we ons Sisyphus
gelukkig moeten voorstellen.
Die existentiefilosofie van het absurde heeft
Camus niet belet in het Franse verzet te
gaan! Hij heeft er gevochten en is er gelukkig geweest.
Hij vond vreugde door het feit zijn leven op
het spel te zetten voor een zaak die de
grenzen van zijn eigen leven ver overschreed: zijn leven te geven voor dat van
anderen!
De betekenis van de band met de ander is
geen dictaat van de cultuur of van de menselijke moraal. Het is een behoefte van het
(emotionele) brein zelf.
Het boeiende vind ik, zit 'm in het grote verschil tussen de prestaties van het cognitieve brein: achter het bureau van de filosoof
in werking en die van het emotionele brein
zich manifesterend in de activiteit van het
leven.

” Dit soort beschouwingen heb ik op de
rand van mijn behandelbed bij dr.Ch..Hij
vertelt me over de samenstelling en werking van de hersenen, en ik maak een brug
naar de filosofische aspecten”.
Dit lijkt me echt een groot voorrecht: een
specialist hebben die echt met je filosofeert
en dus aandacht aan je besteed als “totale
mens”.Dank beste C. en ik begreep dat je
nu vaker onder deze “rubriek” kop zult
schrijven. Dat juich ik zeer toe natuurlijk
zeker nu we nog een gastschrijver in deze
rubriek hebben. Ik hoop op reacties van
eenieder die hier iets in aantreft dat hem
moveert.
***
-OVER SPINOZA (door lezer R.C.)
Ter inleiding:
Lezer R.C. en ik hadden al eerder privédiscussies van het type “wat en waarom die
Spinoza”, mede naar aanleiding van mijn
eerdere geschrijf over deze filosoof die nu
weer zo ïn” schijnt te zijn. Lezer R.C. kent
de filosoof, ook uit lezing van diens werk, en
daarom vroeg ik hem zijn mening over dit
fenomeen eens op papier te zetten. En tot
mijn vreugde deed hij dat nu ook. En op een
uiterst indrukwekkende wijze, denk ik.
Ik nodig U dus allen gaarne uit om, in welke
zin dan ook, te reageren op zijn artikel.
Ik zal, zoals dat betaamt, mijn commentaar
de volgende keer plaatsen met hopelijk nog
veel meer vanuit de hele lezerskring. Zeer
bedankt beste R.C. !

In De vreemdeling heeft de existentiële held
van Camus geen contact met zijn emotionele brein. Hij had geen innerlijk leven of hij
sprak er nooit over: hij voelde geen droefheid of pijn bij de begrafenis van zijn moeder, geen vreugde of liefde in de aanwezigheid van zijn vriendin- hij voelde nauwelijks zijn woede toen hij zich erop voor
bereidde een moord te begaan. En natuurlijk had hij geen band met de gemeenschap waar hij eigenlijk bij hoorde (vandaar
de titel van het boek).
Ons emotionele brein maakt ons hongerig
naar drie aspecten van het leven:
-de bewegingen van ons lichaam die de
emoties zijn
-de harmonieuze affectieve betrekkingen
met diegenen die ons dierbaar zijn
-en het gevoel op onze plaats te zijn in een
gemeenschap.
Hiervan was de Vreemdeling gescheiden!

*
R.C. schreef me vooraf:
Beste Leon,
Van jou ontving ik het verzoek om mijn
mening over Spinoza te publiceren. Ik wil
met het grootste gennoegen dit verzoek
hierbij inwilligen.

Lezer C.

SPINOZA
2006 was het Rembrandtjaar, omdat deze schilder
400 jaar geleden geboren werd. 2007 was het jaar
van Michiel de Ruijter die 400 jaar geleden geboren

Dit interessante betoog ontving ik van lezer
en kenner van filosofie etc. C. Die hierbij
schreef:
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over filosofen. Ik las ook hun werken, waarin de
“opbrengst” van hun denkwerk in een tekst werd
uitgestald en aan de lezers werd aangeboden. Vaak
moest worden vastgesteld dat hun werk zeer weinig
zoden aan de dijk had gezet. Ik schat in dat slechts
enkele filosofen iets bedacht en geschreven hebben
dat later in brede kring een rol bleef spelen. Ik noem
drie van zulke uitzonderingen. Aan Aristoteles wordt
de gewoonte toegeschreven om eerst waar te
nemen en pas daarna uitspraken te doen over het
waargenomene. Descartes gaf op uitnodigende wijze
vorm aan de gedachte dat men de rede en een
bepaalde benaderingswijze centraal moest stellen.
Van de richtinggevende filosofen noem ik ten slotte
Hegel en diens alom toepasbare visie over these,
antithese en synthese.
Maar de meeste filosofen werden (evenals bijna
iedereen) “voetnoten” in ons ontwikkelingsverhaal.

werd. Iemand kwam op de verrassende gedachte om
in 2007 stil te staan bij het feit dat Spinoza 375 jaar
geleden geboren werd.
Het is niet zo moeilijk om te begrijpen waarom
mensen Rembrandt van Rijn gedenken. Zijn
schilderijen, etsen en tekeningen zijn immers
wereldberoemd. Dat Michiel de Ruijter herdacht
wordt, vind ik ook niet zo vreemd voor een land dat
een zeevarende natie was. Dat Spinoza (algemeen)
herdacht wordt kan ik alleen maar begrijpen als men
wenst te benadrukken hoezeer de wetenschap in de
jaren 1632 - 1677 nog in de kinderschoenen stond.
Voor christenen ligt het wat anders. Voor hen is
Spinoza (die altijd jood bleef en nooit christen werd)
een held omdat Spinoza bij het filosoferen God
centraal stelde en alles van God afhankelijk dacht.
Het 14e en 15e hoofdstuk van zijn Theologischpolitiek traktaat bieden wellicht een nuancering,
maar ook daar is het God die de rede aanstuurt.
Voor niet-christenen is Spinoza gewoon een van de
vele geschoolde mensen die geleefd hebben.

Deze conclusie met een negatieve waardering beviel
mij niet. Een positieve waardering bleek mogelijk
wanneer aandacht bestaat voor de omstandigheden
waarin een schrijver leefde en werkte. Wanneer men
bijvoorbeeld de Politeia leest ontkomt men niet aan
de gedachte dat Plato omschreef hoe een klein
gebied destijds georganiseerd en geleid zou moeten
worden. Men kan de vraag stellen of die visie
toegepast kan worden in het Frankrijk of Nederland
van 2008, maar men kan ook oog hebben voor de
opbouwende kritiek en het geboden alternatief.

Dat Spinoza bestaan heeft en welke betekenis hem
toegedacht werd, werd mij op school aangereikt,
zoals ook de namen van honderden anderen mij op
die manier bereikten. In zo’n aldus ontstane
verzameling van mensen ontstaat vanzelf een
hiërarchie. Ook ik had mijn absolute favorieten, die
gevolgd werden door een massale middenmoot met
namen van wetenschappers, heersers en militairen,
met ten slotte een achterhoede van namen als die
van Spinoza en Laurens Jz. Coster (die het
boekdrukken dus niet zou hebben uitgevonden).
Daar had het bij kunnen blijven.

Het ligt voor de hand dat ik hierin verschil van
mensen die menen dat een gedachte een eigen
wereld vormt en dat die gedachte los staat van de
omstandigheden waaronder zij tot stand kwam. Die
mensen zoeken naar zulke gedachten (zij zoeken
naar mooie stenen) terwijl ik zoek naar een goede
manier van denken (ik zoek naar herkomst en
fundering van stevige muren van stenen).

Zo rond mijn twintigste werd mij duidelijk dat het
niet alleen voor mijzelf, maar ook voor heel veel
anderen niet eenvoudig is om na te denken. Ik ben
toen gaan zoeken naar de (of een) juiste manier van
denken. Deze zoektocht zet ik nog steeds voort. Ik
doe dat in en buiten mijn vak als juridisch
handwerksman. Tijdens die zoektocht heb ik kennis
genomen van vele vormen van voorgeprogrammeerd
denken. Ik las over filosofen, waarbij Hans Joachim
Störich (“Geschiedenis van de filosofie”) niet mijn
enige maar wel mijn eerste gids was. Ik las niet alleen

Zo’n veertig jaar geleden kwam Spinoza voor het
eerst echt, d.w.z. buiten schoolverband, bij mij ter
tafel. Ik heb toen over hem gelezen. Ik heb werken
van hem gelezen en ik heb mij ingeprent hoe de
wereld was waarin Spinoza leefde. Het resultaat van
deze aandacht voor Spinoza was desondanks mager.
Het boek dat over denken zou gaan, was een
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onafgemaakt werkstuk. Blijkens de Ethica en het
Theologisch-politiek traktaat was Spinoza een soort
dominee die het voortdurend over God heeft en alle
gedachten aan God relateert. Spinoza vertelde
voortdurend hoe belangrijk God is en deed dat door
ontologische doodzonden te begaan. Hij toverde
konijnen uit een hoge hoed nadat hij die konijnen er
eerst zelf in had gedaan. De aandacht voor Spinoza
leverde dus helemaal niets op in mijn zoektocht naar
een goede manier van denken.

speelt. Zoals wij onthand zijn wanneer de
elektriciteit uitvalt, evenzo zouden de tijdgenoten
van Spinoza onthand zijn als God en kerk plots weg
zouden vallen. Wij weten dat Descartes de eerste
beginselen van kansberekening baseerde op de
gedachte dat alle streven om naar Gods woord te
leven vergeefs zou blijken wanneer bij onze dood
duidelijk zou worden dat God alleen maar een
verzinsel zou zijn.
In de wereld van Spinoza waren de mensen nooit ver
verwijderd van hun dood (en dus van hun God).
Mensen werden niet oud. Ieder wondje kon na
ontsteking dodelijk zijn. Voor veel vrouwen was het
kraambed tevens het doodsbed. Voor veel mannen
eindigde het leven bij of na de vechtpartij op de
jaarlijkse kermis of tijdens een veldtocht. God, geest
of heks (en niet de bacterie) bepaalde het succes of
falen bij het boterkarnen.
Als de mensen toen een opleiding genoten hadden,
was dat veelal een beroepsopleiding in gildeverband
zonder algemene vorming. Een kopersmid kon over
andere kopersmeden meepraten, maar het werk van
de pottenbakker of kleermaker was voor hem een
vreemde wereld. Godsdienst vormde de verbinding
tussen mensen.
Slechts een enkeling had een algemene opleiding
genoten. Deze bestond uit zeven vakken, te weten
het trivium (grammatica + dialectica + retorica) en
het quadrivium (geometrica + aritmetica +
astronomia + musica). Ik ben nog op zoek naar de
precieze inhoud van die vakken.

Ook deze informatie leidt tot de stelling dat men
Spinoza niet zou moeten opzadelen met de
verplichtingen die bij de huidige wetenschap en
filosofie behoren. Spinoza deed wat hem geleerd
werd en deed dat vermoedelijk om te bewijzen dat
– wat er zij van de reden om hem uit de joodse
gemeenschap te stoten – hij een Godlievend mens
was.
Voor christenen is dat mooi. Voor niet-christenen
biedt Spinoza een filosofie die destijds state-of-theart was en die nu niet meer kan imponeren.
Om dat toe te lichten zal ik eerst de gedachte
oproepen aan de tijd waarin Spinoza leefde. Daarna
zal ik enkele passages uit de Ethica presenteren.
De wereld die voor Spinoza in 1632 te Amsterdam
begonnen zou zijn, is een wereld waar de moderne
mens zeer ver van verwijderd is.
In die periode was heel Europa met uitzondering van
enkele steden, nog woud, weide, jachtgebied, akker,
wijngaard of slagveld. De nachten waren
aardedonker, tenzij de maan onbelemmerd scheen.
Er waren verschillende dialecten, verschillende
gewoonten, verschillende talen, maar er was (tot
circa 1850) geen paspoort en (tot circa 1800) geen
burgerlijke stand. De meeste mensen konden niet
lezen en schrijven, maar voor hen die deze kunst wel
verstonden kwamen er steeds meer boeken.
Medicijnen waren er wel, maar wee degene die deze
kruidenmengsels nodig had. Tijd bestond voor bijna
alle mensen in dagen en seizoenen. Dagdelen werden
gekend dankzij de kerktorens, waarvandaan gebeierd
werd wanneer het tijd was voor een bepaald gebed.
Het was een wereld waarin de kerk een belangrijke
praktische rol speelde. Ik vermoed dat die rol gelijk
is aan de rol die elektriciteit in ons moderne leven

Toen Spinoza in 1637 vijf jaar oud was, publiceerde
de toen al eenenveertigjarige Descartes diens
Discours de la Methode waarin blijk wordt gegeven
van een ongeremd romantisch vertrouwen in het
verstand, dat op een bepaalde manier en volgens een
bepaalde methode te werk zou moeten gaan.
Ofschoon velen hem daarvoor vereerden, waren er
eindeloos veel meer die het verstand gebruikten om
machtspolitiek te bedrijven.
De vrede van Munster (1648) maakte een einde aan
de 80-jarige oorlog toen Spinoza zestien was. De in
Amsterdam wonende Spinoza was er toen getuige
van dat zijn stad in dat jaar het onderspit dolf tegen
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stadhouder Willem II en dat zijn geboortestad deze
macht bij diens overlijden in 1650 alsnog greep.
Spinoza leefde toen in de periode die we achteraf
het eerste stadhouderloze tijdperk noemen. Een
nieuwe stadhouder werd niet benoemd omdat de
gewesten de macht liever zelf uitoefenden.
Nadat hij eerst de gewone joodse scholing had
gevolgd (met zijn ouders sprak hij Portugees, hij
leerde Spaans en Hebreeuws) begon hij in 1652 of
1653 bij een ex-jezuïet die hem nader schoolde. Vier
jaar later, in 1656, werd hij uit de joodse
gemeenschap verbannen wegens “ketterij’, maar
niemand heeft mij kunnen vertellen waaruit die
ketterij nu bestond. Omdat niemand mij kon
vertellen of en met wie Spinoza trouwde zou ik niet
verbaasd zijn als Spinoza een nette godvrezende man
was, die merkwaardig goed zonder vrouw kon leven
en dat zijn joodse omgeving daar aanstoot aan nam.
Spinoza maakte zestien jaar na zijn uitbanning het
rampjaar mee, waarin Holland redeloos, radeloos en
reddeloos was. Engeland en Frankrijk verklaarden
Nederland toen de oorlog. Weliswaar versloeg De
Ruijter de Engels-Franse vloot, maar het Franse
leger nam Utrecht in en op 20 augustus van dat
rampjaar 1672 werden de gebroeders De Wit door
het gepeupel vermoord. Dat was allemaal dicht bij de
voordeur van Spinoza, die daarna de laatste vijf jaren
van zijn leven weer een stadhouder (Willem III) had.

vervangen wordt door gelijkwaardige, maar beter
bruikbare informatie. Spinoza (en later Wittgenstein)
paste dit “format” toe, zeggen moderne mensen.
Voor velen is dit een blijk van Spinoza's wiskundige –
en dus wetenschappelijke- betekenis, waarbij voor
lief genomen werd dat Spinoza zijn axioma’s en
wetten desnodig zelf verzon.
Ik heb zelf eens voor de keuze gestaan of ik
jongedame A of jongedame B voor een galabal zou
uitnodigen. Ik heb de door Spinoza gebruikte
methode toegepast en daarna heb ik – omdat het
per slot van rekening ging om een probleem van
keuze en meerwaarde- ook nog gedifferentieerd en
geïntegreerd, maar het probleem werd er niet door
opgelost. Dusdoende werd ik met de neus gedrukt
op het feit dat elke methode die ons helpt om “alles
op een rij” te zetten natuurlijk van harte welkom is,
maar dat die methode niet per definitie leidt tot het
door mij gezochte goede antwoord en ook niet tot
het goede denken. Spinoza paste echter op alles de
“geometrische methode” toe, waaruit blijkt dat hij
een kind van zijn tijd was.
Ik zou graag elke regel van de Ethica bespreken om
te laten zien waarom Spinoza hooguit voor
christelijke doeleinden gebruikt kan worden, maar
dat kan natuurlijk niet in dit bestek. Daarom kies ik
willekeurig de navolgende passages uit de Ethica.

Dat gistende mengsel van onzekerheden en
machtspolitiek (van kooplieden, clerus en adel)
gecombineerd met alle voor- en nadelen van wat wij
nu een derdewereldland zouden noemen, vormde de
wereld waarin Spinoza leefde. Die wereld huisvestte
mensen als Newton en Descartes, met voorgangers
als Hobbes, Moore, Copernicus en Keppler. Wat
deed Spinoza in die wereld?

Stelling 11 uit “aard en omvang van de geest ”luidt
als volgt. De eerste openbaring van het werkelijke
bestaan van de menselijke geest is niets anders dan
de voorstelling van een werkelijk bestaand bijzonder
iets. Bewijs: het wezen van de mens bestaat uit
bepaalde openbaringen van Gods attributen, namelijk
uit bestaanswijzen van het denken, van welke de
voorstelling van nature de eerste is; terwijl wanneer
de voorstelling eenmaal gegeven is, ook de overige
denkvormen (die namelijk waaraan de voorstelling
van nature vooraf gaat) in hetzelfde individu aanwezig
moeten zijn… Toegift: hieruit volgt dat de menselijke
geest een deel is van het oneindige verstand van
God, en daarom zeggen wij, wanneer we beweren
dat de menselijke geest dit of dat begrijpt, eigenlijk
niets anders dan dat God, niet voor zover Hij
oneindig is, maar voor zover Hij zich in de aard van

Spinoza hield zich met die wereld bezig. Hij deed dat
op een bijzondere manier, te weten op de manier
die toegepast werd bij geometrica. Dat is een manier
die velen met mij nog op school leerden en
toepasten. Eerst noemt men de vraagstelling. Daarna
noemt men de bekende informatie. Vervolgens
noemt men de toe te passen spelregels, waarna
ontbrekende informatie m.b.v. genoemde spelregels
gevonden wordt en waarbij bekende informatie
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de menselijke geest openbaart, ofwel voor zover Hij
het wezen van de menselijke geest uitmaakt, deze of
gene voorstelling heeft…

gezegd dat de menselijke ziel/geest zou zetelen in de
pijnappelklier, die zo’n beetje in het centrum van de
hersenen te vinden zou zijn. Deze klier zou alle
bewegingen in het lichaam opwekken en alle
uitwendige voorwerpen waarnemen. Descartes
beweerde dat deze pijnappelklier zodanig midden in
de hersenen is opgehangen dat zij door de minste
beweging van dierlijke geesten zelf in beweging komt.
Spinoza vindt het allemaal grote onzin. Dat zou hem
hebben kunnen sieren, als hij de goede voortzetting
op het wetenschappelijke schaakbord zou hebben
gevonden. De voortzetting die Spinoza kiest richt
zich echter op de door Descartes gemaakte
opmerkingen over “geest en lichaam”. Spinoza zegt:
“maar integendeel zijn de voorstellingen die hij zich
vormde van geest en lichaam zozeer van elkander
verschillend, dat hij noch van die eenheid, noch van
de geest zelf ook maar één enkele oorzaak heeft
kunnen aanwijzen, maar het nodig vond zijn
toevlucht te nemen tot de oorzaak van het ganse
heelal, d.w.z. tot God”…
Omdat dus de macht van de geest…alleen door het
verstand wordt bepaald, zullen wij ook de
geneesmiddelen
tegen
onze
aandoeningen…
uitsluitend uit de kennis van de geest moeten
afleiden en uit deze kennis ook tevens al wat strekt
tot zijn gelukzaligheid.”

Stelling 46 uit hetzelfde deel: de kennis van het
eeuwige en oneindige wezen van God, die in iedere
voorstelling ligt opgesloten, is adequaat en
volmaakt…
In de voorrede tot het derde deel “aard en
oorsprong van de aandoeningen” zegt Spinoza: ik
weet wel dat de beroemde Carthesius, al meende hij
dan ook dat de geest een volstrekte macht over zijn
handelingen bezit, toch getracht heeft de menselijke
aandoeningen uit hun eerste oorzaken te verklaren
en tevens de weg aan te wijzen waarop de geest een
volstrekte heerschappij over die aandoeningen zou
kunnen verkrijgen; maar volgens mijn gevoelens
althans heeft hij hiermee niets anders bewezen dan
de scherpte van zijn eigen groot vernuft… Maar mijn
standpunt is als volgt: niets geschiedt er in de natuur
dat aan een gebrek van haarzelf zou kunnen worden
toegeschreven. De natuur is immers steeds dezelfde
en overal ook zijn haar kracht en macht dezelfde. De
wetten en regels van de natuur, volgens welke alles
geschiedt en van de ene vorm in de andere overgaat,
zijn altijd en overal dezelfde…
Ik zal dus … de menselijke handelingen en begeerten
op dezelfde wijze beschouwen alsof er sprake is van
lijnen, vlakken of lichamen (schrijft Spinoza).

Ten slotte nog twee stellingen uit dit vijfde deel.
Stelling 18 “niemand kan God haten”. Stelling 19”:
Wie God liefheeft kan er niet naar streven dat God
hem wedermint.” Deze en alle andere stellingen
werden door Spinoza voorzien van bewijs.

Stelling 1 uit “De menselijke knechtschap”: niets van
wat er aan positiefs in een valse voorstelling ligt,
wordt opgeheven door de aanwezigheid van de
waarheid als zodanig.
Bewijs: valsheid bestaat alleen in het ontbreken van
kennis, dat in adequate voorstellingen aankleeft; er is
in deze voorstelling ook niets positiefs, waarom zij
vals kunnen worden genoemd. Integendeel, voor
zover ze tot God worden teruggebracht, zijn zij
waar…

Uit deze citaten en opmerkingen blijkt dat Spinoza
heeft laten zien dat hij een kind van zijn tijd was, veel
nadacht over onderwerpen en er een mening over
had. Geen van die meningen heeft ergens toe geleid.
Zijn interesse voor de rede/ het verstand deelde hij
met veel geschoolde tijdgenoten. Hoofdzaak is voor
mij dat Spinoza niet de weg wees naar een goede
manier van denken. Het is niet verstandig om te
menen dat het menselijk handelen (met de
toenmalige kennis) beschouwd kan worden als ware
het een verzameling lijnen, vlakken of lichamen.

In het vijfde en laatste deel van de Ethica gaat het
over de macht van het verstand of de menselijke
vrijheid. Ook daar keert hij zich tegen Descartes en
dat doet hij op een mij wel sympathieke manier.
Descartes had (in de visie van Spinoza)
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Als Spinoza interessant is, dan is hij dat zoals de
eerste vliegtuigjes die slechts 2 of 3 seconden
konden vliegen. De belangrijkste reden waarom
Spinoza en vele anderen niet verder kwamen dan 2
of 3 seconden vliegen is naar mijn mening gelegen in
de omstandigheid dat de visie op “kennis” toen nog
verschilde van de huidige visie daarop.

de hoogste mate afhankelijk van het toeval waarbij
iemand om welke reden dan ook de goede weg weet
te vinden.
Spinoza vond die goede weg niet. Ik neem hem dat
zeker niet kwalijk. Ik vraag me slechts af waarom
zovelen hem bovenmaats vinden.
R.C.

Tegenwoordig is het met “kennis” aldus gesteld dat
informatie of een denkbeeld pas “kennis” genoemd
wordt, indien deze informatie of dit denkbeeld in
empirische zin betrouwbaar is gebleken. Het
moderne woord is “evidence-based”, waarbij alle
sterke en zwakke varianten van verificatie en/of
falsificatie aan de orde kunnen komen, omdat de
wereld waarin deze “evidence” geproduceerd wordt
beschikt over testmiddelen (laboratoria, goede
meetapparatuur,
uitgekiende
theorieën
en
paradigma’s). Daarom moet tegenwoordig iedere
informatie en ieder denkbeeld een zware test
afleggen voordat het deel mag uitmaken van onze
“kennis”. Daarom weten we dat we heel veel nog
niet weten en dat we slechts over een beetje
“kennis” beschikken.

****

-OVER MARX
Das Kapitaal, wat ik las in de 60-er jaren en
wat een verpletterende verrassing was, heb
ik nu niet meer. Ten onrechte, want dit werk
van deze grote econoom is zeer actueel,
opnieuw. Iedereen denkt dat Marx de dood
van het kapitalisme voorspelde, maar nee.
Hij voorspelde wel de problemen van de
vrijhandel en de mondialisatie ; deze zouden het kapitalisme in betekenis doen verbleken. Zijn rehabilitatie als denker is nu
stevig op gang. Grote huidige auteurs/
denkers citeren hem en bezingen zijn profetisme en zijn diepgaande analyse. Ze raden ook links en rechts in de politiek aan
zijn geschriften, die weer erg modern zijn,
weer eens af te stof-fen. Wie durft dat nu
het eerst, na de echecs in het oosten met
zijn gewelddadig communisme?
We moeten herontdekken dat Marx niet het
communisme heeft uitgevonden. Nee, het
communisme heeft Marx ingepikt. Dus gooi
uw exemplaar van Das Kapital nog maar
niet weg…
Leon
***

Voorheen, en zeker nog in de tijd van Spinoza, was
informatie of een denkbeeld reeds “kennis”, wanneer
het veilig kon worden uitgeproken of zelfs kon
worden neergeschreven, waardoor er geen echte
inhoudelijke beperking was aan hetgeen men
“kennis” kon noemen.
Datgene wat niet uitgesproken mocht worden, kon
geen waarheid zijn. Alles wat uitgesproken kon en
mocht worden, was “kennis”. Ook nu nog ziet en
hoort men joodse en mohammedaanse leerlingen (in
een eeuwenoude traditie) “kennis” hardop
uitspreken en het zich eigen maken. Ook in China
en Japan was het voldoende om de aangeboden
informatie op te nemen en te reproduceren, om de
hoogste trede van de maatschappelijke ladder te
bereiken.

DE HYPERDEMOCRATIE: ONS NIEUWE
GELOOF
Als we de origines van de democratie willen
begrijpen, moeten we eigenlijk bij de “neergang” van onze religies beginnen. Niet zozeer bij het persoonlijke geloven, maar meer
bij de menselijke en sociale vorm van het
geloven.
De amerikaanse en franse revoluties zijn
duidelijke mijlpalen in de democratie-

Bij gebreke van laboratoria, meet-apparatuur en
uitgekiende theorieën is het niet raar dat in Spinoza's
tijd gold dat aangeboden informatie waar geen
kerkelijk of wereldlijk taboe op rustte, kritiekloos
aangenomen werd. In zulke situaties is wetenschap in
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ontwikkeling geweest, maar die is nog
steeds onderweg, en nog niet volgroeid.
Vroeger was onze wereld een heteronomie,
dus een wereld waarin een radicaal verschil
bestond tussen het menselijke en het goddelijke.
Menselijke gemeenschappen kunnen enkel
bestaan als er een gemeenschappelijke
referentie bestaat: en dat was vroeger het
geloof. Het verschil tussen de mensen bindt
echter ook; ze zijn ongelijk en in een soort
hierarchie geordend, die structuur geeft
aan het collectief.
Sedert 500 jaar is deze centrale logica in
een veranderingsproces. De politiek ontstond, met de moderne staat, en de aloude
macht van de koning werd vervangen door
een staat die regeert op basis van de rede.
Historie is eigenlijk niets anders dan het
steeds ontstaan van nieuwe situaties. Dus
het is niet zozeer dat enkele erudieten wat
nieuws ontdekken in een oud geschrift,
maar dat industrie, kapitalisme en economie de feitelijke instrumenten zijn van de
historische ontwikkeling.
Het monotheïsme was het toppunt van de
heteronomie en de historie is eigenlijk de
e
antireligie. De 20 eeuw was een overgangsfase met atheïsten die doordraafden
naar een antireligieuze en autonome maatschappij. En nu beleven we het verdwijnen
van de religies, te beginnen in het westen.
Op vandaag is een maatschappij die van
“boven” wordt ontworpen en “bestuurd”,
onhoudbaar geworden; zelfs in het islamitische Iran zijn er verkiezingen.
We beleven zo gezien een tweede crisis in
de ontwikkelingsgang naar een liberale democratie. Het verpletteren van het individu
door het collectief, zie het communisme en
het fascisme, zijn niet meer denkbaar. (Zie
de teloorgang van Noord-Korea ls). De
politieke eenheid vervangt de vroegere religieuze eenheid. De Natie-Staat ontstond
via patriottisme, nationalisme etc. en ze
leidde tot eenheid, zonder dat eenieder dezelfde overtuiging hoeft te hebben.
Onze z.g. kosmopolitische wereld is eigenlijk bevolkt met “provincialen” die opgesloten zitten in hun lokale identiteiten, en die
zich slechts wereldburgers kunnen voe-len,

omdat ze op een machtige machine, de
staat, kunnen rekenen. Het principe dat er
slechts individuen kunnen bestaan, vereist
ook dat er gemeenschappen moeten zijn,
die worden bestuurd.
Een der belangrijkste oorzaken van onze
huidige culturele crisis is het verdwijnen van
de wens om te “vereeuwigen”, wat we geloofden en waaraan we ons steeds vasthielden.
Nu gaan we naar de hyperdemocratie omdat een totaal liberale wereld kan niet functioneren.
We leven wel in groepen individuen, maar
we hebben ook aan iets anders behoefte
dan enkel aan rechten. We willen vooral ook
leefbare relaties met anderen, gelijkgestemden.
De grootste egoisten en bandieten onder
ons, vertonen tegelijk toch ook die
vertederende behoefte, om menselijk
behandeld te worden?
Onze kracht zal blijven liggen in de relaties
tussen ons, mensen, onderling. Op langere
termijn ben ik dus optimist, maar de weg
erheen ziet er zorgelijk uit. Toch zullen we
doorgaan zoals altijd al. Het huwelijk van de
absolute onmacht enerzijds en de totale
vrijheid anderzijds is onleefbaar. Dus zullen
we onze weg wel weer hervinden.
Leon, nov. 2007.
Naar een interview met Marcel Gauchet
(1946), hoogleraar EHESS, Parijs. Auteur
van een 4-delig boek: “L’avenement de la
democratie. Gallimard.
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