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“HET ZICH BUITEN DE AUTO VERTONEN IS PUUR VOOR REKENING VAN HAAR ZELF EN VOOR NIEMAND
ANDERS” (Zei president Musharaf van Pakistan nadat Benazir Bhutto was vermoord; zo kun je iedere
politieke moord wel even van je af schudden en in elk land… ).
“LE MELANGE QUI DÉRANGE” (=De ontwrichtende mix) Dit is een kop die de hoofdredacteur van L’Express
uitvond om het gedrag van Sarko te typeren vanwege zijn amoureuze toeren).
“LE PRESIDENT BLING-BLING FLON-FLON” (Zo noemde Le Pen Sarko recent. En ik noem Jean-Marie hier,
omdat de FN geldnood heeft: Deze president “n’a plus de ping-ping”).
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Frans
Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ;
L’Expansion; Le Figaro; Le Canard Enchainé; et plus.
Duits
Der Tag; Der Spiegel (af en toe)
Engels
(deel) Businessweek;
Sunday Times (af en toe)
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties)
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)

recht aandacht. In DOE IETS MET UW
LEVEN bekende helden op reis en
een onbekende die ook durft. Dan
volgt de razend interressante franse
politiek,
met
zijn
noodlijdende
partijen en komende gemeenteraadsverkiezingen.
MOTS ACTUELS geeft sociaal-politiek
vocabulaire en de nieuwe, zeer
wonderlijke taal van de banlieu’s. De
BONHEURS zijn onuitputtelijk net
zoals de (on)wijsheden van de
presidenten van La France.
ALLEDAAGS doet u vast wennen aan
het mooie Marseille en het JOURNAL
verhaalt van een laffe aanval op de
identiteit van ons rustige dorp.
De COIN POETIQUE verhaalt over
dreigende oude schimmen en over
redding op het laatste moment.

TV/Radio/Internet
Frans
France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP; FRANCE 24
Duits
N24;N-TV; DW;en vele anderen
Engels
CNN; SKY;BBC-World
Pentagon nieuwsbron (indirect)

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

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

ALGEMEEN kaart na over 2007, gaat ook
over die stoute trader van 5 miljard, over
de internationale financieel-economische
toestanden, mondiale ondernemingen,
jeugd versus ouderen, muren der
schande en het wonder van de genen.
OLIE doet wat aan de reservesdiscussie, aan water en uraniumproblemen en nieuwigheden in autoland.
RELIGIES
signaleert
opkomend
boeddhisme in China, ergert zich aan de
haat van Wilders en wijst op de christenvervolgingen overal ter wereld. Dan is er
nog de rol van de kerk in Spanje en
Indonesië en de hoogtewedstrijd bij
godshuizen.
AFRIKA
loopt
langs
de
actuele
brandhaarden in de “crisisboog van
Mauretanië
tot
Afghanistan”
en
signaleert obesitas in dit “arme” continent.
WEST-EUROPA verhaalt over Trichet’s
eenzame
koppgheid,
vuilnismaffia,
europersonality’s
en
Duitsland’s
politieke worstelingen.

REDACTIONEEL.
*VOORAF
Elke keer als ik dit editie-balansje van
een maand opmaak, sta ik zelf verbaasd over de bontheid van de verzameling. Toch zit er een soort van
lijn in, denk ik dan: die van de verbazing en de verbijstering die toch
steeds
weer
eindigt
in
stille
bewondering voor de mensheid. Ik
hoop dat u er ook iets in ziet.
EDITIE 38-08:
Na de DIXITS, de MOPPEN en
INGEZONDEN gaan we de franse
EXCEPTIONS langs. Van Attali’s
rapport, via de bise-techniek naar de
legerhervormingen en dan komen we
bij het Hof van Nicolaas I en zijn ,
schoonfamilie Bruni. Ook de franse,
zeer succesvolle industrie krijgt te-
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mee in de VS en Frankrijk en ook de visie
van Gates van Microsoft.

OOST-EUROPA vertelt over kosovaren
die vechten in Irak/Afghanistan, over
Georgië’s gemanoeuvreer en Ruslands
chantagepolitiek. Tipt dat Slovenië EUvoorzitter is en meldt mysteries rond het
graf van de Ceaucescus.
OOST-AZIË toont de japanse neergang,
en
illustreert
China’s
onhoudbare
opkomst.
ZUID-AZIË
moet gaan over zorgelijk
Pakistan, India’s keuze voor de VS,
Thailand’s zoeken naar politieke koers
en het einde van de Boethaanse monarchie.
NOORD-AMERIKA
signaleert
de
hasjboeren van Mexico, de groeiende
latinomacht in de VS, Obama’s jeugdige
aanhang en Californië’s ecologische
strijd.
LATIJNS AMERIKA licht u in over de
problemen va Bachelet in Chili en de
mysterieuze Oribe en zijn FARC.
OCEANIË gaat over de warme Zuid-Pool.
MAGRHEB-MO
staat
stil
bij
het
opkomend Turks nationalisme, ontredderd Libanon en Al-Qaida’s opkomst
in Afrika (Mauretanië, Algerije, Marokko
en West-Sahara). De handige capriolen
van Hamas in Gaza en het verstoorde
vredesproces krijgen aandacht en ook
Iran’s gevaarlijke spelletjes. En de taaie
interne politieke situatie voor Amadinedjad. Irak’s politieke recovery moet
ook aan de orde komen.
TRENDS/TECHNO gaat over vieze da
Vinci en Columbus die de sief
meebracht. Over roken en kapotte PC’s;
Gekke huizen en schoene; de wonderlijke dierenwereld en dierenrecht bij
echtscheidingen…

GEFILOSOFEER gaat door over
Spinoza met een reactie/aanvulling
op het artikel van lezer R.C. (vorige
editie) en laat filosoof Steiner wat
zeggen over vandaag en gisteren.
De wereld blijft een kaleidoscoop,
maar dan wel eentje geladen met
springstof. Boeiend en levensgevaarlijk.
Veel leesplezier, LEON.
………………………………………………
………………………………………………
*DIXIT---VERBATIM
“Het grote verschil tussen Algerije en
de andere Arabische landen is dat iedereen in dit land zonder problemen
alles kan zeggen. Maar het is helaas
ook zo dat de regering zich nergens
wat van aantrekt. (Zei Ali Dilem, journalist van
La Liberté).

***
“ Ze hebben mij hier achtergelaten
met de milities, met de gangsters en
met alle denkbare problemen. (Zei
generaal Jalil Khalaf, gouverneur van de provincie
Bassora in Irak).

***
“Als fouten van hoge managers met
hoge premies worden beloond dan
wordt daarmee het geloof in een
evenwichtig sociaal stelsel begraven”
(Zei Angela Merkel recent en wie kan haar ongelijk
geven? Die managers doen dat overigens wel!)

TOPICS wijst op de “camera’s van
Orwell”. CO-2 geeft u de visie van lezer
P.O. en vertelt over de twijfel binnen de
EU over de eigen CO-2 politiek!
IMMIGRATIE
herinnert
aan
dit
verschijnsel in de historie van Carpentras, , de huidige worstelingen hier-

***

“Verhuizen is onze enige kans op
overleven. We zullen onze identiteit moeten inleveren, maar we
hebben geen andere keus. Onze
4

DE SOLDAAT EN DE NON
Een soldaat rendt hard en haalt een non in.
En hij vraagt haar in paniek: “Mevrouw ,
mag ik even onder uw habijt schuilen , ik leg
het later allemaal uit”.
De non laat hem en daar komt de Militaire
Politie al aan, die haar vraagt: “Zuster, heeft
u een soldaat gezien? ”. “Ja”, zegt de
zuster, hij ging daar rechtsaf”.
De MP rent weg en de sodaat komt te
voorschijn . Hij legt uit :”Wel zuster ik wil
namelijk echt niet naar Irak!”.
En de non zegt: “Ik begrijp dat volkomen”.
De soldaat voegt er aan toe: “ik wil niet
onbeschoft zijn maar u heeft een paar
prachtige benen”.
En de non zegt: “Als je een beetje hoger
had gekeken had je ook mijn ballen kunnen
zien. Want ik wil ook niet naar Irak!”.

eilanden gaan verdrinken”. (Zei
Mevrouw Rakova, van de Carteret eilanden dicht bij
Nieuw-Guinea, die gaan verzinken).

***
“Le sarkozysme est d’abord un
narcisisme” = Het sarkosisme is
vooral een soort narcisme. ( Dat zei
Hollan-de van de PS en hij weet waarover hij het heeft: de
pot en de ketel…)

***
“Als kind bad ik elke avond voor een
nieuwe fiets. Toen ik had gesnapt dat
de heer zo niet werkte, heb ik er een
gestolen. En dat heb ik vervolgens
weer gebiecht en hem dus om vergiffenis gevraagd”. ( Zei ene Fishbone een
amerikaans artiest, en hij snapt iets van religieuze
pragmatiek, concludeer ik).

*****
Joe zegt tegen zijn vriend John: “Mijn vrouw
eist van me dat ik gelovig ben”.
En John, antwoordt verbaasd: “Hoezo dat
dan?”. Joe weer: “Sinds ik haar trouwde ben
ik in de hel gaan geloven”.

****

“Ik heb me al eerder afgevraagd wat is er
met die jongen? Hoe komt hij zo arrogant
dat hij ons allemaal de les wil lezen? “
(Zei Kouchner (PS-minister bij Sarko) recent over de
Monte-bourg, Een PS-er met glamourtrekjes en vriendje
van Segolene)

****
Man en vrouw shoppen en komen langs een
winkel met badpakken. De vrouw stop, kijktt
en denkt aan haar gewicht en aan haar
jaren. Ze vraagt haar man: “ Zal ik een bikini
kopen of een gewoon badpak uit een
stuk?”.
De man antwoordt met ware doodsverachting: “Ik zou dat tweedelige maar
kopen, want je kunt onmogelijk alles kwijt in
een badpak”.

****

“IL MANQUE LA FRANCE UN PRÉSIDENT SAGE” (= Frankrijk heeft behoefte
aan een wijze président) (Zei Bayrou en bedoelde natuurlijk dat hij zelf “le plus sage” is)

****
“ IK HEB HET ALTIJD AL GEZEGD; DIE
VENT IS KNETTERGEK”. (Schijnt Chirac in eigen
kring vaker te zeggen als het gaat over Sarkozy. Tja dat HIJ
hem niet snapt is best te begrijpen, denk ik)

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 37-08:
Nieuwe lezers M. en M. uit Zuid-Afrika
schreven me na ontvangst van hun proefnummer. Deze “globefietsers” troffen we in
Marseille bij Notre-Dame de la Garde en er
ontstond een zeer levendige discussie over
“de mensheid” met deze europeanen die in
Zuid-Afrika leven. Ze leverden voor Le
Provençal het achtste land van verschijning
op. Hier dus hun bericht:

****

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

*INGEZONDEN
EERST WAT INGEZONDEN MOPJES

Hi Leon,

5

We herinneren ons nog heel goed de
prettige ontmoeting aan de Basiliek Notre
Dame de la Garde in Marseille en het
busritje naar beneden. Marseille was een
der hoogtepunten van onze trek. We genieten enorm van je maandkrant en dan
vooral M. die er meer van leest tot nog toe
dan ik. We zouden het erg op prijs stellen,
mocht je ons op de verzendlijst willen
stellen, als het mogelijk is met onderbreking
van mei tot oktober. Wij kijken bijna elke
dag naar het Vlaamse en Nederlandse
nieuws op BVN op satelliet –TV.
Politiek gezien is Zuid-Afrika riskant. De
vrees bestaat dat dit land een tweede
Zimbabwe wordt. Maar ik vind dat de rest
van de wereld niet veel beter is, alhoewel
we soms denken in en ander land te gaan
wonen.
Groeten, M. en M.

gespreid over alle aspecten van economische politiek waarbij er GEEN EEN mocht
zitten die de schatkist geld zou kosten….
De presentatie overdonderde door zijn
lawinevorm en pas nu, enkele dagen later,
dringt het samengetrokken door wat Atali
aanbeval. Sarko liet al horen sommige zaken NIET over te nemen en ook dat Attali
over drie maanden zal (mee)evalueren wat
er echt gebeurde. Het geheel is wat circusachtig, maar anderzijds een totaal open
toestand waar nu iedereen in mag bijten ,
en naar believen. Eigenlijk een zegen voor
de platgevallen oppositie, zou je zeggen. En
ook al was Attali ook een topadviseur van
…. Mitterrand, je ma schoppen. Een greepje
uit de “316”:
1. De opleiding van bewaarschoolpersoneel
verbeteren.
93. De staat moet verplicht enkel nog
hybride-auto’s kopen.
116. Vakbondsvertegenwoordiging enkel op
basis van uitgebrachte stemmen bij de
“prud’hommes “verkiezingen.
161. Meer hogere gebouwen toestaan.
203. Het verbod om producten met verlies
te verkopen opheffen.
211. Het aantal taxi’s vergroten.
229. Elke ambtenaar regelmatig beoordelen
naar prestatie.
236. De decreten publiceren tegelijk met de
wetstekst.
240. Met een wet het aantal ministers
limiteren.
260. De departementen afschaffen (Sarko
zei al NEE hier tegen).
297. Het aantal Kamers van Koophandel
met 175 verminderen.
Wat moet je nu van zo’n tsunami van
maatregelen denken? Het is bepaald geen
speerpuntenverhaal. Tja het is wat lastig te
zeggen. Sarko heeft bloederige haast en wil
dus breed en parallel veranderen en gaat
daarom in alle breedte over het hele toneel.
Dus alles hangt af van de power om het op
te starten en te effectueren.
In elk geval is het beter dan de inventarisatie van Balkenende’s ploeg in
Nederland, denk ik. En het heeft ook een
psychologische werking. In pedagogiek is

Beste M. en M.,
Dat is een leuke reactie en wij denken ook
met genoegen terug aan onze korte
gedachtewisseling in Marseille, waarin zo
veel gebeurde. Dus jullie worden nu ook
abonnée en waarom niet meteen ook
correspondenten van Zuid-Afrika voor Le
Provençal? Met jullie komt deze krant nu al
in 8 landen uit. Ik heb jullie ook opgenomen
in de rubriek: DOE IETS MET UW LEVEN,
want dat is verdiend. Wij zijn dan ook onder
de indruk van jullie wereldreizen op de fiets.
Gaarne horen we van jullie: over je land en
over je reizen. Dus tot gauw
Leon.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.
FRANKRIJK OP ATTALI’S SCHOP
Attali leidde de flitscommissie die Sarko
over Frankrijk’s koopkracht adviseerde. En
hij deed het stevig wel 316 aanbevelingen
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Sarko goed en hij onderschat niet dat ELKE
fransman iets van zijn gading hier terugziet
en dat de hoofdboodschap is: we moeten
verdomd opschieten! Ik blijf dus wat
sceptisch, maar besef ook dat Sarko het
gaat implementeren. En dan moet je het
niet te snel afschieten conform “gewone
regels”. Afwachten dus..

de tijd. En daarin zit in Frankrijk sinds een
jaartje duidelijk beweging omlaag.
Zo, u zit nu weer midden in het bos van de
staatsstatistiek en daar bent u nog niet
uit…. Zelfs niet MET Sarko.
DE FRANSEN ZIJN LEKKER DUN!
Fransen en jappen zijn vooral niet te dik,
blijkt. En amerikanen zijn dikjes. Nu moest
maar eens blijken hoe dat kan. Dus: weer
onderzoek! Voila wat resultaten.
Fransen eten nog echt: dus gaan ervoor
zitten, veelal samen en nemen de tijd. Niks
snel proppen in de middagpauze in de auto
of zo. Dat is één dus. Dat heeft commensalité (mensa=eten aan dezelfde tafel).
De fransen zijn ook degenen die zweren bij:
variatie, evenwichtig, vers en kwaliteit.
Daarin volgen hen de franse zwitsers en de
Italianen. In de VS en het UK is de individuele keus voor de maaltijd: wat, waar
en hoe, het belangrijkst.
De fransen en Italianen vertrouwen het
moderne eten niet zo erg; in tegenstelling
met de anglo-saxen.
Fransen eten ook op vaste momenten: elke
dag om 12.30 eten 50% van de fransen. Dat
is heel anders bij anderen; fransen hebben
eetmomenten dus als een vaste structuur
voor de dag.
Duitsers zijn zoutlozen (44%!) en , vegetariërs (20%); Fransen voor 10 en 22% en
amerikanen: 7 en 7%. Dat is dus enorm
verschillend, net als bij de engelsen (7 en
3%). Zwitsers lijken in deze sterk op
fransen.
Enkele typeringen: de fransen zijn de
“gezelligheidseters en de smullers, de italianen lijken op hen. Amerikanen zijn de
“rationele eters” en zwitsers de “natuureters” (biologisch en zo).
Waarom is dit alles zo belangrijk? Wel. De
franse vrouwen worden gemiddeld 84 jaar
en de mannen 77… omdat, de vrouwen
koken natuurlijk! U begrijpt opnieuw waarom
wij hier al 12 jaar wonen.
Ook bevestigen wij dit onderzoek: franse
eters zijn de “echte”, de andere zijn eigenlijk
maar wat ‘ knauwelaars”. De goede uitzonderingen niet te na gesproken natuurlijk.

DE WW-CIJFERTJES HERRIE
Ach, ww-ers heb je in alle landen in diverse
categorieën, vanwege de vele regelingen
ook op pré-pensioengebied. Maar in Frankrijk, waar wel eens zou zijn gelogen over de
ww-aantallen, ligt het uiterst gevoelig. Dus
hier wat toelichting op deze materie. Hier
hebben we:
-de “gewone” werkelozen. Dat zijn de
mensen die beschikbaar zijn in twee weken,
en die actief zoeken naar werk (?). Dat zijn
er 2,2 miljoen nu.
-werkelozen die niet beschikbaar zijn of
“découragés “ zijn (?). Dus niet beschikbaar binnen twee weken en die dus ook niet
echt zoeken. Daarvan zijn er 754000.
-zij die niet meer hoeven te zoeken, wegens
hun leeftijd. Hiervan zijn er 395000.
-zij die part-time werken maar MEER willen
werken. Dat zijn er 1.300.000.
Dan zijn er ook nog préretraites en mensen
met een contract dat mede door de staat
wordt gesubsidieerd. Deze worden NIET in
het INSEE-cijfer dat gepubliceerd wordt,
meegeteld. Dus de 5,4 miljoen die wij
kennen is zonder die twee categorieën.
Dus er zijn nogal wat “zoekenden” zonder
werk die buiten de telling blijven. Ach dat is
natuurlijk in vergelijking met bijvoorbeeld
Nederland, waar, zeker vroeger, grote
aantallen mensen “afgekeurd waren (geheel
of gedeeltelijk) best te snappen. De
welvaartstaat die afbrokkelt heeft ons vele
categorieën van mensen “gegeven” die
dispensaties kregen om te werken, wat nu,
of de laatste jaren weer wordt/werd
aangepakt. Dus een lichtzinnige vergelijking
tussen landen blijft link. Het is natuurlijk veel
beter de tendens de bekijken; dus het
verloop van HETZELFDE cijfer gedurende
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Frankrijk heeft in steeds meer dingen een
voorsprong: in lekker en goed eten, in energievoorziening, in zonneschijn en daarom is
het ons “” voorgeborchte van het paradijs”.
Kom dus gauw voor het hier te vol wordt…

€ maar het wordt vertekend door de vele
leidinggevenden daar; een quote van 46%!
Nu Sarko heeft gezegd dat de bodem van
de schatkist zichtbaar is en ook het aantal
ambtenaren drastisch omlaag moet, houdt
iedereen zich maar vast aan zijn belofte dat
het op den duur, via prestatiebeloning, weer
goed zal worden. Vele noord-europeanen
herinneren zich deze discussie uit hun
historie ook; dat was dan zo’n 25 jaar of
meer geleden. Nu gaat het gas er op in het
land van Marianne…

FRANSE LEGER OP DE SCHOP
Het zal moeten de zaak moet om en …
goedkoper, ook in het leger. Het hele
ontwikkelings en activiteitenprogramma gaat
onder de loep. Van Rafale uitbreiding (36
miljard €), tot nieuwe infante-rievoertuigen
(2,9 miljard) moet worden her-beoordeeld.
Hierbij is het tweede vlieg-dekschip, een
project dat samen met de engelsen zou
lopen, een heikel punt. De Charles De
Gaulle, het huidige pres-tigeschip vaart over
de wereld maar moet elke 8 jaar een
langdurige revisie onder-gaan en dan is
Frankrijk dus effe van het grote
wereldtoneel: onmogelijk vanuit pres-tige en
veiligheidsoogpunt vindt men. Ook de
europese krijgsmacht loopt ook al niet zo
lekker, helaas. Dus Sarko gaat even alleen
en hard intern bezuinigen. De efficiency kan
gelukkig veel beter dus daarmee wordt
stevig begonnen: alle vet moet er af. Er is
recent een reservedelenvoorraad ontdekt
van 16 miljard en dit is echt geen typefoutje.
Zo zal er nog wel meer opduiken. Minister
Hervé Morin gaat grijze haren krijgen en
veel rimpeltjes…
Tussen nu en 2011 zullen er ook 54.000
banen verdwijnen; enkel de gendarmerie
met zijn “veiligheidsmissie-afdeling” van
96000 ontspringt de dans. Maar in het pure
defensie-onderdeel waarin zo’n 320.000
mensen werken ( waarvan 74000 burgers)
blijft niet gespaard. De reductie ligt in de
buurt van 17%.
Zo neemt Frankrijk zijn plek ook in op de
massale bezuinigingsslag die overal in de
EU plaatsvindt.

HET HOF VAN NICOLAAS I
Ach, elke président in Frankrijk had zo zijn
“hofhouding”. Pompidou verzamelde het
verzet uit WO II om zich heen en ook nogal
wat artiesten, net zoals Charles de Gaulle.
Valery Giscard d’Estaing had een nobele
hofhouding een steeds verder uitstervende
groep.
Mitterand had een echte, zeer
mediatieke club, die hem volgde, waar hij
ook per heli neerstreek. Chirac had een
simpele smaak en om hem te bevallen
moest je ook Bernadette bevallen en ook
zijn dochter.
Nu is er Nicolas met zijn hof van bling-bling
allures, vol rijken en sterren. Dit vindt de
franse spotpers van het type Le Canard
Enchainée natuurlijk prachtig. Maar om er
bij te horen moet je ook politiek echt een
“plus” vertonen. Want koning Nicolas let
vooral op resultaat. En dat is eerder nooit zo
geweest. Andere tijden…
WIE MAG SARKO INTERVIEWEN?
Het was te voorzien, Sarko wil niet meer in
een stoel zitten vóór Patrick Poivre d’Arvor
en Arlette Chabot, de twee tvv-toppers van
het presidentiële interview sinds jaren.
Sinds jaren dus en daar zit de eerste reden
voor verandering: breuk met gisteren. Dus
hij vroeg aan de TF1 en TF2/3 bazen wie ze
voor hem next time in petto hebben. Ik
voorspelde het al na de laatste
performances: dit gaat de oude journailletop
de kop kosten. Maar Sarko wil ook enkel
hen die dagelijks voor de fransen
optreden… Dus de ontslagbrieven van
PPDA, Claire en anderen worden al
opgesteld, vrees ik. Terecht als je naar de

DE FRANSE AMBTENARENSALARISSEN
Lagere jobs worden bij de staat beter
betaald dan in het bedrijfsleven. Ben je
leidinggevend dan betaalt het bedrijfsleven
al snel beter. Een patroon dat vele landen
herkennen. Nog is het gemiddelde salaris
bij de overheid (2127 €) en in “le privé” 1904
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povere kwaliteit van het politieke interview
EN de verslaggeving kijkt!

verder. In de politiek is het leven vol
verrassingen.

SARKO VOLGENS MAX GALLO
Gallo is een beroemd auteur die ook vele
biografieën van koningen en politici schreef.
Wat is zijn profielschets van Nicolas?
Wel hij noemt hem : De VEROVERAAR.
Een kleine Bonaparte , die nauwelijks Frans
oogt en die veel schandalen oproept. Al in
de campagne noemde men hem “een beetje gek”, en de Amerikaanse neoconservatief, die enkel aan zijn paspoort laat
zien dat hij Frans is. Zijn wortels zijn
hongaars en ook uit Saloniki. Hij is ook
iemand uit de groep Blum, Mandel, Mendès
France; de joodse rij.
Net als bij Bonaparte en de Gaulle roept hij
dezelfde haat en afkeer op deze kleine
koorddanser en exhibitionist.
Een humorist zei dat hij het land verdeelt in
“collaborateurs” en “verzetsmensen”. Hij lijkt
agressief, een beetje vulgair, is advocaat en
geen ENA-er. Maar toch werd hij door 53%
gekozen dat bij een opkomst van 85%. Hij is
dus een hyper-président.
Maar we wisselen intussen ook van tijdperk:
de hypocrisie en de sociale cover-up zijn
afgezworen. Het dubbelleven van vele
voorgangers is verdwenen en zijn echte
opvattingen zijn aan hem en zijn gedrag af
te lezen. Nicolas heeft met de oude stijl
gebroken. Nu wordt het hopelijk nog ooit
zijn kunstje om discretie, nederigheid en
gereserveerdheid te gaan combineren met
zijn openheid, directheid en onverhulde
afkeer van de hypocrisie. Maar dat zal nog
niet gaan meevallen. Aldus Max Gallo.

BEETJE MINISTERIËLE HERRIE
Minister Boutin van Huisvesting en staatsecretaris Amada van de banlieu’s zijn twee
dames die elkaar niet zo mogen. Dat werd
nu publiek, toen Boutin hardop zei “niks te
snappen van het banlieu-program van
mevrouw Amada. Dus groot gelazer, vooral
in de pers. Daarna werd het weer wat stil,
maar dat kan niet lang duren. Ach mogelijk
gaat een van de twee opkrassen na de
gemeenteraadsverkiezingen. Dus dames:
attention!
WIE MAG MEE MET SARKO?
Sarko heeft veel mooie en sulfureuse
dames in zijn ploeg en er is steeds
animositeit over de samenstelling van zijn
reizende hofhouding. Niet zelden is er wat
geduw en getrek tussen de belle Dati (uit de
Magrheb) en de schitterende Rama Yade uit
zwart Afrika. Dati is de wijze en Yade is de
wilde en dat heeft zijn eigen dynamiek , ook
bij Sarko. Dus daarom mocht Yade niet mee
naar China enmag ze nu wel naar India.
Samen met Pecresse (onderwijs) liepen ze
over de rode tapijten. Sarko’s harem, die
hem troostend bijstaat nu Carla niet overal
heen kan. Want niet met hem getrouwd
dus. Eigenlijk is ook het kabinet een
afspiegeling van een soort familie met al zijn
perikelen, gevoeligheden en paternale aansturing.
Het spelletje “wie gaat er mee? “, zal nog
vaak gespeeld worden, maar niet door de
50-100 industriëlen die steeds meereizen.
Maar die zijn dan ook niet zo mooi als de
groepies van Sarko.

SARKO WIL NOG MEER LINKSEN
Sarko verzamelde in zijn regering al heel
wat linksen. Maar hij vist verder in de PS
vijver. Daarin aast hij nu op Claude Allègre,
oud-minister van Onderwijs van Jospin, die
daar in ongenade viel. Hij aarzelt nu nog.
Jack Lang is een andere linkse vis en rond
hem kun je bijvoorbeeld een ministerie van
Cultuur zien of ook dat van Arbeid.
Maar nu eerst de gemeenteraadsverkiezingen en dan zien wij en zij wel weer

SARKO’S CIJFERTJES
Ziehier de politieke barometer: Sarko begon
met 57% in de plus en staat nu op 45%. Zijn
“min” staat nu fs op 48%. Attention dus. Een
effect van zijn amoureuze escapade of
meer van zijn machteloosheid rond de
koopkracht?
Fillon, de premier ging van 45% via 41% en
toen weer naar 43%, pas mal. De
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minstemmen gingen van 34% naar ook
43%, nu.
Het staat dus lichtelijk op slechter weertje
voor deze toppers. Sarko verzint ongetwijfeld nu weer een + geintje… een list
dus.

DE BRUNI-CLAN
Nee Carla is niet hulpbehoevend; haar
familie behoort tot de drie rijkste van Italië.
Een industrieclan van grote macht uit het
noorden en werkend in kabels en banden
vooral. Carla groeide op als een princesje
ver van haar ouders en de grote wereld. .
Ze bleef echter niet in de zon liggen luieren:
ze was mannequin in de top, fotomodel, en
ging toen zingen. En schrijft heel
verdienstelijk teksten voor beroemde
collega’s zoals Julien Clerq.
En met
succes!. Ze had ook nogal wat mannelijk
schoon om zich heen, niet ongewoon voor
mooie en vooral schatrijke dames.
Ze is niet deftig, erg verwend en wat
“ordinair loslippig”. Als First lady niet direct
een prototype. Maar dat is haar boyfriend
ook niet! Dus laten we eens afwachten en
denken aan een dame als Lady Di , die ook
werd neergesabeld en later steeg tot in de
hemel. De moderne mens ziet het anders…

24 ADVIEZEN AAN SARKO
Journalist Patrick Besson wil de huwelijkskandidaat Sarko 24 welgemeende adviezen geven… Ze staan voor in Le Point
van 17 januari. Ze zijn best “drôle”, dus ik
geef er enkele hier weer; een greepje dus:
1. Zeg de toekomstige Mevr. Sarkozy niet
van welke muziek u houdt (Serge Lama,
Jeane Manson, Enrico Macias).
4.Houdt uw oudste zoon uit de buurt van uw
nieuwe verbintenis (!).
6. Vertel niemand over de koopkracht van
uw fiancée; erfgename van een der grootste
fortuinen van Italië. Hou het even voor u.
11.Carla zegt dat ze van lezen houdt, maar
toch zou ik haar geen boeken schenken..
13. Ook al zou uw populariteit dalen, zie niet
af van uw huwelijksreis op het jacht van uw
vriend de multimiljardair uit Frankrijk of in
het buitenland: een mens leeft maar een
keer.
16. Laat Carla niet te vaak op La Laterne
slapen (=Elysée) dat zou de “sans-culottes”
(revolutionairen) daar om heen op verkeerde ideeën kunnen brengen.
18. Als het zoontje van Carla zijn gezicht
blijft verbergen voor de fotografen zal
iedereen tenslotte denken dat hij U niet
meer wil zien.
20. Op een eventuele reis naar de VS, aan
Barack Obama, zou ik Carla maar niet
meenemen. Want je weet maar nooit wat er
dan zou kunnen gebeuren.
23. Een tatouage of piercing zou haar best
kunnen bevallen. Maar doe dat niet in uw
tong, want u spreekt gevaarlijk veel.

DE SPOORWEGPENSIOENEN
Er werd stevig in gesloopt recent maar denk
niet dat nu alles kits is. Wat kerngetallen: er
zijn 165.000 actieve spoorwerkers en
300.000 gepensioneerden. Dit is GEEN tikfoutje! De omzet van dit bedrijf is 16,7
miljard en voor de pensioenen betalen de
actieven 355 miljoen €, de SNCF 1,52
miljard en de staat (is de belastingbetaler)…
2,8 miljard. Het systeem van salariëring en
pensioen is jarenlang van een uiterst speciaal soort geweest. Een treinconducteur
kreeg een niet al te hoog basissalaris maar
daarop kwamen ontelbare premies en gratificaties tot wel 30% er boven op. De gereden kilometers waren daarin een belangrijke factor en dat gaat lekker bij de
TGV natuurlijk. Maar voor het pensioen telt
deze berg met opslagen NIET, jammer
genoeg, waardoor de pensioenen niet erg
hoog zijn. Anderzijds worden conducteurs al
vroeg in hun 50-er jaren gepensioneerd…
Tja hoe dit gaat aflopen is best spannend
natuurlijk, maar ik ben blij dat ik geen
spoorwegretraité ben, eerlijk gezegd.

Het politieke cabaret is dus in Frankrijk
opnieuw ontwaakt. Daarvoor heb je dus een
Sarko nodig en een Carla Bruni. Het gaat
echt niet meer zonder.
U mag lachen en U ook ergeren; het zal
Sarko niet echt deren. Hij heeft niets geërfd
van zijn voorganger Chirac.

ORDERREGEN BIJ ALSTOM
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Alstom was in 2003 op sterven na dood. Zijn
CEO ene Kron hielp het bedrijf er helemaal
boven op en nu zijn de orders er volop.
Alstom doet vooral in transport, vaak treinen/metro’s/tramways
en ook gasturbines/centrales en zo. Een greep uit hun
orderboeken:
-Metro van Sjanghai, 43 miljoen €
-Tramway Oran, Algerije 300 miljoen €.
-Twee gascentrales in Algerije 800 miljoen €
-Gasturbines Abou Dabi 1 miljard €
-TGV in Argentinië: miljardenproject
-Treinstellen naar Italië, mogelijk ook nog
TGV later: idem miljarden.
-TGV Marokko is in onderhandeling….

op de beurs en nu vindt men het in Parijs
tijd worden voor een volgende deel van de
resterende 27% af te staan. Maar wel even
voorzichtig op deze zwabberende beurs.
Dit bedrijf zoekt overigens zijn nieuwe
business in heel andere hoeken onder meer
amusement. Dit was als gedachte zo’n 8
jaar geleden voldoende om alle hoon over je
af te roepen. De heiligheid van staatsbedrijven is echt afgeschaft.
-DOE IETS MET UW LEVEN
Fietsers M. en M. uit Zuid-Afrika.
Alweer twee nieuwe echte wereldburgers,
die zich al jaren met de fiets verplaatsen.
We kwamen elkaar tegen in 2007 in een
bus in Marseille… en dat werd een korte
maar intensieve ontmoeting, die eindigde
met mailadressen- uitwisseling.
Dat fietsen doen ze al drie jaar veelal in
Europa en dan vertrekkend en weerkerend
van/naar hun woonland Zuid-Afrika. Ze
reden in die tijd 16.500 km… en maakten
1500 foto’s voor hun reisverslag en gaan als
ze even tijd vinden ook nog even door het
Krüger Wildpark onderweg. Ze gaan in
2008, na de winterstop weer zo’n 5000 km
of zo maken. Tja dat is voor deze mensen,
van mijn leeftijd, toch een prestatie die respect afdwingt. Ik hoop dat ze ons, via wat
berichten, mee laten genieten van hun
enthousiaste sportieve prestatie die ook vol
is met belangstelling voor mens en cultuur
onderweg. Beste M. en M., deze kolommen
staan vanaf nu ook open voor jullie wederwaardigheden! Tot gauw dus!

De aandeelhouders zullen dit jaar voor het
eerst in 6 jaar dividend gaan beuren.
Frankrijk bestrijkt het energiegebied erg
compleet en vooral het olieloze deel dwz
gas en kernenergie; heeft alles op het
gebied van modern en snel transport (ook
olieloze deel) en is dus in staat zeer brede
projecten te coveren wereldwijd. In een
marktdeel (energie, transport) dat boomt.
Koop dus deeltjes Alstom.
En vergeet de fransen ook niet op het
gebied van wapentuig: straaljagers, tanks
en electronica.. En die markt boomt ook.
Bij zijn bezoek aan Saoudi-Arabië sprak
Sarko af dat de beruchte tussenpersonen in
de wapenhandel, die vermogens inpikten
omdat staten niet DIRECT wapentuig wilden
verkopen af te schaffen. Daardoor wordt die
pief-paf-poef veel goedkoper natuurlijk. De
Sofresa het regeringswapencontroleburo
etc, gaat nu buitenspel dus. En een groep
van topambtenaren doet vanaf binnenkort
de zaken vlak bij de president en de zijnen.
Sarko breekt met alles wat vroeger een
verkeerde geur verspreidde… Tot plezier
van zijn Arabische klanten, die ook in hun
kringen nu de corruptie beter in de greep
hebben.

****
DE AFRIKAREIS (Lezers A en L uit Monieux)
Ze vertrokken per auto voor een grote reis
door Afrika. Via hun blog volgden we hen
enkele dagen na hun vertrek uit Monieux,
hier in de bergen. Ze arriveerden in
Marokko en alles startte voorspoedig. Sinds
enige tijd functioneert hun blog niet meer en
weten we dus niet waar ze zijn. Onderweg
in donker Afrika in de grote zandbak… Ook
in La Provençe , one krant, stond een stukje
over het stoppen van de berichten van hen

FRANCE-TELECOM UITVERKOOP
Dit stokoude franse bedrijf werd al stevig
door elkaar geschud door de moderne
communicatiewereld en werd geprivatiseerd
tot veler afgrijzen. In 2007 werd er 5% van
het staatseigendom in dit bedrijf gecedeerd
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nadat bleek dat ze moeite hadden om een
visum voor de reis door Mauretanië te
verkrijgen. Inderdaad waren er ook technische problemen met hun blog. Lichtjes
ongerust blijven we hen volgen en houden
we U op de hoogte. Het zit wel eens tegen,
ook in Afrika.

medewerkers en ook wat vriendelijkere belastingen. Zelfs Wintzen valt bij hem in het
niet ….
…………………………………………………
…………………………………………………
FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK

****
Maarten de tractoriste uit Nederland.
Hij amuseert zich fantastisch en ging van
Frankrijk, via Portugal naar het diepe
zuiden. Nu rijdt hij weer oostelijk naar de
oostkust
van
Spanje.
Zijn
grote
communicatievermogen en zijn moed
brengen hem in contact met vele andere
avonturiers en de bevolking. Zijn dagelijkse
reisverslag is een kaleidoscoop van een
wereldreiziger met zijn dagelijkse verrassingen. Hij had een klein aanrijdingkje
met een boom en een verkeersbord en er
brak een ruit. Maar het is alweer
gerepareerd.En, zijn eega heeft zich nu in
Zuid-Spanje even bij hem gevoegd, na
lange maanden. Blijf kijken op zijn website!

-Politiek/maatschappij
.Sarko aan het werk
Sarko gaf een persconferentie voor 600
journalisten. Hij sprak 50 minuten en beantwoordde ook 50 minuten vragen. Ik keek
zeer geboeid toe hoe hij zijn show opvoerde op TV. Een perfecte show van een
soort ADHD--president, die echter heel
precies het evenwicht vond tussen “hard en
duidelijk” en “afkeer met hoon en spot”. Al
moesten een aantal (linkse) journalisten het
best bezuren. Ze werden vakkundig tot
haché vermalen met een valse glimlach.
Duidelijk werd weer eens keer, dat maar
zeer weinig journaille zich met deze superintelligente wals kan meten. Hij beloofde dit
soort bijeenkomsten zo’n drie keer per jaar
te gaan houden.
Kwaliteit journaille
En ik voorspel u, dat er onder de
journalisten nu ook kaf en koren gaat
worden gescheiden, want de strijd om
journalistieke greep op Sarko te krijgen is
nu echt open. Hoofdredacteuren moeten nu
hun kwaliteitsinventarisatie op personeelsgebied echt over gaan doen. Want een
lamme pers en een lamme, zielige oppositie, dat is niks goed voor een land. Ook
niet voor Sarkozy, nee, NET niet voor
Sarkozy.
Bezoek van Blair.
Intussen had hij ook Tony Blair op bezoek
op het UMP-congres, die flink grapte over
zijn gestoorde relatie met de franse
socialisten-broeders. Tony, die in Brussel
verder wil, had dan ook geen enkele
meeting met zijn broeders uit de franse
internationale. Het onderstreept de armoe in
de PS nog eens extra.
Sarko naar het MO
Na dit alles vloog Sarko naar het MiddenOosten om zijn vrienden daar te bezoeken

JEAN-BAPTISTE DESCROIX-VERNIER
Nee, u kent hem nog niet, hij is Frans
ondernemer en woont op een woonboot in
Amsterdam. Hij was ooit advocaat ging in
Beursnieuws en zit nu in Rentabiliweb een
financiële service op Internet. Heeft 180
miljoen op de bank (in Nederland!), draag
kilts en heeft zijn haar in tressen. Heeft ook
twee katten, een hond en een huisrobot, en
is gepassioneerd van theologie. Zijn
medewerkers, 160 stuks, noemen hem
Jocanaan, en dat is Jean-Baptiste in het
hebreeuws. Hij delegeert zeer sterk, is zeer
rechtvaardig en non-conventioneel in zijn
personeelsbeleid. Hijzelf slaapt drie uur per
nacht en zweert overdag bij micro-sleeps,
kleine diepe dutjes. Hij doet nu 60 miljoen €
in omzet in korte tijd en zijn omgeving weet
dat dit slechts het begin is. Maar van WAT,
dat weet niemand. Alleen Jocanaan..
Komt u hem tegen in Amsterdam: kilt,
zwarte bril, haar in tressen en met IPODvideo dan moet u zeker eens met hem
babbelen. Hij vond in Amsterdam tolerantie,
een non-conventioneel klimaat, moderne
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en zijn produkten er te slijten. Bush was er
“toevallig” ook, dus nu moeten we onze
lijstjes van omzetten in vliegtuigen en
kercentrales weer helemaal gaan bijwerken.
En Sarko weet ook alles van de historie van
de relatie emiraten-La France. Daar ligt
Frankrijk uitstekend in de markt als enige
westerse alternatief voor George. Sarko
“de Amerikaan” loopt nu George de texaan
direct voor de voeten in het zand van de
grote Arabische woestijn. En Sarko weet als
ieder ander hoeveel ping-ping in die grote
Arabische staatsfondsen zit waarmee je
financiële steun voor je industrie kan
proberen te krijgen. Sarko verkocht meer
franse industriële glorie in 8 maanden dan
zijn voorgangers in een heel presidentieel
leven. Hij heeft dan ook NIETS tegen
ondernemen en ondernemers!
MAM vecht
MAM, de minister van Defensie en oudgediende in de UMP, vecht voor haar hachje, want zij is old class in de ogen van
Sarko. Dat gat haar lijkt het niet slecht af
overigens. Zij is vol lof over de openheid en
eerlijkheid van baas Sarko en lijkt er plezier
in te hebben. Dus wie weet.
Vechtende ministers
De ministers Boutin en Amara bijten elkaar
intussen publiekelijk over het “banlie plan”.
Sarko heeft de dames nu aan de ketting en
gaat zich, na terugkeer uit India etc. eens
stevig met dit onderwerp bemoeien. Als de
gemeenteraadsverkiezingen voor de UMP
TE erg tegenvallen zullen er in deze hoek
mogelijk dameshoofden rollen. Dat van
Amara is ook niet meer veilig voor het grote
zwaard van Sarko: ze is gewaarschuwd!
Vooral ook door Borloo en Besson die hun
beiden tot verstand aanmaanden. De
purificatie van ronde 1 staat voor de deur
weet iedereen…,

als invalshoek van kritiek te nemen. Ze lijkt
wel een hoofdredacteur van een roddelblad.
Maar er komt geen syllabe uit haar mond
die een serieuze kritiek op de inhoud van de
politiek van rechts, laat staan een
tegenvoorstel! Nu is ze ook Delanoë, de
burgervader van Parijs, die weer wil
herkozen worden, en die wel eens de
nieuwe sterke man zou kunnen zijn straks,
begonnen te schofferen. Het is in de PS
een
complete
Katrijn-Jan
Klaassen
poppenkast; enkel de jacht op elkaar is
open, en niet die op de regering! En Sego
lijkt in alle opzichten de lijn van Sarko, die
duidelijk de personalisatielijn volgt in zijn
presidentschap, over te gaan nemen. Iets
wat ideologisch in de PS best zwaar ligt.
Dus nu gaat ook in de PS de personenstrijd
een tandje hoger: de Fabiussianen, de
Strauss-Kahnianen en de Delanoëanen
staan nu tegenover elkaar en tegenover de
Segoleanen. Intussen heeft ze ook openlijk
de stoel van Hollande opgeëist, ultieme
wraak dus. De PS lijkt op een dierentuin met
publiek, waar de biologie geen enkele rol
meer speelt. De schandaalpers gaat weer
miljardenomzetten maken.
Hollande komt ook niet veel verder dan
commentaar op de persoon Sarkozy en
speculeert op de schrik van de oudere
fransen die zo’n president in Jeans met een
Ray Banbril en een fotomodel maar niks
vinden. Toen Sarko zei dat het toch knots
was, dat de president in Frankrijk nooit het
parlement toespreekt, was Hollande tot elks
verbijstering daar tegen. Zonder argument
overigens … en hij vergat ook nog dat hij dit
voorstel ooit zelf indiende! Francois lijkt ook
al total loss… en zoekt mogelijk ook troost
bij zijn nieuwe geliefde na afscheid van
Sego. Overigens deed Hollande weten de
PS-politiek te gaan verlaten, minstens voor
even. Hij wil het wel even voor gezien
houden in tegenstelling tot ex Sego.
Radicalo’s
Besancenot (LCR) heeft intussen zijn kleine
trotzkistische nichegroep stevig heropgericht en hij aast op de linksen in de PS.
Zijn laatste congres werd zeer goed bezocht
zo’n 2400 jeugdige radicalen waren er. Zou
hij erin slagen zijn club te verdrievoudigen

Verward (ultra)links
Segolène roert zich enorm en op haar eigen
manier. Ze doet twee dingen tegelijk: ze
probeert in het grote gat van de PS (gelaten
door haar ex-man) te stappen door zich al
vast voor 2012 te melden, het chef-schap
van de PS op te eisen . En in de richting van
Sarko probeert ze zijn gedrag als persoon
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zoals hijzelf denkt te kunnen? Wel opgepast
Olivier: de post waar je werkt (!) als facteur
gaat privatiseren en wordt kapitalistisch
belaagd. Laat nu eens zien wat je in “eigen
huis” daaraan kunt doen. Onzin natuurlijk:
Olivier zit gebeiteld en is à l’abri. Ieder zijn
stekje….
Ook van hem werd in de woeligheid van de
laatste maanden geen enkel kritisch oppositioneel geluid vernomen. Het gat tussen
de nieuwe wereld en de radicaal communistische gedachten is ook wel erg groot
geworden. Dus is het beter in de eigen
starheid te vluchten en te blijven…

stak en dat ook andere collega’s zo met de
centen speelden in persoonlijke zandbakken
van 50 miljard € (het BNP van Marokko!).
De verbijstering over het gemak waarmee
controle en beveiliging kunnen worden
omzeild in een superbank is enorm…
Uiteraard is dit de top van de ijsbergen die
ronddrijven in bankland.
Er is ook nog een klacht wegens handel met
voorkennis tegen een grote bestuurder;
kortom dit gaat nog zeer veel stof doen
opwaaien. Het kapitalisme staat fors te kijk,
en de grootste bank van Frankrijk zou wel
eens van zijn sokkel kunnen vallen. Dus er
komt nog wel meer…

-Financiën
De buitenlandse investeringen in Frankrijk
waren in 2007 123 miljard $, 52% meer dan
e
in 2006. Daarmee werd het land 3 op de
wereldlijst, na de VS (193) en de UK (171).
De een verheugt zich hierover en de ander
ziet er een bedreiging in van de franse
beschaving.

-EN WEER EENTJE: IN CORSICA!
Twee politiecommandanten uit Bastia zijn
geschorst in afwachting van onderzoeksresultaten. De “police des polices” is ermee
bezig want ze liepen in een voor hun
opgezette val. Een van hen werd al eerder
gestraft voor malversaties en verbindingen
met de maffia. Toen werd hij “gered” door
een officier die gunstig over hem berichtte
maar die nu ook, in Marseille is verdacht
van foute contacten met de maffia aldaar…
Intussen is gebleken dat er via SMS-Corsica
valse paspoorten zijn verstrekt, ook aan de
nationalisten. En bij een tussenpersoon, exlrgionair, vondt de politie ook nog springstof.
De directeur van SMS is intussen
onvindbaar voor de politie.
Intussen vliegen de gebouwen van politie en
overheid je in Corsica om de oren en nu
werd er zelfs brand gesticht in het corsicaanse parlement! Want Yvan Colonna zit
vast na veroordeling en dat bevalt zijn
achterban niet. De autoriteiten en het kalme
deel van de bevolking waren zeer geschokt
en het enige positieve was, dat er nu grote
onderlinge tegenstellingen binnen het nationalistische kamp bleken te zijn. Het wordt
tijd dat elke groep duidelijk positie kiest ten
aanzien van het geweld. De demonstratie
waartoe de nationalisten opriepen bracht
slechts 500 mensen op de been. Dat was
dus niet zo best voor de “nationalistes”.
Fillon vloog al direct er heen om zijn steun
te betuigen (en ze lokaal de les te lezen
natuurlijk!). Corsica blijft de luis in Sarko’s

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
De PS rekent op veel winst in de grotere
steden. En ook dat ze een aantal terugkrijgen van de 35 steden die de vorige keer
naar “rechts” omvielen. Zoals Rouen, Blois,
Caen, St.Etienne, Montauban en Cahors.
Chalons en Laval zouden weer gewonnen
kunnen worden van rechts en mogelijk zelfs
ook Bordeaux. Ook Toulouse is kansvol
voor hen en zeker Parijs en Lyon. Pau en
Mulhouse zouden wel eens van links naar
rechts kunnen gaan, voor de UMP is er niet
echt veel te verdienen deze keer.
-Affaires
-SOCIETÉ GENERALE
Wereldnivo, dit schandaal, waarbij een 31jarige trader 4 miljard om zeep helpt. Hij
verdiende in 2007 nog 300.000 € aan
premies wegens superieure prestaties! De
baas van de bank kon het niet uitleggen, hij
leek zelfs te gaan wenen voor het hele volk.
Sarko was niet onder de indruk en eiste
bijna direct zijn kop. Trader Kerviel is na
eerste verhoor onder toezicht weer in zijn
appartement in Neuilly. Zijn advocaten maken bekend dat hij geen cent in eigen zak
14

pels; hier is ook hij overvraagd. Corsica ligt
ook niet zo ver van Italië en zal wel flink zijn
besmet. Zie nu weer in Napels.
Wordt vervolgd dus, mogelijk eternellement…

IGO = Mec, kerel, man. Synoniemen: boug,
frolo, keumé, kho.
DRIBBLER = zijn liefje bedriegen.

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

ÊTRE MOELLEUX = avoir la flemme ; het
niet zien zitten.

NOS MOTS ACTUELS
De reeks die volgt is gekleurd door de
sociaal-politieke problematiek:

SEC = nul (Nietsnut). Synoniemen: chime,
vieux, zéro.
CHANMÉ = Formidable (geweldig, OK).
Synoniemen: bad, hard.

MILITANTS CÉGÉTISTES= dat zijn de
militanten van de vakbond CGT met hun
rode vlaggen, die altijd voorop lopen in
MANIFS en aan poorten wonen van “bestaakte” bedrijven. Ze nemen in getal overigens fors af.

Een volgende keer nog meer.

NOS BONHEURS FRANCAIS
Frankrijk is een verrassend land zeker in
maatschappelijk opzicht, maar ook in het
zeer gewone, alledaagse. Dus nog meer
“geluk”:

JUSQU’AU-BOUTTISTES=zijn
radicali’s
van de Zuidelijke vakbonden die altijd de
eersten en de laatste zijn met staken. Ze
zijn een vroeger noodzakelijk, maar nu
uitstervende elite, die niet slecht verdient,
quand-même!

-De strakke blauwe hemel, die s’morgens
meestal wacht, is een zegen voor het
humeur. Maar als hij er is tijdens een
canicule kun je sommigen maar beter uit de
weg gaan… Als je dit snapt blijf je blij.

LES PRUD’HOMALES = zijn de verkiezingen van de prud’hommes, de
prudente (wijze) mannen (en vrouwen) die
hier optreden in arbeidsgeschillen-”gerechten”. De leden zijn uit de vakbonden en
uit ondernemerskringen gekozen en hun
verkiezing is daarom altijd een maat voor de
stevigheid van de posities der ver-schillende
vakbonden. Daarin zit hun (on-derlinge!)
concurrentie dus.

-Het weinige regenwater dat we voelen doet
ernaar verlangen. Dat gebundelde verlangen veroorzaakt dan ook die enorme
stortbuien die er soms zijn. Ach we blijven
dan gewoon binnen want het is snel weer
over. Een ex-hollander weet dat dit geluk is.
-De burocratie is hier ook enorm. Maar hier
kun je die bestrijden met het geven van
bises aan de juiste dames, het maken van
complimenten of het gewoon schreeuwen
om hulp in je grote nood. Want burocraten
helpen pas als je op je rug ligt. Dat maakt
hen weer menselijk en toegangkelijk.
Waarmee is bewezen dat er een hart klopt
onder die burocratische schil.

Dan ook nog wat dictionaire uit de “cité’s”,
de banlieu’s of de ghetto’s van de grote
steden. Daar woont veel jeugd die
nauwelijks frans spreekt , laat staan schrijft,
omdat ze opgroeiden in hun “gesloten
wereld met een eigen taal”. Hier wat
voorbeelden uit deze verbazingwekkende
ghetto-taal:
GO = fille, (meisje). Synoniemen: frolotine,
frolotte, meuf, racli, rate, schneck.

-Eten en drinken is hier religie. Dus daarom
wordt een Macdo hier jarenlang geweerd
met alle (onwettige) middelen. Als hij er dan
toch komt, dan blijkt dat er veel beter spul te

PADIG! = t’en fais pas (Stel je niet aan)
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krijgen is dan in andere landen. Maar het
blijft aan te raden de Macdrive te kiezen in
een auto met donker glas, om niet herkend
te worden. Want zo’n fout kost je jarenlang
je reputatie. En “er tegen zijn” bevordert je
integratie enorm. Het is alleen niet aan je
hollandse kleinkinderen uit te leggen.
Maar al met al blijft het “geluk”.

“ Mijn vak is om de bliksem en de donder
naar me toe te trekken, zodat die niet teveel
andere mensen treft”. (Poincarré).

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

-Parkeren in Mormoiron is een studieobject
voor sociologen. De kapriolen die daarbij
worden vertoond zijn ware ontboezemingen
van de franse ziel. Hun individualisme, hun
afkeer van flauwe regeltjes en hun
overtuiging een erg belangrijk burger te zijn
, bleken na vele jaren, ik beken het, onverwoestbaar. In zo’n land wordt je niet verrast
door steeds weer andere nieuwigheden,
alles blijft een beetje.

MARSEILLE IS 2600 JAAR OUD
Dat is niet ECHT oud, maar Marseille is toch
wel ouder dan Jezus Christus en was
vroeger de plek waar de Liguren woonden,
een vreedzaam gallisch volkje. Toen landden er grieken uit Phoenicië, uit de buurt
van Smyrna, en hun baas Protis maakte
contact met de bewoners. Als zijn dochter
dan trouwt met een locale bobo, dan ontstaat eigenlijk Marsalia, onder de bescherming van de godin Artemis. Een handelsstad verrijst, geopend naar de Middellandse
Zee, en die dus vele grollen van de historie
zal gaan meemaken. Dus de Marseillais, dat
zijn dus vanouds gewoon grieken!
Massilia (let nu op de i ), verzet zich in 48 v.
Chr. tegen Ceasar, mar wordt dan niet ingenomen. Ook niet in de periode van die
e e
“vervloekte christenen” ( de 4 -5 eeuw) en
zelfs nietdoor de goten en de franken. Tot
e
de 8 eeuw blijft de stad onafhankelijk en
overleeft zelfs de eerste pestepidemie van
591. Ook weigert ze zich aan Charles Martel over te geven die in Poitiers de Saracenen (moslims) stopte. Maar toch gaat het
later fout en de stad wordt enkele malen
geplunderd, rond 737. Ze krijgt het erg
moeilijk met de herleving, mede vanwege
de piraten van moorse komaf en de romeinse vloot op zee.
In 838 is de stad er heel slecht aan toe,
maar langzaam wordt het weer de poort
naar het Heilige Land en in 1212 vertrekt
van hier de beroemde “kruistocht der kine
deren”. Tijdens de 13 eeuw heeft Marseille
zijn commerciële positie weer terug. In 1378
steunt Marseille de Catharen tegen de paus
van Avignon en is dan een soort van autonome republiek. Haar welvaart wordt nu

PAROLES DE PRÉSIDENTS.
Verder met de wijsheid van de franse
Presidenten, die vaker dan ik vermoedde,
de moeite waard zijn om te citeren. Hier
weer een selectie:
“In het publieke leven moet je je niet te veel
roeren. Laat ze maar over je praten en laat
ze maar doen. De menselijke dingetjes
gaan vanzelf”. (Jules Grévy, geen familie
van Sarko dus).
***
“ Het zogenaamde liberale systeem draagt
zijn naam ten onrechte, want het heeft niets
met vrijheid van doen. Vrijheid bestaat niet
in de jungle”. (Mitterrrand, 1988).
***
“ Een slechte wet corrigeer je niet, die stel je
buiten werking “. (Mitterrand, 1982).
***
“In de politiek moet je slechte dingen
wegnemen maar ze nooit wreken”. ( Bonaparte).
***
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mede bevorderd door de aanwezigheid van
de Tempeliers.
Dat duurt tot in de 14e eeuw de moslims het
Heilige land heroveren en de piraterij op zee
weer hoogtij viert; Marseille zakt dan weer
af. In 1423 wordt de stad geplunderd door
de Catalanen van de koning van Ara-gon,
die de zware ketting die de haven af-sluit,
meenemen als trofee.
e
Maar alles floreert weer in de 14 eeuw, de
stad ligt zelfs vóór op Genua en Venetië, en
kent ook al quarantaineregels in 1477. Dan
wordt de stad, door erfenisgedoe toch nog
Frans, onder koning Lodewijk XI, een hele
harde mijnheer. Maar ook hij laat Marseille
in haar waarde, stimuleert zelfs haar ontwikkeling en heeft er zijn Koninklijke galeien. In 1489 wordt Marsilho tot Marseille en
is dan de grootste handelsplaats van Frankrijk. Marseille bouwt de oorlogsschepen
voor de strijd tegen de spanjaarden en de
genuezen en wordt nu zelfs een beetje een
piratenstad (ville des corsaires) , zo rond
1500.
In 1524 is het weer raak tussen Karel V en
de Bourbons, maar de stad houdt stand.
1533 AD trouwt Hendrik II met Catherina de
Medicis in aanwezigheid van paus Clemens
VII hier. En als de koning een verbond met
de turken, tegen Karel V sluit, gaat het ze
hier weer voor de wind, tot de grote pest
van 1580. Marseille blijft later afzijdig van
de grote godsdienst-oorlogen en na wat
schermutselingen lijft, Henri IV de stad in en
verzucht: Nu ben ik pas echt de koning van
Frankrijk.
De Fronde gaat aan de stad voorbij, maar
als men zich weer van de koning afmaakt,
loopt dat in 1660, onder Lodewijk XIV verkeerd af. Hij bezet de stad en laat aan de
haveningang twee forten bouwen die de
stad onder schot houden…. De kanonnen
staan dus niet naar zee gericht, maar naar
de stad! Vanaf die tijd moeten de marsaillais de fransen eigenlijk niet meer en men
noemt die ook “francillots en parisiens”. De
stad floreert echter opnieuw en wordt opnieuw DE havenstad, met name voor de
producten uit het Oosten. Sinds 1700 is er
ook een levendige handel op Amerika; niet
op de laatste plaats door de zeepindustrie.

In 1720 brengt de Grand-Saint-Antoine, een
schip, de pest in de stad, na een malversatie van handelslieden, die de quarantaineregels overtraden. Bisschop Belsunce
doet er alles tegen, maar moet meer dan
de halve stad begraven. Wel 40.000 doden
in enkele weken… De Male Mort…
Tot aan de Revolutie krabbelt de stad weer
op, hervindt de handel en zijn welvaart en is
ook cultureel een bloeiende stad. Maar wel
op zijn eigen, niet-parijse, wijze, natuurlijk.
Een legertje Marseillais trekt met haar strijdlied naar Parijs onder de revolutie, de stad
rebelleert en schenkt Frankrijk zo haar nationale hymne: de Marseillaise. In 1793
heeft de stad zat van de terreur van het
nieuwe bewind en rebelleert opnieuw. Ze
verliest en wordt voor straf tot “de stad zonder naam” omgedoopt en verliest daarnaast
vele privileges.
Van 1815 tot 1830 gaat het weer prima,
maar de stad botst toch weer met het
protectionisme van de staat en lijdt daar
zeer onder.
Als Algerije wordt veroverd, in 1840, gaat
Marseille weer voorop in de handel met het
oosten. De stad krijgt een aquaduct, de haven wordt uitgebreid tot de Joliette, en
Hausmann zet ook hier zijn stadsstempel.
Zie de grote monumenten Beurs, het Paleis
van Justitie, de Kathedraal en Notre Dame
de la Garde. In 1870 wordt de stad Garibaldist en haar Commune wordt later helemaal verpletterd.
Als het Suezkanaal open gaat komt er weer
een bloeiperiode en in 1900 krijgt Marseille
zijn beroemde tramway. In 2007 is er weer
een heropend overigens, een mooi symbool
niet?
Marseille lijdt nauwelijks van WO I, maar
wel onder de grote brand in het Theater (in
1919), waarin Wagner al triomfen vierde,
zelfs voor Parijs hem kende. In 1924 komt
er dan ook de nieuwe Opera Municipal.
In de 30-er jaren is de stad het “franse Chicago”, waarin ook foute politici een grote rol
spelen. Deze reputatie is voelbaar tot op
vandaag., maar dat een beetje ten onrechte
Van 1939 tot 1942 is de stad deel van de
“zone libre” onder Vichy. Zeer vele vluchtenden waaronder zeer beroemde artiesten
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duiken er onder; Max Ernst en André Breton zijn enkele namen. In 1943 eist Hitler de
verwoesting van het quartier St. Jean tussen de haven en Le Panier. Omdat het er zo
vies zou zijn… Maar hier is in werke-lijkheid
HET verzetsnest tegen de duitsers. Wel 14
hectaren vliegen in de lucht!
Door een geallieerde fout vallen er in 1944
2000 doden bij een bombardement en meer
dan 1000 gebouwen worden daarbij verwoest. Na hevige strijd wordt de stad in
augustus 1944 bevrijd en de wederopbouw
levert gelukkig ook nieuwe inzichten op over
het verleden van deze ontembare stad.

met nieuwe ingangen (Avenue Leclerc). Per
dag is hier sprake van 45000 gebruikers.
Ons appartement ligt in een nieuw gebouw
van 8 etages dat praktisch grenst aan het
Station zijn grote glazen hal. Aan de andere
zijden is er het schoolcomplex Victor Hugo
en de Universiteit. Wij kijken op dit alles uit,
plus op de oude stad, plus Notre Dame de
La Garde plus een stuk Mediterranée , en
e
wel vanaf de 7 etage. Met terrassen aan de
zuid- en de noordzijde. Het laatste terras
kijkt uit op onze grote “privé”-tuin, die in het
hart van de driehoek,- die het appartementen-gebouw vormt-, ligt.
Het oude gebouw, van La Poste ooit, is nu
al gesloopt, het nieuwe gaat nog verrijzen
en moet er dus staan in 2010. Nu stort men
de fundamenten…..

Leon, nov. 2007
(info ook uit: Marseille, toeristische gids,
2005)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DE PHOENICIËRS, DE MARSEILLAANSE
VOORVADEREN
Hun naam komt van phoinix= rood, dat is
grieks. Was dat omdat ze zo rood verbranden of omdat hun stoffen zo rood waren?
Phoenicië was toen geen staat maar een
confederatie van steden, een soort Hanze.
Daarin zaten Byblos, Beiroet, Sidon,Tyr e.a.
en nu weet U ook welk gebied het was:
Syrië+ Libanon+ Israël . Sinds drie millennia
voor Chr. waren er al Phoeniciers en hun
bloeitijd was het laatste millenium voor JC.
Ze handelden in hout (pinboom, cederhout,
dat uit hun achterland kwam) en ruilden het
tegen papyrus en granen met de Egyptenaren. Via Tyr kwamen er ook architecten
en hand-werkslieden om de tempel van
Salomon te bouwen in Jerusalem. Ze stichtten ook Carthago (Tunesië), en Alexander
de Grote uit Macedonië verwoestte de hele
boel rond 350 voor JC.
Dit volk was nogal vreedzaam, ze richten
overal handelsposten in , verhielden zich
goed tot de locale bevolking en maakten
een soort rondgang langs de Middellandse
Zeekusten. Van Zuid-Spanje en Marokko
(Malaga, Cadiz, Tanger) , via Marseille, over
Zuid-Italië (Rome) naar Sicilië en MALTA en
dan weer retour via Tunesië naar Marokko.
Dat was dus hun handels-gebied. Ze
sjouwden met koper, goud, en ivoor, lood,
zilver en olie, wijn, sieraden, specerijen,

NOG WAT ACTUEEL NIEUWS OVER
MARSEILLE
GARE SAINT-CHARLES: (bijna) KLAAR!
Wij gaan straks wonen in Le Trianum,
Coeur de Saint Charles, slechts op 50 meter
van dit historische (stations)gebouw. Dus
volgen wij de laatste tijd de restauratie en
uitbouw van dit gigantische bouwwerk. Na
10 jaar werken is Saint-Charles nu “sur les
rails” zegt een nieuwsbericht ons.
Boven aan de monumentale trap, aan de
boulevard d’Athenes (1850), is het nieuwe
Saint Charles verrezen. Deze Pôle Multimodale, met als nieuw hart de grote Halle
Honorat, die het station verbindt met de
Place Victor Hugo. Een glazen gebouw van
6400 m2, 160 meter lang, 40 meter breed
en 15 m. hoog) ondersteund door 64 kolommen uit witte steen dat van binnen in
een zee van natuurlijk licht baadt. De hal is
knooppunt van transport en knoopt TGV,
TER, Metro, Taxi’s, en bussen aan elkaar,
direct liggend naast de universiteit . Binnen
staan 24 pijnbomen, kunstmatige, want de
echte zouden hier niet kunnen leven. Maar
als u het ziet gelooft u dat niet, zo echt lijken
ze. Op de perrons zijn nu 15 winkels, en
staan ook de kaartjesautomaten. Eronder is
een uitbreiding van 400 parkeer-plekken
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glas, brons en ook slaven, paarden en
exotische dieren.
Hun taal werd pas in 1758 ontcyferd toen de
Steen van Rosette werd gevonden. Op de
voet van Maltese steen stond een tekst in
grieks en phoenicisch. Zo kon ene Barthelemy de taal en hun alfabet ontcijferen. Zij
waren overigens ook de uitvinders van het
alfabet! Van hun is helaas geen enkel ander
geschrijf bewaard, maar hun kultuur was
duidelijk internationaal, multicultureel en zij
kunen met alle recht de ware voor-lopers
worden genoemd van de “Medi-terrane
Unie” waarvoor Sarkozy zich nu zo sterk
maakt. En zij zijn dus de stichters van onze
toekomstige woonstee Marseille.

eerst niet veel mee en ik kom dus op “Peuple”. Force du Peuple dus, een subversieve beweging, die onrust wil zaaien voor
het begin van de gemeente-raadsverkiezingen! Want die zijn hier begin maart. Dat
zou kunnen.
Ik maak mijn wandeling terug naar huis af
en kom even op de mogelijkheid van een
bedreiging door de radicale moslims…
Komen ze nu terug, nadat ze in 1450 hier
ons dorp belegerden? De Saracenen stonden toen voor de muren en kregen er zelfs
een gat in, nu nog La Breche geheten. De
bijna geslaagde aanval, werd door slimme
dorpelingen gekeerd met het omkeren van
volle bijenkorven op de hoofden van de
aanstormende saracenen. En zij moesten,
plat gestoken door de abeilles, zich met veel
pijn, terugtrekken. Eigenlijk hun eerste
nederlaag, voor de echte, grote in Poitiers
waar Karel Martel ze plat sloeg. Vanaf toen
heette het dorp Mormoiron; immers “murmurer” is het gezoem van bijen en uit eerbetoon aan deze nijvere beestjes, werd
deze naam gekozen. Een mooi verhaaltje
hè?
Ik vertel thuis aan mijn eega van mijn avontuurt en zie haar de wenkbrauwen fronsen.
Er moet een onschuldiger verklaring voor dit
gedoe zijn, meent ze. Maar we komen er
toch niet uit.
S’middags ga ik naar onze PRESSE , koop
een krantje en spreek even met de buraliste. Ja er is duidelijk opwinding, weet hij, het
onderzoek loopt en de bewaking van het
dorp is al verscherpt. Dus vannacht: rondwarende policiers die trachten de grafitterende onverlaten op te pakken. De botsing der beschavingen heeft nu ook Mormoiron bereikt; tenminste indien het arabische jongeren zouden zijn… De protesten
in het Midden-Oosten zullen dan, bij hun
arrestatie ook niet van de lucht zijn.
Mormoiron dan dus in de wereldpers, als
moedig bestrijder van ontoelaatbare geestelijke annexatie, door illegale naamsverandering van ons vredige dorp. De andere
klanten in de Presse, luisteren geamuseerd
danwel wat verontrust naar onze uitweidingen. De buralist en ik kennen elkaar
goed, hij is uit noorden (Metz) , politiek ge-

****

JOURNAL MORMOIRONAIS
ALERTE À MORBAK! (Alarm in Morbak!)
De blauwwitte Peugeot van de Police
Municipale schiet me voorbij, opvallend
sneller dan er normaal. Remlichten flitsen
aan, de agent springt eruit en gaat met zijn
handen in zijn zij staan kijken naar het
naambordje van Mormoiron. Wat ziet hij
daar toch, is hij vergeten hoe ons dorp
heet? Ik loop naar hem toe en kijk mee en
zie, in zwarte grafitti-letters gespoten:
Morbak…. Morbak? Morbak!
Ik kijk hem vragend aan en zie zijn opwinding, een laffe aanval op ons naambordje
dus? Hij begint ratelend te vertellen dat alle
naambordjes vannacht zijn gevandaliseerd
en, dat wij dus nu, MORBAk heten. Hoezo
Morbak? Wel, Mor dat is wel te snappen en
“bak”? Tja dan denk je aan Mubarak, Barack of iets dergelijks en dat zingt een beetje arabisch. Mijn idee fokt de diender nog
meer op; hij zegt “au revoir”, springt in zijn
dienstauto en scheurt naar de mairie. Rapport uitbrengen aan onze maire die uiteraard al in crisisberaad zit. Ik kijk nog eens
goed naar het bordje en dan ook even op
de achterkant. Daarop staat in blauwe graffitiletters FDP… De duitse FDP is dit natuurlijk niet. “F doet me denken aan Force”, D aan “de” of “du”en P, tja daar kan ik
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ïnteresseerd en ook een grappenmaker van
nature.
Geamuseerd vertrek ik met mijn krantje en
zie de dorpsagent al de bordjes afschroeven, om onze schande snel uit te wissen. Hij
vertelt dat er nieuwe moeten komen, want
die grafitti-verf kleeft als de pest. Dus toch
zo’n rotte radicalo-streek?
Het blijft verder stil over het incident; en onze naambordjes zijn nog niet retour. Dus
weten we nu even niks en Mormoiron keert
terug in de totale vergetelheid. Weer weg
van de wereldkaart. Ik bedenk, dat dit mogelijk de beste taktiek is; gewoon verdwijnen in het niets. Weg van de kaarten, de
tom-toms, van Google-Earth… Tja, dat gaat
natuurlijk nooit lukken in onze over-geïnformatiseerde wereld.
Af en toe denk ik nog eens aan Morbak en
kan er maar niet aan wennen. Dus hoe dan
ook, het was een soort van heiligschennis.
De vandaliserende jongeren zullen mogelijk
slecht slapen en ook gewetenswroeging
hebben? Ik bedenk dat ze wel eens een
gebaar zouden kunnen maken, dat we allemaal zouden begrijpen. Ze zouden bijvoorbeeld nog een keer aan het bordje kunnen
klungelen en er een kartonnen bordje onder
hangen met erop: Mor moi bon of zoiets.
Dat zou ons best gerust stellen. Want het
verstoren van onze vrede is een peché
capitale en daarvoor moeten boete en spijt
worden getoond.
Dus stelletje vandalen, gore barbaren: we
wachten op een gebaar!

Tot 100 giga grijs geheugen,
Ongevraagd, want ik was in vrede,
Maar de beeldregen stort zich over me,
En verdrukte alles, te veel moois
Deze SPAM voor mijn gemoed,
Passeert de beste filters,
Want gekraakt door Beëlzebub,
En zijn terroristenclub,
Verwoesters van schoonheid en vrede.
Ooit waren mijn ogen de camera’s,
En werden beelden gefixeerd,
Vol geweld en blinde haat,
Van diep verdriet, vertwijfeling,
Van mensen die hun leven wilde doden.
Begrijpen was onmogelijk,
Dus de angst giganteerde,
En groefde de beelden,
Diep in mijn topchemie,
Onuitwisbaar, erin gebrand.
Als ze dan weer omhoog flitsen,
Ongenood, vanuit “weet ik veel”,
Is ontreddering mijn deel,
Slaat mijn binnenste in brand,
En sta ik naakt en alleen in vlammen.
En dan komt eindelijk dat water,
Dat de aanblik zacht verdrinkt,
Dat de pixels doet oplossen,
Ze ontkleurt tot “neutraal”,
En dan tot die donkerrrode rust.
Geef me steeds, gij onzichtbare,
Just in time die zoete spoeling,
Die mijn gedachten inondeert,
Te beginnen met mijn ogen,
En die de vlammen oplost in het niets.

Leon jan. 2008.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

Soms zijn ze er plotseling weer; de vijandige
schimmen van toen. Onbeschrijfelijk en toch
geprobeerd, en het blijft mislukken…

Want ik zag het alles ooit, alleen,
En nu is dat nog immer zo,
Niemand was er toen,
En niemand kan ook nu zijn,
Enkel die innerlijke kanker.

FIGHTING THE IMAGES
Soms is er plots access,

Kill it, destroy it,
And please leave me alone,
Or please…

COIN DES POETES
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Leon nov. 2007
Noël, okt 2007
***
Wat dankbaarheid is weet je eigenlijk pas
echt als hulp ooit kwam op het laatste
moment.. Just before out”.

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

ESCAPED
Er is weer licht,
Koesterende warmte,
Weer ruimte om me heen,
En zwijgende demonen,
Die hun verlies toegeven.

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
VERRASSEND NAKAARTEN OVER 2007..
Het is maar hoe je kijkt en vooral hoe je
selecteert en waardeert als je 2007 een
rapportcijfertje wil geven. Daar zijn als
positieve zaken:
-Noord-Korea dat zich leek te bekeren,
-de nieuwe onderhandelingen IsraëlPalestina
-de rapportage over Iran dat geen bommen
meer maakt op dit moment.
Dat zijn er drie, maar geen futiliteiten. Al
moet nog blijken in 2008 hoe het gaat
aflopen. Dus zou de Pakistaanse ellende er
NIET zijn gekomen dan had 2007 een mooi
jaar genoemd kunnen worden, geopolitiek
gezien dan.
Want Pakistan werd in een klap zorgenkind
nummer 1, na Irak en Afghanistan. China en
Rusland blijven de geopolitieke stijgers met
India, Brazilië, Zuid-Afrika. En het afrikaanse continent gaat nu nog forser in de
mondiale mallemolen rondgedraaid worden.
Attali keek ook even vooruit en schreef:
-een rammelend financieel systeem in de
wereld baart zorgen
-het failliete politieke systeem van de VS is
een groot probleem
-De EU die ook niet echt goed gaat met een
failliet Italië
-een toenemende armoede in de wereld,
steeds meer wanhoop en contra-bewegingen
Maar de economische groei, wereldwijd
gezien, is er nog. Dank zei de mondiale

Hun aanval was intens, wreed,
Graaiende klauwen overal,
En kettingen om mijn geest,
Ook bijtende ogen vol water,
En requiem in mijn oren.
Jij hield me vast,
Aan mijn zwakke plekken,
Die Beëlzebub niet vond,
En de balsem die je legde,
Was een wonder van zachtheid en geur.
Ik durfde weer om me te kijken,
Naar bloemen en naar poezen,
En ze leken me te zeggen,
Don’t worry, you’re safe again,
En uit de bomen klonk Mozart.
Wie zag mijn geheime hel,
Mijn door vuur gekwelde voeten,
De krachteloze handen,
En de verdoofde geest,
Dat was jij, mijn lief.
We kennen elkaar al lang,
En als je me verlaat,
Zonder uitleg zonder adres,
Dan weet ik wat weer wacht,
Een krachtmeting met de satan.
Because he wants to kill me,
To finish his terrible tortures,
But we together have strong arms,
The arms of love,
No trespassing possible.
Thanks God.
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opstijging in Azië, Latijns Amerika en ook
Afrika.
Zo blijft er, ook voor Le Provençal, altijd
schrijfstof genoeg. Een twijfelachtig gelukje
of gewoon La Vie Geopolitique, dat oneindig
voortgaat?

houden. Het Backoffice dat je transacties
toetst , de Boekhouding die registreert en
op coherentie checkt, en dan nog een
speciaal risicobeheersinjgssysteem. Ga je
rommelen dan moet je daar iets heel
intelligents mee. Dus hierin steekt het genie
van Kerviel: hij omzeilde ze alle drie, maar
bleef één keertje hangen in systeem drie:
risicobeheersing. Terecht dus… en het
werkte dus wel, maar veel te laat..
Hij wist veel van de geautomatiseerde
systemen, wist ook precies hoe het backoffice werkte (want daar begon hij ooit) en
wist ook heel precies op welk moment de
controles gedraaid werden. En omdat hij
iets deed wat niet mocht: afgrijselijk gokken
dus, had hij een systeem van valse
transacties bedacht dat virtueel evenwicht in
zijn totalen/dekkingen garandeerde. Hij was
dus een “ordinaire baisse/hausse speculant”
die het echter deed op de koersverschillen
in beurs-indexen (DAX, FOOTSIE, EUROSTOCKS) en met enorm veel poen.
Dat deed Kerviel met verve en zeer in het
groot… tot hij op 3 januari werd gepakt door
dat ellendige risicobeheersingssysteem…
En toen brak in de financiële wereld echt de
pleuris uit…. Zijn baas ging plat op de bek,
de arme Boutin, een lief ogende grijsaard
huilde nog net niet toen hij op TV verscheen. Sarko riep, te snel, dat er iemand
verantwoordelijk was en dat die moest
verkassen. Later zei hij, dat de staat geen
eigenaar/aandeelhouder was van deze bank
, en er dus… niets mee kon. Hoe dan ook
Boutin mocht (nog) wel blijven van zijn
eigen bestuursraad, maar er kwam een
driemanschap dat de zaak ging peilen en
repareren. En waar Boutin NIET in zit.
Compromis om te beginnen dus.
Kerviel ging in de bak voor onderzoek: had
al gauw drie advocaten en liep na een dagje
al vrij rond dwz hij moest zich wel melden.
Want hij bekende alles, legde zijn truc uit en
bewees dat hij geen CENT in eigen zak
stak! Dus hij verrijkte zichzelf niet direct.
Braaf toch? Nee, want dat is praktisch
onmogelijk in een financiële instelling, beweert men…
Dus wat deed KervieL WEL? Wel wat elke
trader bij de bank de hele dag doet, door

MONDIALISATIERECORD UIT 2007
Als u zich iets kunt voorstellen bij 4500
miljard , wel dat is de som van de waarden
van alle fusies-aquisities wereldwijd in 2007
en ik verzeker U dat dit erg hoog is. Wel
25% meer dan in 2006 dus; de
economische verknoping gaat steeds
sneller ondanks de vele vrezende onder
ons. En de subprime crisis deed hier niets
aan af! De investeerders zijn vooral die uit
het MO en Azië, natuurlijk; zij kopen de
anderen nu op, voor leuke prijsjes.
Uitgedrukt in aantal transacties is dit 1 op 2,
en ook dat spreekt boekdelen…
KERVIEL DE STOUTE TRADER
Hij is wereldberoemd en zijn baas ene
Boutin ook. Kosten 5 miljard €, geen peuleschilletje, zelfs niet voor de Societé
Generale ! Kerviel is 31 en trader voor
100.000 €/jaar salaris; en er zijn ook nog
wat bonusjes te vergeven. Uit bescheiden
verhoudingen afkomstig, studeert hij in de
financiën in Nantes en Lyon. En gaat dan
werken bij de baas Boutin en begint dus
onderaan, in 2004. Hij klimt op maar is nog
een kleine jongen.
Niet vergelijkbaar met de supertraders van
Goldman Sachs die als het goed zwiepte
jaarlijks HONDERDEN miljoenen mee naar
huis tilden. Het financiële zat ook een beetje
in de familie: zijn broer Olivier werkt bij BNP
Paribas en… werd vanwege malversaties
ontslagen… Was ook een trader…
Hij werd als gewoon goede student getypeerd, aardige jongen in de omgang , een
leu-ke schoonzoon met een mooi salaris
dus.
Het motief wat Kerviel had, moet zijn geweest, dat hij “sneller” hogerop wilde en dus
onfris ging stunten met de centen van de
baas.
Nou kan dat natuurlijk niet zo maar: wel drie
controleblocks zijn er, die je in de gaten
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geschuif met centen geld verdienen. Hij
mocht met 5 miljard schuiven, deed dat
terwijl hij met de risicoregels goochelde en
daarom ging het ook fout. Flink fout: een
paar dikke gokken de verkeerde kant op en
de bank was 5 miljard lichter….
En, een ander is uiteraard 5 miljard “dikker”,
zo werkt dat. Dat kunnen uiteraard
meerdere banken tegelijk zijn.
Kerviel zal nooit meer mee mogen doen in
trading en ook niet bij DEZE bank kunnen
blijven. Maar zo’n man is dik geld waard.
Immers met dieven vang je dieven… dus
maak hem CONTROLEUR !) en betaal hem
een flinke duit om te voorkomen dat hij dat
“vervelende boek over je schrijft” , De prijs
daarvoor is, wat men in de uitgeverij Kerviel
al aanbod, indien hij dat boek WEL zou
schrijven. Ik zou in dat geval de volgende
titel adviseren:
Verstoppertje spelen VOOR de baas; met
centjes VAN de baas.
Ach zo’n Kerviel inspireert velen, als een
soort Robin Hood. En ik herinnerde mij een
postbezorger in een groot bedrijf, die een
eigen voetbaltoto runde waar collega’s aan
deelnamen. Alles netjes behalve een ding:
niemand overzag hoe breed de toto was en
dus ook niet hoeveel geld er binnen kwam.
En zijn forse prijzen stelden eenieder die
won of verloor best gerust. Niemand
begreep dat er elke keer een stevig verschil
was tussen de inleg en de uitbetaalde
prijzenpot.
En daar ging de hulppostbode flink van op
vacantie. Zijn positie was zo sterk om dit
“bedrog” te kunnen realiseren, omdat hij op
zo veel afdelingen kwam en honderden bij
hem speelden, die elkaar veelal niet
kenden. Zo’n man moet je directeur maken
toch? Hij werd ontslagen, weet ik. Mogelijk
heeft hij nu weer zo’n tototje ergens… Een
Kerviel in het klein, die wel jatte. Waarmee
ze hem pakten is mij niet bekend….
Mogelijk babbelde zijn vrouw op het theekransje en schepte flink op over zijn mooie
salaris?
Overigens president Boutin stond op plek
42 van de loonlijst van zijn bedrijf: 41 grote
handelaren verdienen meer dan hem, hun
grote baas. Pink nu maar een traantje weg.

ZUIVERING OP DE BEURZEN
Ze stegen in vier jaar met meer dan 100%,
een gekte leek het wel. En nu, aangesticht
door onvoorzichtige Amerikaanse kredietverschaffers, ging de zaak nu een
weekje in de gort. Richting 20% lager en
ongeveer wereldwijd. George en de FED
deden van alles om de vrije val te remmen,
met enig succes op korte termijn lijkt het. De
Europese Bank bleef stilletjes zitten…
Banken en verzekeraars schrijven honderden miljarden af, en wie weet wat er nog
komt. De ballon loopt leeg, de lucht wordt uit
de materie gelaten. Ach, de gewone
sterveling beseft dat ze met “hem/haar” een
wild spelletje uitvoeren. Als je er niet aan
meedoet stijgt je vermogen nauwelijks,
maar het slinkt soms ook minder snel. Alles
verandert ook de mentaliteit van het
kapitalisme: het wordt wat rauwer, harder en
ook linker. Een oude bekende combinatie
die eerder de wereld deed omvallen zo’n 80
jaren geleden. Te lang geleden om het te
weten in onze generaties…. Dus moet het
opnieuw gevoeld worden…. Daartoe lijkt
alle kans aanwezig in due time.
NOG REIZEN IN HIGH-TECH TIMES?
De CEO van Coca-Cola zit jaarlijks 150
dagen per jaar in de bedrijfsjet. En hij en
anderen zweren bij intelligent gekozen
persoonlijke ontmoetingen als je echt goed
mondiaal wil werken. Video-conferenties
etc. ten spijt. Vandaar ook die massa bobo’s
in Davos elk jaar.
De baas van het MTV-netwerk, TV voor
jongeren moest uitzendrechten bepleiten bij
de streng islamitische burgervader van
Mekka. Hij begaf zich naar Saoudi-Arabië
en had intensief contact met Arabische
rappers, en liet zich vertellen wat ze
zongen/citeerden. Zijn gesprek met de
burgemeester was snel voorbij: hij kon hem
geruststellen over alle religieuze aspecten:
gebedsoproepen, koranopvoeding en ook
“bloot-gedrag”. Dank zij zijn uitstekende
locaal opgedane kennis kreeg MTV toestemming voor uitzending. Dat bewijst zegt
hij dat je “er zelf heen moet”…
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Uiteraard gaat dat gereis ten koste van je
priveleven, dat ontkent niemand in die
kringen. Een headhunter werd gevraagd om
drie uur te vliegen om een klant, een dag
voor de kerst, in Zwitserland te ontmoeten
en hij ging. En hij sleet zijn topkandidaat
voor een hoge post bij die klant. Had anders
niet gelukt.
De baas van Credit Suisse ging naar
Brazilië voor een feest bij een bevriende
bank. S’avonds, op het hoogtepunt van het
feest, sloop hij weg en vloog naar de VS. De
derde vlucht van 12 uur in enkele dagen. In
New York ontbeet hij met zijn locale directie
die ook Barack Obama hadden uitgenodigd.
Anecdotische verhalen, maar toch… Het
oog van de meester maakt het paard vet,
blijft ook in het internettijdperk een
waarheid. Gelukkig kun je aan boord lekker
pitten en ontbreekt het onderweg aan niets.
Zie de hofhoudingen waarmee Sarko
rondvliegt.. Ook hij hoort tot de vliegkampioenen op deze wereld, want La
France moet weer echt internationaal
worden. Opnieuw op de geopolitieke kaart
worden gezet.
Leer hieruit een ding: wordt geen piloot van
een zakelijke privéjet!

ook de ongelijkheid, de ondemocratische
maatschappij en het beroerde milieugedrag
weergeven.
De VN publiceren al sinds 1990 het rapport:
Mondiaal rapport over de menselijke
ontwikkeling, waarin ook de indicator IHD
staat een samengesteld kengetal bestaande
uit: levensduur, opleidingsnivo en BNP per
inwoner. Dat is er al een die meer zegt dan
het BNP sec.
Dit is dus en goeie discussie , maar ik ga
toch ook nog even door met de ouwe
kengetallen, tot de geleerden het eens zijn.
U ziet het, zelfs in de statistieken weerspiegelt zich de vooruitgang en het andere
denken. Stelt eigenlijk gewoon gerust.
NA DE DOLLAR NU HET POND
In jan. 2007 was het 1,52 € voor een engels
pond en nu begin 2008 1,32 € voor die
valuta. En daar blijft het dus niet bij. De
subprime crisis zal nog tot verdere
afzakking van het pond leiden, verwacht
men. De export van Europa zal eronder
lijden en dat is 16% van het geheel; de VS
zijn ca 14%. Voor de fransen zal dat ca 0,15
% punt groei gaan kosten, want de UK
e
e
staan 4 op de franse exportlijst en 5 op de
importtrap . Het kon niet uitblijven en nu
worden de engelsen in Frankrijk ook op
duurte getrakteerd en wij worden met onze
spullen over het Kanaal nu erg duur. Dus nu
chèr Angleterre, meteen over op de euro,
anders eruit!

INDICATOREN DIE VEROUDEREN
Het BNP (Bruto Nationaal Product=de som
van alle verdiensten in een land) was en is
een belangrijke indicator waaraan zaken
worden afgelezen. Maar de wereld
verandert rap en ook wat we eigenlijk willen
meten; dus welke indicator kan de
“progressie/degressie” van een land nu
beter en moderner beschrijven? Dat i een
discussie tussen topeconomen zoals
Stiglitz, Fitoussi e.a.
Zij denken aan indicatoren die bijvoorbeeld
ook het groeiende verschil arm-rijk in een
land reflecteren. Dus ook de sociale
progressie naast de puur economische. Ook
het milieu, gezondheid, collectief eigendom,
vrije tijd, al deze zaken die men steeds
meer van belang vindt, zouden ook in
nieuwe indicatoren te vinden moeten zijn.
Een ambitieus idee, maar wel een belangrijk
idee. Dus dan is de groei van China , die nu
doet schrikken, “getemperd” door cijfers die

GM VECHT TERUG
GM had de slechtste tijd van haar bestaan
en ging bijna failliet! En raakte op de 2e
plek, na Toyota. De nieuwe baas is een
keiharde optimist en schetst zijn weg uit het
diepe dal. Weer evenwicht in de rekening
nu, recordverkopen in Brazilië, Rusland en
China ; het gaat weer beter. Enorme
kostenbesparingen, ontslagen en privatisering van pensioen- en ziektekostenregelingen waren vereist, maar nu gaat GM
weer op weg naar de oude plek No 1!
Uiteraard was de zwakke dollar wel wat
behulpzaam, maar er moet worden gezegd
Bravo. Ere wie ere toekomt!. Op de beurs
gin GM van 23 naar 42 $, dat betekent wel
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iets. Nu maar hopen dat de subprimecrisis
het feestje niet gaat verpesten….

tussen landen die vallen best op: NoordEuropa nogal onbezorgd, Zuid-Europa nogal benepen. De opkomende landen veel
hoop, de oude landen wat zorgelijk.
Wel dat komt dus overeen met de relatieve
welvaart en, met de omvang van de hoop bij
landen die sterk in opkomst zijn.
Dus concludeer ik: als economisch perspectief positief is, is de jeugd wat
gelukkiger.
Zo’n beetje als mijn generatie in de 60-er
jaren, toen de bomen de hemel leken te
gaan raken; echt pas 40 jaar geleden dus.
Het kan snel verkeren . Ik zie opnieuw dat ik
behoorde tot de happy generation.

DE JEUGD ZIET HAAR TOEKOMST
Er werd in kaart gebracht wat de jeugd (1629 jaar) van haar toekomst vind op deze
aardkloot. Ziehier wat resulteerde.
Kunnen de mensen hun samenleving
veranderen?
 50% ja: VS, Denemarken, Noorwegen
en , < 50%: Frankrijk (39%), Polen, UK,
Italië etc.
Is veel geld in het leven van belang?
> 50% India, China, Taiwan en Rusland net
onder 50% en ,> 50% Denemarken,
Finland, Noorwegen, Japan, Spanje, Polen,
UK etc. en Frankrijk 30%.
Ziet je toekomst er rooskleurig uit?
 50%, VS, Denemarken, Zweden, en <
50% Italië, Polen, Frankrijk (26%),
Rusland, Spanje,.Finland, etc.
Zul je in de toekomst een goeie job
hebben?
 50% VS, Denemarken, China, India, en
, 50% Frankrijk (27%), Polen, Japan,
Duitsland, Spanje, etc.
Is de zienswijze van anderen van belang?
 50% Frankrijk (54%), Italië en Rusland
en < 50% Finland, Polen, Japan, UK,
Noorwegen, Zweden, Denemarken, etc.
Is belangrijk worden belangrijk?
 50% India, Taiwan, en < 50% Frankrijk
(5%0, Duitsland, UK, Denemarken,
Finland etc.
Bent u bereid voor de ouderen te betalen?
 50% China, Rusland, India, Noorwegen
en < 50% Frankrijk (11%), Japan,
Spanje, Polen, Duitsland, Italië, Zweden
en UK, etc.
Is de mondialisatie een goede zaak?
 50% niemand. < 50% Frankrijk (20%),
Spanje, UK,Noorwegen, Duitsland,
Zweden, Finland, Italië, etc.

DE MUREN DIE WERELDEN SCHEIDEN
Het stikt van de muren om volken te
scheiden of op te sluiten, om geweld te
bezweren of gewoon arme mensen te
weren. De Berlijnse muur en het ijzeren
gordijn , de chinese muur, ja ook de middeleeuwse stadsmuren zijn de voorvaderen
van de huidige muren. Hier een overzichtje:
-Israël-Palestijnen, sinds 2002, 9 m. hoog
met camera’s, 800 km lang.
-VS-Mexico, sinds 2007, 130 km, 18000
bewakers, 5 m. hoog en 8 miljard $ duur.
-Noord- en Zuid-Korea, sinds 1953, 240 km
lang, honderdduizenden soldaten aan beide
kanten.
-India-Bagladesh, gereed in 2007, tegen
emigranten-terroristen etc., 4000 km lang
met soldaten.
-Bagdad, religieuze scheiding van 5 m.
hoog, zeer omstreden, geëist door de VS.
-Marokko-EU, diverse muren om de
spaanse enclaves heen en om immigranten
uit Afrika voor de EU af te weren.
-Cyprus , muur tussen grieken en turken
sinds 1964, 180 km lang, lijkt eeuwig te
worden.
-Belfast, scheidt protestanten en katholieken, sinds 1969, ze heet nu de peaceline.
-West-Sahara, Marokko en Polisario scheiding, gebouwd door Marokko tussen 1980
en ’87, 2000 km lang, mijnen en soldaten.

Tja dat is een lijstje met zorgelijke aspecten
in veel oude landen, voor ouderen wat
betreft de solidariteit een zorgelijke jeugd,
maar ook in veel landen een redelijk kalme
opvatting over het belang van veel geld.
Zou dit nu gewoon of verontrustend zijn?
Moeilijk te zeggen, maar de verschillen
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Apartheid en veiligheid zijn de slogans die
hierbij passen. Welke komen er morgen,
overmorgen? Kosovo-Servië?
WalloniëVlaanderen? Om Darfoer? PakistanAfghanistan? Sommigen houden het korter
uit, de meesten worden generaties oud.
Immers de muur werkt eerst bevrijdend en
dan bevestigend en fixerend. Noncommunicatie. Opgeteld kom ik aan ca
15.000 km muur en dat gaat in de richting
van de helft van de aardomtrek. Dus toch
maar de scheidsmuur Noord-Zuid, als we te
bang zijn geworden voor de mondialisatie?

nieuw beginnen. De een zijn dood is de
ander zijn jacht dus.
OUDERDOMSPENSIOENEN
In Frankrijk gaan we ook naar 41 jaar
premie betalen voor 100% pensioen, over
enkele jaren. Elders schuiven de startleeftijden voor ouderdomspensioenen ook
op. Geen wonder gezien de demografie.
Mijn overheidspensioen verraste mij, door
uit zichzelf wat “terug te geven” over
uitgestelde verhogingen enkele jaren lang
toen het er krap uitzag. Netjes toch?
Nu lees ik dat de AOW-uitgaven VEEL
harder stijgen dan was verwacht! Hoe kan
dat toch als je een goeie bevolkingsadministratie voert een verassing zijn?
Sinds 2002 moet al uit de belastingpot AOW
worden getankt, en dat gaat snel omhoog.
De SVB betaalt nu al per kwartaal 6,3
miljard uit aan 2,6 miljoen 65+-ers. De
uitgaven zullen in 2008 met 25% zijn
gestegen tov 2002. In 2012 hebben we 3
miljoen AOW-ers en in 2021 al 3,8 miljoen.
Ach, Leon die verrassing komt gewoon
omdat die oudjes steeds langer leven!!! Dat
zijn de dokters en zo schuld dus. En omdat
er dus steeds meer uit de belastingpot wordt
bijgetankt betalen ook die AOW-ers via de
belastingen al lang en steeds meer mee! U
ziet het weer, de planners zijn veel te
pessimistisch over onze levensduur en te
optimistisch over de AOW-uitgaven.

JEUGD WIL NIET VOOR OUD LAPPEN
Ik ben oud dus maak ik me zorgen. Zeker
als nu blijkt dat in Frankrijk slechts 11% van
de jongeren (16-29 jaar) belasting willen
betalen voor moeder en opa. In de VS is dat
63% en in Duitsland 50. Tja de staatsschuld was toen zij werden geboren 200
miljard en nu, dank zij de oudjes, 1200
miljard. En daar balen ze terecht van.
Gelukkig komt mijn “flouze” uit de Lage
Landen.
WINNAAR IN DE SUBPRIMECRISIS
De baas van Goldman Sachs, Lloyd
Blankfein, is de winnaar geworden naast de
tientallen, nee duizenden verliezers. De een
z’n dood is de ander z’n brood. Wel 22%
hogere nettowinst van 11,6 miljard! Hij en
zijn medewerkers reageerden al vanaf 2006
op de in hun ogen gevaarlijke situatie in de
hypotheekverlening. En ze pikten zo 4
miljard in op basis van hun “intelligence
information”. Want zijn voorgangers zijn
toppers van bankinstellingen van formaat bij
Wereldbank, Centrale banken van Canada
en Italië en zelfs bij Merryll Lynch.
Nu gaan ze weer op jacht naar winst m.b.t.
de presidentsverkiezingen….
Ook bij de hedgefunds blijken nu slimmerikken te zitten, die de dans ontsprongen.
Zoals Goldman-Sachs. Zij
goochelden met short posities en verdienden miljarden. De echte goeien zijn er
nog dus, maar je moet op tijd weten wie het
zijn. Ging u ook de bateau in, dan weet u
het voor een volgende keer. Uithuilen en op

VLIEGERIJ IN EUROPA
\De italiaanse regering, voor 49,9%
aandeelhouder van Alitalia ziet in Air
France-KLM de beste koper van dit zieltogende vliegbedrijf. Als dit doorgaat zullen
er in Europa drie groten resulteren: BEA
(waarschijnlijk geallieerd aan Iberia), Lufthansa met zijn zwitsers filiaal en Air FranceKLM met Alitalia. En dat zal de concurrentie
verminderen, dus wij, de passagiers gaan
de rekening betalen. Air France-KLM kreeg
recent een kennisgeving van een onderzoek
van Brussel naar prijsafspraken in de
vrachtsector. SAS, Lufthansa en Japan
Airlines reserveerden al voor boetes in dit
vlak. Eerder betaalden Swiss en Lufthansa
al boetes aan de VS (85 miljoen $) en BEA
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moest eerder daar ook al 300 miljoen
achterlaten. Na een boete naar aanleding
van een klacht van Virgin over hen in
Engeland! Ryanair heeft in Brussel ook
alweer een klacht ingediend tegen Air
France en KLM. Kunt u het nog volgen?
Wat een stel schurken daar boven onze
hoofden!
Tja het spel wordt hard (en dus ook unfair)
gespeeld rond de marktaandelen die nu zijn:
Air France-KLM ; 73,5 miljoen pass./ jaar
Idem + Alitalia
: 96,5
BEA + Iberia
: 63,3
Lufthansa+Swiss ; 61,8
Dus Air France-KLM wordt de grootste, zo
gemeten.
Wij, consumenten, kunnen natuurlijk onze
lowcosters inzetten, maar vooralsnog enkel
in Europa en vooral rond de Middellandse
Zee. Op internet kunt u zien hoe enorm de
verschillen zijn voor identieke vluchten en
ook de “aanbiedingen” ten opzichte van “het
reguliere”. Parijs-Cairo retour doet regulier
1479 € bij Air France! Pfff.

-Brussel zal een fusie tussen Areva
(kernenergie Fr.) en Alstom nooit toe-staan,
vermoedt de CEO van Areva.
-Met 1997 als nivo 100 staat nu de stookolie
op 240, het gas op 150 en de inflatie
algemeen op 110. Dit in Frankrijk, maar het
zal in andere landen mogelijk nog krasser
zijn. Verwarmen wordt duur; ik ga naar het
zuiden!
-Goeroe Pierre Terzian vindt dat de huidige
barrelprijs absoluut niet te rechtvaardigen is.
Met 60 $ dek je de productiekosten ruim,
en daarboven, naar 100 dus, is het
speculatie, zegt hij. Dat komt door samenloop van drie factoren: de economische
groei, de subsidies op de prijs in sommige
landen en de wil van OPEC om de prijs te
verlagen. De zaak is uit de hand gelopen bij
de start van de oorlog in Irak, de
amerikanen hebben de regels voor electronische olietransacties afgeschaft en nu
hebben de hedgefunds een aandeel van
25% in de oliehandel. Dat was eerder 0,2%!
Hij beweert dat de markt volledig wordt
bediend; dat gaat pas fout bij een majeure
gebeurtenis in een exportland (Iran dus).
Per dag pompt men 3 miljoen barrel op en
dat as in 2005 nog 0,5 miljoen. Van een
zo’n chaotisch product als olie gaat niemand
voorraad aanleggen voor langere termijn en
de dus lage voorraden doen de paniek in de
markt toenemen. Amen.

WIE HEEFT DE MEESTE GENEN?
Uiteraard de mens, was de gedachte tot
voor kort. Helaas de muis heeft nu toch
gewonnen. De mens heeft geen 24.500
genen maar slechts 20.500 is gebleken en
onze kleine vriend de muis staat op 33.000.
Een wetenschapper vergeleek de genen
van de mens met die van de muis, de hond
en de chimpansee en kwam tot een wat
hard resultaat de mens heeft er 4000
gewoon niet die veel dieren wel hebben! Nu
zijn de experts wat ongerust omdat ze
“valse” genen vermoede; genen die geen
functie zouden hebben dus. Maar dat is
strijdig met de bekende effciency in de
natuur; die valse genen MOETEN dus
ergens voor dienen. Het gaat nog zover
komen dat muizen slimmer blijken te zijn
dan mensen. We zullen nog veel pijnlijks
over onszelf gaan ervaren en laten we maar
vast wat meer respect voor de andere
levenden op aarde beoefenen.

DE OLIE VOLGENS TOPMAN SHELL
Topman van der Veer sprak recent in de
Volkskrant tot het olieconsumerende volk,
en het was goed eens van hem te horen
wanneer Shell zonder olie etc. komt te
zitten. Nou dat valt nogal mee, c.q. dat valt
nog te bezien. Hij legt uit dat er nog olie zat
is maar dat die wel stevig diep zit en dus
duur wordt als je hem van zo verre oppompt. Dus legt hij uit, als de prijs op goed
(hoog) peil is en de winst groot kan Shell,
zoals nu al, wel 20, 30 miljard $ jaarlijks van
de winst afpakken om in olieprojecten te investeren. Een tweede punt is dat de olielanden het met de belastingen op de olie het
niet te gek moeten maken en ook geen
willekeurig gedrag moeten gaan vertonen.
Zoals Shell even met Poetin c’s. (Shakalin)

OLIE (energie), WATER
-Olie, energie
DIVERSE BERICHTEN
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overkwam. En ook zei hij, dat de afnemers
zullen reageren op de dure brandstoffen:
met zuiniger auto’s te kopen en huizen te
isoleren etc. Dan is er nog de CO-2
toestand die ook nog extra kosten op zal
roepen en de winst dus weer afroomt. Hij is
overigens voorzitter van een commissie van
47 bedrijven in de EU om adviezen op te
stellen voor Brussel over CO-2 vermindering.
De canadese zandgronden? Wel, daar zit
veel olie in maar die exploitatie leidt tot
relatief veel CO-2. En zonne-energie en
biobrandstof zijn nog pas in ontwikkeling….
Dus van de Veer stelt ons eigenlijk wat
gerust en schuift de verantwoordelijkheid
voor schaarste/ duurte vooral naar
“anderen” .
Uiteraard legt hij niet weer eens uit waarom
Shell recent zijn “reserves moest bijslijpen
(afboeken), wat nogal wat opschudding veroorzaakte indertijd.
Ik begreep het volgende dus als “bottom
line”: Als de vraag snel toeneemt en de
capaciteit om de aanwezige olie op te
pompen en te verwerken niet snel genoeg
stijgt, dan gaat de prijs omhoog. Dat is ook
maar goed want dan is er meer winst
beschikbaar om meer in capaciteit te
investeren. En duurdere olie doet ook
bezuinigen… Dus het saldo van groei in
afname (bv China, India) en de
bezuinigingen bepalen het vraagverloop. U
moet hieruit dus niet concluderen dat uw
zuinigheid uw kosten voor energie omlaag
brengt… nee, u bereikt er enkel mee dat ze
minder hard gaan stijgen…. Dus u neemt
minder volume af, maar wel tegen een
hogere prijs. De overheid krijgt ook meer
geld in kas en….. de olie raakt gewoon toch
op, maar hopelijk en waarschijnlijk wat
later…
Kortom van de Veer geeft geen enkele
concrete voorspelling af, verklaart ons de
mechanismen en overtuigt ons dat Shell in
geen geval de schuldige is. Want hoge winsten gaan vooral naar de investeringen….
Dat is goed te zien aan de steeds hogere
beloningen
voor
aandeelhouders
en
topmanagers. Dus zou je kunnen zeggen:
hoe schaarser het spul wordt hoe rijker de

eigenaren en managers van Shell c.s.
worden. Of is de boodschap door mij
verkeerd geheel begrepen?
ENERGIEPOLITIEK À LA SARKO
In de Arabische Emiraten traden in het
kielzog van Sarko, bij zijn bezoek, het trio
Total, Areva en Suez op. Total kent als
olieboer het terrein, Suez exploiteert (o.m. in
België) kerncentrales en Areva bouwt die.
En Areva boekte twee EPR-centrales,
hupsakee. De stroom is ook nodig voor ontziltings-installaties… waar mogelijk Veolia
wat mee kan. Deze sterke combine-aanpak
van Frankrijk onder regie van Sarko, maakt
indruk. Frankrijk showde zijn force op energiegebied weer eens. Zijn joker op langere
termijn, die is begonnen.
SCHLUMBERGER DE KAMPIOEN
De grote olieboeren leken vele jaren
onverslaanbaar, almachtig. Maar steeds
meer wordt dat beeld nu weggepoetst. Hun
reserves zijn er niet meer, want in handen
van de olielanden. De oliewinningsprojecten
zijn uiterts complex geworden (grotere
diepten, moeilijke lokaties) en daar blijken
de groten niet echt goed in. Wel Schlumberger waarvan de beurskoers twee keer zo
sterk steeg dan die van HALLIBURTON en
EXXONMOBIL tussen 2005 en nu. Dus
Schlumberger pikt steeds opnieuw projecten
weg voor de neuzen van de reuzen, overal
ter wereld. Het bedrijf bestaat al van 1926
en was al eerder erg goed in olie-opsporing.
Is ook een kei in seismisch bodemonderzoek overigens en rolde zo de olie in.
Nu is het zeer internationaal en niet meer te
passeren bij een exploitatieproject.
Weer is bewezen dat een kleine(re) en
slimme(re) de grote en machtige kan
verslaan. Ook IBM was ooit allemachtig:
70% van de wereldmarkt. Voorbij dus. En
vele andere voorbeelden kunnen er naast.
Nu dus ook enkele olieboeren. Het
verkeerde dus, ook in de oliebussiness.
En eigenlijk is dit een goede boodschap.
MIJN TWEEDE AUTO: EEN TATA!
De armen willen ook in een blik rondrijden
en dat geldt voor de armen in het oosten
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evenzo als voor de (nieuwe) armen in het
westen. Dus komt de indiasche Tata te
voorschijn met een doosje van grote
simpelheid dat minder dan 2000 $ gaat
kosten. Dus scooter en brommertje weg
(100 $) en hup in de Tata. Die kant gaan we
op en ook in het westen zien de
autofabrikanten de superlowcoster wel
zitten. Na de Logan, een Renault-succes,
nu de anderen ook in deze race.
Zo’ n Tata is natuurlijk hartstikke onveilig en
voor europeanen niet zomaar geschikt. Een
europese Tata zal dus gauw 2 à 3 keer
zoveel kosten… Maar de trend is duidelijk:
en
ook
de
beperking
van
de
ontwikkelingskosten in de nieuwe auto’s.
Want die prima indische ingenieurs kosten
een fractie van de westers en dan heb je al
gauw 1000 $ verschil op dit punt te pakken.
Het doosje is ook zuinig natuurlijk: ruim 20
km met een litertje is maximum. De auto,
ons
statussymboolo
wordt
eindelijk
volwassen, we gaan gewoon worden in
onze autokeus. Wij gaan de auto over 2 jaar
vaarwel zeggen, maar mogelijk komt u me
nog even tegen in een Tata+ . Ik zal dan wel
op u toeteren en hop dat ze de
kilometerteller die natuurlijk in mijlen loopt
even omkatten naar kilometers. Dat is wel
een eis; die indiërs moeten wel een beetje
op ONS letten! Zit u in de auto-branche?
Dan bereidt u voor op grote veranderingen
en stop met het kopen van armanipakken.
Het is op en over. Gewoon de weg der
dingen, meer niet, sinds eeuwen al.

Wel
dit
pakket
aan
voorzieningen
/installaties kan Frankrijk helemaal coveren.
Areva, Total, EDF, Suez en Veolia zijn de
namen; groten op inter-nationale schaal : de
fine fleur van de industrie in Frankrijk.
Dit deel van de wereld heeft slechts 1% van
de mondiale watervoorraad en groeit jaarlijks met 3% ( de bevolking). Eigen groei,
rijken en ook veel hulpkrachten van diverse
soort. In Djedda bijvoorbeeld is een haven
met de grootte van Rotterdam gepland, met
er om heen 250.000 appartementen, 55.000
villa’s luxe toerisme. En universiteitscampus
van nivo.
Elke 5% economische groei betekent ook
1% aan groei in waterbehoefte. Dat betekent voor de komende paar jaar al 7/8
ontzoutingsfabrieken, 10 waterrecyclingsfabrieken en investeringsgetallen van 75 à
100 miljard $ daarvoor.
De fransen al eerder genoemd, Mitsubishi
uit Japan, Keppel uit Zuid-Korea en Acciona
Water uit de VS staan te trappelen.
Sarko c.s. hebben al lang begrepen waar ze
hun spullen moeten slijtn en dat kan je zijn
aan hun buitenlandse politiek: vrienden met
China, de VS en de rustige en rijke arabieren. Niet erg principieel zegt u? Klopt aar
als je faillissement nabij is zijn principes erg
duur. Helaas.
GEEN OLIE, WEL URANIUM
Een oude rebel, familie van Khadaffi, leider
van de opstandige touaregs in Niger heeft
aangekondigd dat hij de winplekken van
uranium, concessie Areva, zal gaan aanvallen. Ook al is de prijs 50% gestegen, na
het gedonder Areva-Regering Niger, hij
vindt het allemaal niet genoeg. En hij voegt
toe: dat elke exploitatie zal worden verhinderd tenzij de vreemdelingen de belangen van de omwonenden ook dienen.
Aha, een groene touareg dus? Nee, hij bedoelt echt niet het milieu maar de portemonnee!. De strijd om de nieuwe
schaarste, uranium, gaat al van start..

WEL OLIE, GEEN WATER
Saoudi-Arabië en de Emiraten zoeken naar
meer water. Tussen nu en 2050 gaat hun
bevolking enorm groeien, niet op de laatste
plaats vanwege grote luxueuze projecten
voor de rijken der wereld, en de
volumegroei voor water is: 7% voor S.A.;
maar 27 tot 58% voor de Emiraten, Bahrein,
Qatar en Koeweit.
Dus waterrecycling,
ontzouting, is in, waterverspilling cq
vernieuwing van watersystemen ook, en
voor dat alles moet je dan ook energie
hebben. En wie energie zegt, ook in de
Arabische wereld, zegt kernenergie.

MASSAAL NAAR ELECTRIEK AUTO’S
Israël gaat massaal over op elektrische
auto’s van Renault/Nissan en met een
infrastructuur uit de VS. Een gigantisch
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zeer snel realiseerbaar project dat qua
infrastructuur naar 1 miljard zal gaan.
Het project is energetisch en politiek van
aard, zegt men. Olie is steeds lastiger,
duurder en een politiek wapen en, de zon is
er ook nog en gratis!
De stations voor opladen en batterijwissel
zullen uiteraard draaien op zonne-energie.
De olieconsumptie zal in enkele jaren naar
de HELFT gaan, zegt Peres, en demonstreert dat het hier een serieus project
betreft.
En hij besloot met: de zon is er steeds, hij is
vriendelijk, democratisch, en hij vervuilt
niet… Dat is duidelijke taal voor wie het horen wil of … moet!

zoekt de grens op. Niet bij de regering of de
politiek, nee bij de gekken aan de andere
zijde. Die niets liever willen dan escalatie.
Zonder het te willen dient Wilders hen en
wordt een soort van terrorist die zijn recht,
wat niet vermeend is, opeist tot elke prijs.
En zo helpt Geert ons allen in de toestand,
die niemand wil, zelfs hij eigenlijk niet.
Godsdienst maakt blind, maar politieke
overtuiging soms ook. Laten we van hem
leren, hoe het NIET moet. Ook al heeft hij
het gelijk der fanaten. En “ons Geert” komt
straks op TV, maar hopelijk niet zoals Theo
van Gogh…… Dat heeft ook hij niet
verdiend.
DE KERK VAN ROME EN HET EXORCISME
Gabriel Amorth is de grote duivelsexpert
van het Vaticaan en hij verheugt er zich in
dat de nieuwe paus ook inzag dat het slecht
was gesteld met het exorcisme. Er komt
een nieuwe pauselijke instructie voor de
duivelverdrijving binnenkort en die gaat ook
over meer exorcisten in de kerkprovincies.
Volgens de pater zijn 20% van de romeinen
al ooit met de duivel geconfronteerd. En
omdat er tekorten zijn aan deskundigen
gaan allerlei amateurs aan het rommelen.
Het wordt dus hoog tijd om hen die de
duivel bedreigt te steunen met een
deskundige uitdrijving, gevolgd door psychiatrische hulp. Want de pater is redelijk
modern in zijn aanpak.
Voor hem zoude n de denkbeelden van ene
Spinoza over het kwaad en de duivel een
verschrikking zijn en hij zou de filosoof zelf
een uitdrijving voorstellen. For sure.

WATERAANVOER MET PINARDIERS
(Pinard= dagelijks glaasje wijn dat wijnarbeiders van de baas meekregen).
Elke dag vaart er een boot met inoxtanks
naar Barcelona met aan boord water en wel
30.000 m3 marseillaans watertje. Dus geen
wijn of pastis: maar water uit het Canal de
Provence. De stad Barcelona heeft met
750.000 m3 per dag net te weinig en moet
dit doen om rantsoenering te voorkomen! Al
in 1983 werd 1,5 miljoen m3 naar Tarragona
geleverd; in ‘89/90 idem naar Porto Vesme
en Sardinië. U ziet waar we heengaan.
Dit kan niet zo doorgaan dus heeft de
regering besloten tot bouw van een
ontzoutingsfabriek die per 200.000 m3 per
dag gaat leveren. Water wordt een schaars
artikel; gelukkig bestaat wijn voor 90% uit
water…
RELIGIES
BOEDDHISME IN CHINA (Zie Oost-Azië)

HOGE GODSHUIZEN
God woont hoog in de hemel dus is er een
wedstrijd aangaande de hoogste kerk(toren), overal ter wereld. Vooral tussen
katho’s en moslims zowel in Duitsland
(Köln) als ook in Algerije. Maar in dat laatste
land gaat het natuurlijk vanzelf als je een
minaret wil bouwen van 200 meter hoog.
Duitse (!) architecten maakten het ontwerp
van een dubbelwandige, doorzichtige toren,
waarin een kunstmuseum en een geschiedkundig centrum zullen huizen. Hij kost

NEDERLAND TEGEN WILDERS
Wilders douwt door; hij buit zijn recht op
vrije meningsuiting uit. Alsof iemand hem
dat verbood. Hij wil het zeker weten; hij
radicaliseert en wil zijn recht tot elke prijs.
Nee hij heeft geen bomgordel om, maar hij
lijkt ook vol met haat. En zou zijn film leiden
tot aanslagen met bomgordels, door terroristen, wel, jammer dan.
Wilders moet worden geprezen, want hij
demonstreert wat vrije meningsuiting is. Hij
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500 miljoen en de moskee kan 12000
moslims ontvangen. De bouw is gestart.

daarin zit ook een snufje haat naar de “oude
bovenlaag”. De tijd van de aardige islam lijkt
een beetje voorbij in het grootste moslimland ter wereld (1 miljard). En de koloniale tijden hebben niet kunnen voorkomen
dat godsdienstvrijheid bleef… in tegendeel.
Ook al waren het 500 christelijke jaren in de
bovenlaag; eerst katholicisme van de
portugezen in de 16e eeuw en daarna
protestantisme van de hollanders in de
latere eeuwen. Soeharto, de anti-communist, verplichtte ook elke burger een geloof
te hebben. In de 80 en 90-er jaren kwam
het evangelisch christelijk sterk op ook als
reactie op de chinezen. Het scala van een
gekoloniseerd land met veel immigranten
toont zich hiermee.

KERK EN STAAT IN SPANJE
Zapatero heeft weer stevig bonje met de
kerkprinsen van conservatieve huize. Ze zijn
tegen homo’s, abortus, godsdienstonderwijs
is een strijdpunt en nog meer. Onder Aznar
was dit alles voor de Kerk wat prettiger
maar Zapatero, de socialist, moet er niks
van hebben. En het gaat er fors aan toe;
Zapatero zegt hardop dat de kerkbobo’s de
wet moeten respecteren en niet hun eigen
wetten moeten opdringen in een modern
land. Een demonstratie van 150.000
mensen VOOR de katholieke standpunten
geeft aan dat Zapatero voor de komende
verkiezingen best moet oppassen en hij
gaat dan ook fors in de tegenaanval. Niet
zoals in de tijd van de burgeroorlog toen er
hier 6000 geestelijken werden vermoord.
Het duurde tot de 7-er jaren voor r
democratisch licht was in Spanje, na
Franko. Overigens zijn er ook katholieken
die zijn geschokt door de toon van de
conservatieven. De mollahs van roomse
huize zijn weer eens opgestaan…
De
verschillen zijn bij de monotheïsten weer
minder groot dan je denkt. Op 9 maart wordt
er over Zapatero geoordeeld…

ATLAS DER CHRISTENENVERVOLGING
In 2007 werden 21 geestelijken van roomse
huize vermoord op de wereld. De
gevaarlijke plekken zijn vooral in Azië en
Afrika te vinden. De redenen zijn: de islam,
fundamentalistische hindoes en communisme (China, Noord-Korea, Vietnam).
Diverse orgnisaties werken aan dit
probleem dat in 130 landen te vinden is. De
band loopt van China in het oosten, via
India/Saoudi-Arabië, Somalië, Soedan, naar
Mauretanië en Algerije. Iran en Afghanistan/Oezbekistan ook niet te vergeten.
Fides in Rome, afdeling voor dit probleem
kan u meer trieste dingen hierover vertellen.
Ze sommen 500 projecten op met een
waarde van 5 miljoen € om preventief iets te
doen aan dit probleem.

RELIGIES IN INDONESIË
Wel 87% van de bevolking is moslim, 10%
christen (7% protest.), 2 % hindoes, 1%
boeddhisten en nog 0,7% confusianisme
(chinezen). Toch is de islam er niet de
staatsgodsdienst, er is officieel godsdienstvrijheid dus.
De praktijk is hier en daar nogal anders m.n.
in West-Java. Sinds 1996 waren er daar
335 aanvallen, waarvan 70 in 2006 en 40 in
2007. Daarenboven krijgt men nauwelijks
vergunningen voor gebouwen etc, van de
autoriteiten en is er praktisch geen politiebescherming. De 4 miljoen evangelische
christenen vragen dan vaak ook maar niets
en gaan hun gang.
De christenen van Nederlandse komaf zijn
vaak uit de bovenlagen: koloniale erfenis.
De kleine fanatieke moslimcellen zijn gewelddadig, strijden hun heilige oorlog en

AFRIKA
DIK AFRIKA
In het kader van de normalisatie van uw
beeld over Afrika is dit bericht van groot
belang. In Togo sloeg men alarm: 25% van
de bewoners zijn veel te dik! Ze zitten al op
amerikaans nivo. Ze eten teveel olie en suiker en de doodsoorzaak obesitas ging van
2,3% in 1976 naar 9% in 2005. Afrika volgt
ons, in het goede en ook in het kwade. De
tijd van de hongerende afrikanen is niet
voorbij, maar nu zijn het veelal de politieke
problemen die honger veroorzaken. Een
meer moderne problematiek dus.
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Op de valreep hoor ik dat het nu met de EU
toch gaat lukken?
Intussen trokken rebellen en masse naar de
hoofdstad, Frankrijk vloog nog 150 soldaten
in om fransen te beschermen en de chaos
werd compleet. Tsjaad gaat in de prak… en
daarmee slaat de vlam verder in de pan van
Soedan, Darfoer en deze regio…

BONGO IS BOOS
Bongo van Gabon werd ziedend over de
nieuwjaarsspeech van de franse staatssecretaris van Buza, die het had over het
“einde van het frans-afrikaanse tijdperk”.
Bongo zoekt medestanders voor zijn positiekeuze en Sarko trachtte al te blussen.
Frankrijk wil echt los van zijn paternale rol in
Afrika, die Chirac zo mooi speelde. Sarko
zoekt naar gelijkwaardigheid en vergeten
van foute verhoudingen in de geschiedenis.
En deze “rupture” valt niet altijd goed bij de
oude “vrienden” als Bongo.
Het koloniale tijdperk kan ook pas worden
vergeten na drie generaties zelfstandigheid;
nog even dus. Maar Sarko ziet het belang
van Afrka en jaagt op nieuwe mogelijkheden en posities. Pas evident.

ACHTERGRONDEN IN KENIA-CONFLICT
Kenia zit in een majeure omslag: men is de
oude despoten en corrupte politici moe. De
jongeren,- 2 van de 3 kiezers daar zijn jonger dan 35 jaar-, willen verandering. En dat
ontaardt nu, lijkt het, in etnisch gedonder.
Dit land, iets groter dan Frankrijk en met 37
miljoen inwoners, BNP per inwoner 547 $,
50% van de bevolking in vreselijke armoede, is een etnisch mozaïek. De strijdende politici zijn bobo’s van de twee
grootste etnische groepen en mobiliseren
hun achterban waardoor het conflict een
burgeroorlogachtig aanzien kreeg. Erg
gevaarlijk deze geest uit de fles te laten.
Kenia dat met 6% groei een van de landen
van hoop was, dreigt terug te vallen.
Anderzijds is deze crisis ook een onvermijdelijke groeistuip, waarvan we er
meer zagen.
Religieus gezien is 66% christen (38 prot.
En 28 katholiek), 26% is animist en 6%
moslim. Dus de wrijving is niet religieus
maar etnisch cq economisch van achtergrond.
Wat zeer verontrust is dat Kenya aanligt
tegen de puinhopen van Somalië en anderzijds die van Tsjaad. Daarom is die VNmacht in Tsjaad ook zo belangrijk: op de
achtergrond speelt in dit deel van Afrika
onverminderd deze internationale angst
mee… Arm Afrika, vechtland van een
wereldconflict in wording.
Het bloedige duel in dit afrikaanse land dat
zo voorbeeldig voortging is nu uitgebarsten.
De verkiezingen waren de aanleiding en
daarbij natuurlijk persoonlijke nijd tussen
twee bobo’s. Desmond Tutu ging uiterst
bedroefd hierover, interveniëren en ook de
VS, die intensief met dit land samenwerken
ook op terrorisme-gebied, trachtten de
brand te blussen. Intussen is Kofi Annan er

EUROPA TREUZELT IN TSJAAD
Beloofd was dat de EU begin januari
troepen zou stationeren in Tsjaad en de
Centraal Afrikaanse Republiek (CAR). Maar
de franse defensieminister is op zijn minst
geërgerd over de trage toestanden. Er zijn
pas 2800 mannen (1500 fr.; 400 ieren; 350
polen; 300 zweden en oostenrijkers) van de
beloofde 4000. De roemenen wachten nog
op hun transport… en Italië is nog niet klaar
met de besluitvorming over materiieel….
Griekenland en Portugal boden Herculestransporters aan en 12 helicopters aan.
Frankrijk hoopte op een echte demo van de
europese interventiemacht, maar dit is dus
eigenlijk niks zo. Half januari wordt in Parijd
de stand opgemaakt…
De EU heeft nog steeds, door onderlinge
verdeeldheid, geen echt interventieconcept
dat respect en waardering afdwingt.
Intussen rommelt het verder in het gebied
en sterven meer mensen en herbegint de
trammelant. EU zo moet het niet, zeker niet
bij de buren waar de AU toeziet en
concludeert. Intussen heeft Frankrijk het
EU-gat maar opgevuld; 500 meer dus wat
niet weinig is. En ook nog 9 heli’s en nog
drone’s (onbemande vliegtuigjes). Frankrijk
doet echt wat voor Afrika, ondanks
weigerachtig gedrag van europese partners.
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al aan het bemiddelen en Ban Ki Moon
kwam
hem
helpen.
Doodgeschoten
oppositiepolitici, verbrandende mensen in
hun huizen en mensen met kapwonden zijn
nu dagelijkse kost. Het bestand kwam er,
maar of het houdt, dat is de vraag.
Want de diepere achtergrond is wel degelijk
een scheve welvaartsverdeling, die vanaf de
koloniale tijd aanwezig is en … leef. Het
beestachtige gedrag van kolonisator
Engeland was destijds onbeschrijflijk en zij
die nu kritiek hebben op het etnische
geweld, doen er goed aan ook even de
(neo)-koloniale historie van dit land te
bezien. Inclusief Mau-mau en Jomo
Kenyatta…
En, het kan toeval zijn, maar de buren in het
noorden heten Somalië en Ethiopië en daar
is het ook erg onrustig. Kenia is/was in die
regio een soort dam tegen het terrorisme in
Oost-Afrika. Je zou bijna denken dat ….
Maar dat weten wij (nog) niet. Maar mogelijk
wel het Pentagon en het State Department?
Laten we hopen dat dit veelbelovende land
zijn problemen weet te overwinnen.

Napels ligt vol met 100.000 ton vulles, en
niet voor het eerst. Napels zien en dan
sterven, is opgeschort. Want binnenkort
sterf je IN Napels. De maffia heeft besloten
de drugs te verlaten, te link en over te
schakelen op de vuilverwerking! Je vraagt
voor het vuil gewoon een lekker lage
opruimprijs en doet dat vervolgens niet
“zoals het hoort”. En dan krijg je de
business en het “verwerken” kost minimaal.
Je slaat het op, gooit het stiekem weg etc.
De gemeente is radeloos, wilde een oud
stort weer openen, maar het protest was
enorm. Toen ging het vuil ter verbranding
naar Sardinië: rellen van bevolkingszijde. De
vuilverbrandingsinstallaties willen de burgers ook niet uit angst. En de maffia weet
die angst aardig te manipuleren. De
regering stuurde nu een sterke man (oudmilitair) om het probleem op te lossen.
Niemand gelooft erin, omdat het eerder ook
niet wekte. Overigens gaat er al jaren vuil
naar Duitsland waar ze er stroom (groene!)
mee maken…
Het Commissariaat voor de vuilverwerking
van de gemeente heeft 3000 ambtenaren
op de loonlijst, het grootste deel is FICTIEF!
Dit is een akelig duidelijke illustratie van de
macht van de misdaad in een corrupt
democratisch systeem . Waarin de burgers
uit wanhoop het vuil in de straat maar
aansteken en het ook dumpen voor de
ingang van de scholen. Dan kun je je kids
binnen houden waar het minder vies en vuil
is. Hieraan is te zien hoe misdaad het wint,
al vele jaren, van de overheid, vanwege de
verweving van beide. En Napels is niet de
enige stad met dit probleem… we hadden in
Nederland ook al vuilstortschandalen, maar
dan toch ietsje anders.

WEST-EUROPA
TRICHET HOUDT VAST
Trichet is eenzaam als de recessie dreigt,
want hij moet de lange EN de korte termijn
in de gaten houden. En hij verdedigt het
beleid met harde cijfers: sinds de euro er is
zijn er veel meer banen in de EU-landen bij
gekomen dan ervoor. Hij rekent verder op
een groei van 2% voor 2008 ondanks de
subprimes. Al wordt het nu toch wel echt
spannend in de VS. En de waardering voor
het beleid is in Londen en de VS niet gering;
Bernanke bewondert Europa hierin, zeker
wat betreft het interbancaire beleid.
Tja met een geïmporteerde inflatie (grondstofprijzen) en een dreigende groeiafname
is het spel met de rente tricky. We zullen
zien wat Bernanke en co nu gaan verzinnen
over de grote plas.
En u weet het: profeten worden in eigen
land nooit erkend. Bravo Trichet, de zelfs de
druk van Sarko, ook Frans, weerstaat.

EUROPOLITIEKE CARRIÈRES
Schröder wordt rijk bij Gazprom, Blair
verdient nu miljoenen als adviseur bij
diverse (bank)bedrijven en rekent torenhoge
fee’s voor een avondje praten. Hij incasseert miljoenen per jaar.
De Nederlandse KOK (en vele anderen voor
hem), gaat ook al gebukt onder prestigieuze
commissariaten. En Balkenende staat ook
al te trappelen.

VUILNIS OF DRUGS?
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Tja deze mensen zijn natuurlijk keien
anders konden ze niet doen wat ze eerder
deden. Dus als ze met die kwaliteiten naar
de business sector lopen vliegt hun
honorarium omhoog. Want business en
hoge politiek liggen zeer dicht bij elkaar.
Tony kan mensen opbellen die grote
industriëlen niet zomaar kunnen spreken.
Big Boys Networking is zeer lucratief. Van
mij mag kwaliteit die ons ALLEN ten goede
komt best duur worden betaald. Is beter dan
te hge salarissen voor schijntoppers in
ziekenhuizen, zorginstellingen en woningcorporaties. Die eten maar van rustige walletjes.

want vele van hen willen ook ooit wel op
Angela’s stoel zitten.
Het leidt ook tot spanningen in Berlijn, waar
de strijd herbegint over de “verloren” sociale
rechtvaardigheid tegenover de “moderne”
eisen van flexibiliteit en concurrentiekracht
ie de mondiale switch lijkt te eisen. We zijn
weer op weg naar verduidelijking in
ideologie in de politiek, en de worsteling
toont zich in de landsverkiezingen. De
uitslag is uiteraard van belang voor de
nieuwste krachtverhoudingen in de coalitie.
Intussen blijft Duitsland opvallend stil op het
wereldtoneel en ook in Europa, waar Sarko
ronddanst in het grote gat. Het duitse
enthousiasme over gewapend helpen ver
van huis, is bepaald ook niet groot.
Duitsland lijkt naar binnen gekeerd naar de
eigen problemen; lijkt een beetje een
isolationistisch en bejaard landje.

SARKO EN BLAIR
Sarko had Blair als gast op het recente
UMP-congres. Om de PS lekker te pesten
(Blair is persona non grata bij zijn zusterclub
in Frankrijk: te liberaal!), en ook om Angela
te tonen dat hij Blair wel ziet als nieuwe EUaanvoerder, nadat de Lissabon-accoorden
worden geïmplementeerd. Want de liefde
Angela-Nicolas is erg zwak geworden
omdat Sarko de EU (en dus ook Angela)
flink voor de voeten loopt in zijn buitenlandse manoeuvres en ook in EU-verband.
U weet intussen dat Frankrijk een militaire
basis (500 soldaten) in de Arabische
Emiraten oprichten zal, aan de (olie)Straat
van Hormoez tegenover Iran. Dat laatste
land krijgt ook voortdurend waarschuwingen
uit Parijs en dat zonder veel overleg met
Brussel. Sarko zegt het openlijk: een conflict
met wapens tussen de VS en of anderen en
Iran, gevolgd door een tussen oost en west
moet koste wat het kost, worden
voorkomen. En Sarko vaart een eigen
koers en veel dichter bij Blair’s country en
de VS dan bij de hoeders van de EU..

MINIMUMLOON
In Duitsland is het een hot verkiezingsitem
omdat de SPD dat als kernpunt oppakte.
Want 50% van de wessies en 80% van de
ossies zijn erg ontevreden over het gebrek
aan sociale rechtvaardigheid. Niet zo
vreemd na de draconische maatregelen
onder de paraplu van Hartz IV. En de feiten
zijn hard: 2 miljoen duitsers verdienen
minder dan 5 euro/uur; 400.000 meer dan in
2004. Een minimumuurloon dat de SPD
bepleit is 7,50 euro: 50% (!) hoger dus. De
CDU ziet het economisch als een te
vermijden iets
want het zal (opnieuw)
banen vernielen zeggen ze.
Het troost om in de EU eens rond te kijken:
Bulgarije 92 euro; Polen 246; Spanje 666;
Frankrijk 1254 (!); België 1259 (!); UK 1361
en Luxemburg zelfs 150.
Ons kapitalistisch systeem in een ADHD
wereld verdraagt geen armoede-ondergrens
meer. Schep je zo’n grens dan verdwijnt het
werk. Duivels mechanisme…

DUITSE VERKIEZINGEN
De coalitie ruziet flink tijdens de
verkiezingen in de Länder. Hun ondergrondse meningsverschillen komen nu hard
aan het oppervlak en dat leidt tot ouderwets
vechten. Angela staat “erboven” en blijft
enorm populair bij het volk. Overal komen
nu de sterke vrouwen en mannen te
voorschijn, die nu punten moeten maken,

GRO IN DE FOUT
De ex-premier Gro Brundtland van
Noorwegen zit ernaast. De Moeder der
natie trok zich in Nice terug en van daaruit
werkt zo ook voor de VN voor het
onderwerp klimaatverandering. Ze regelde
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een ziektekosten-verzekering via Noorwegen
maar
betaalde
daar
geen
belastingen. Ondanks het verdrag Noorwegen--Frankrijk waarin dat niet kan. Ze is
erg geschrokken van de reacties en gaat
weer in Noorwegen wonen heeft ze
verklaard. Of dat haar gaat redden? De
rode dame van 68 werkt ook nog voor
Pepsi-Cola als gezondheidsadviseur terwijl
ze vocht voor minder suiker in dranken toen
ze de Wereldorganisatie voor Gezondheid
leidde. En ze vergat ook nog wat bijverdiensten op te geven aan de noorse
fiscus. Dat ziet er dus niet zo goed uit; ze is
door de mand gevallen. Eerlijke politici (ook
maar mensen!) zijn schaars geworden…

bij de Nato en wanneer de parlementsverkiezingen zullen zijn. Er is al weer
maanden onrust waarbij de president de
schuld geeft aan Russische agenten die
samenspannen met oppositiepolitici. Maar
er zijn ook hele andere opinies en de
president probeert zijn geschonden imago
op te poetsen, na zijn staat van beleg,
sluiting van een TV-station , etc..
Nu toont de procureur-generaal ook al
documenten uit Londen waar een gevluchte
oppositiepersoon zou samenspannen en
een staatsgreep voor zou bereiden. Voor na
5 januari…
De kampioen van de oranje revolutie heeft
de mooie lijn niet volgehouden. Maar de
russische buren hebben hem dan ook bepaald niet meegeholpen, integendeel.
Maar hij overwon, zelfs via “goedgekeurde”
verkiezingen, met 52% tot grote woede van
de oppositie die enkel nog “fraude” riep. Hij
wil nu versterkt werken aan armoedebestrijding, groeihandhaving (nu 12%!), en
120 miljoen van defensie overhevelen naar
gezondheidszorg. En hij moet ook de investeerders geruststellen over de stabiliteit
in zijn land. Tenslotte zal hij moeten zorgen
dat de muitende regio Abkazië en ZuidOssetië bij hem blijven …. Ook als de EU de
zelfstandigheid van Kosovo (ook een
ministaatje dan) erkent… Ga er maar
aanstaan. Hopelijk heft hij wel iets geleerd
van wat demokratischer reageren.

OOST-EUROPA
KOSOVAREN IN IRAK, AFGHANISTAN
Van de 48000 algemene dienstverleners
(chauffeurs, electriciens, wassers, informatici, logistiekelingen, etc.) zijn er maar
13.000 amerikaan. De rest is ingehuurd van
overal in de wereld en nu ook steeds vaker
vanuit Kosovo. Want in dit arme land is 57%
van de jongeren tussen 15 en 26 jaar, zeer
arm. En voor 5000 $ per maand verdien je
zaken die je in Kosovo nooit zal kunnen bij
elkaar halen. Schieten ze je dood dan krijgt
je vrouw 77000 $ en dat is dan ook een
troost. In drie jaar Kaboel heb je in Kosovo
een huis te pakken; dat duurt werkend in dit
land een leven lang, zeggen de kandidaten.
De privéservice-markt van dit soort (via het
leger dus) is nu al 13 miljard $! Duizenden
jongeren tekenen in de recruteringscentra
en vertrekken. Er zijn ook al grote trainingskampen in diverse ex-joegoslavische
landen. Ook in Macedonië loopt het dus al
zo. Laten we maar zeggen dat het een soort
Amerikaanse ontwikkelingshulp aan arme
oost-europese landen is.
De een z’n oorlog is de ander zijn rijkdom.
Hoeveel er al gekist zijn teruggekomen kon
ik niet voor u opsporen. Dat telt (men) niet.

FINLAND EN RUSSISCHE CORRUPTIE
De vrachtwagenstroom naar Rusland via
Finland heeft het heel moeilijk met de
grensoverschrijding. Files van 100 km zijn
geen uitzondering.
Het toegenomen
vrachtverkeer naar Rusland uit de EU
(=20% in 2007 tov 2006) zit muurvast.
Langzaam aan en betalingen om weg te
komen… de zaak is zeer middeleeuws en
corrupt georganiseerd daar. Finland weet
dat hoge politici aan de andere kant hun
pensioen oppoetsen met smeergeld en zo
de welvaartsontwikkeling gewoon frustreren.
Poetin waar is je bezem nu?

SPANNING ROND SAAKACHVILI
Men wilde hem weg-demonstreren en onder
druk beloofde hij de verkiezingen van 5
januari. Ook wilde hij antwoord op twee
vragen van zijn 3,5 miljoen kiezers. Wel/niet

ESTLAND MANOEUVREERT
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Estland staat op gespannen voet met
Moskou zeker sinds het Russische
monument uit de hoofdstad werd verplaatst.
Zelfs een aanval op hun informatisystemen
werd door de Russische minderheid
ondernomen (30% van de 1,4 miljoen bewoners). Nu start ook het proces tegen hen
die in april 2007 rellen organiseerden en
ook achter hen ruikt het naar Moskou. Ook
de ambassade schijnt er meer van te
weten… Maar Estland houdt stevig vast aan
zijn autonome rechtsorde.

hoog als in Servië. Economisch volgt men
een niche-strategie: ski’s, boten, textiel,
fietsen, caravans,
zijn goedlopende
producten. Vaak wordt er met of door
buitenlandse ondernemingen samengewerkt. Renault maakt er ook onderdelen en
de Twingo wordt er ook al geassembleerd.
De privatisering is stapsgewijs gebeurd en
de aandelen berusten bij twee staatsfondsen. Een deel van de aandelen zijn
geplaatst bij de werknemers. Men heeft een
prima beleid gevolgd en met opzet geen
shocktherapie. Er vertrekt ook geen mens:
het gaat goed, velen hebben een eigen huis
hier, opleiding en gezondheidszorg zijn
gratis, nee er mankeert hier niets.
Als je dit leest begrijp je waarom ook kleintje
Kosovo wil vertrekken bij moeder Servië…

DE CLAN VAN POETIN C.S.
Deripaska heet de miljardair, aluminiume
magnaat (2 op de wereldschaal), die al een
groot industrie-imperium opbouwde en
natuurlijk schatrijk is. Hij is pas 40, organiseert veel kunstvoorstellingen zoals enkele keren in Parijs, en tracht Abramovitch,
eigenaar van Chelsea te evenaren. In alle
deals valt nu ook zijn naam met zijn
vermogen van 21 miljard als vlaggetje. Hij is
ook zeer sportief bokst en heeft dus ook dit
gepikt uit het Poetinprofiel.
Om hem hangt de geur van maffia en zijn
vriendenkring is indrukwekkend; Wolfensohn (Wereldbank;Rothschild; Bouygues,
Marie Berard, geen onnozelen in financiën
en industrie. Hij overleefde al heel veel
grote problemen, en klom rap op. In de VS
krijgt hij geen visum meer ook al heeft hij
een zaak in New York en in de UK en Israël
wordt hij ook al gearresteerd bij de voordeur. En zijn vroegere compagnon eist een
vermogen van hem. Het deert hem
nauwelijks met zijn jacht van 72 meter en
zijn 22 miljard. En in de kerk heeft hij ook
geen problemen want hij geeft de
orthodoxen met gulle hand. En doet ook
aan charitas. Komt u hem tegen dan weet u
wat in zijn doopzeel staat.

CEAUCESKU’S GRAF
Al lang zijn er geruchtn dat de lichamen in
het graf niet die van het echtpaar
Ceaucescu zouden zijn. De familie este
een DNA-test die is geweigerd. Wel mogen
de stoffelijke resten worden opgegraven van
de in 1989 doodgeschoten echtelieden. Nu
wil de familie een klacht indienen bij het
Europese Hof; dat zouden ze in de tijd van
Ceaucescu nooit hebben bedacht…
Het ruziën gaat verder over een duister punt
in het Roemeense verleden.
ZUID-AZIË
PAKISTAN EN DE BOM
Pakistan heeft al jaren de bom mede dank
zij spionage in Nederland. En de onrust,
culminerend in de moord op Bhutto, deed
opnieuw het schrikbeeld van een terroristenstaat met een atoombom ontwaken.
Denk aan een Saddam of Amadinedjad met
een arsenaal aan bommen!
Moucharaf wrong zich, met steun van het
westen, op uiterst controversiële wijze in de
presidentszetel en nu komen er verkiezingen. Dus wilde de wereldpers wel weer
eens met deze militaire kunstenmaker
praten. En hij zei:
Bhoetto is niet door de staatsdiensten gedood; nee een stammenleider uit het AlQaida kamp is verantwoordelijk. Hoe de
moord kon passeren kon hij ook niet

SLOVENIË VOORZITTER EU
Het gaat goed in deze ex-republiek van
Joegoslavië en steeds beter. De 2 miljoen
inwoners in een land met 4% groei, een
BNP/inwoner (14700) hoger dan in
Portugal,Polen, Tsjechië en 68% van de
bevolking werkt (ww 6,4%). En het
gemiddelde salaris is 1500 €; drie keer zo

36

uitleggen; wel dat Benazir nooit uit haar
auto had moeten leunen.
En een VN-onderzoek is ook echt niet
nodig. Want anders dan in Libanon is in
Pakistan geen sprake van bemoeienis van
twee landen.
In Pakistan leeft hijzelf ook onder constante
doodsdreiging, verschillende aanslagen
mislukten. Dat is de tol van het terrorisme,
op meer plaatsen in de wereld, zegt hij.
Dat zijn leger van 500.000 vol zou zitten met
infiltranten wijst hij resoluut af. Onzin dus.
Hij zegt dat de verkiezingen democratisch
zullen verlopen en dat hij bereid is de uitslag
te accepteren en , indien dat moet, samen
te werken met de oppositie.
Waar Bin Laden zich bevindt weet hij niet;
zelfs niet of hij nog wel leeft, in Afghanistan
of Pakistan.
De tribale zones aan de grens zijn een
probleem, mede omdat de grens dwars door
de familiegebieden is getrokken door de
britten waardoor het grensverkeer zo
oncontroleerbaar is. Verder zijn, m.n. na 11
september alle terroristen uit Ouzbekistan
en Tsjetsjenië naar Pakistan gekomen.
Daarnaast zijn er de taliban, waarbij die uit
Afghanistan veel macht hebben in het
Pakistaanse grensgebied.
Het leger wint terrein in het noorden en voor
een ware burgeroorlog is hij niet bang. De
macht die je daarvoor moet hebben is erg
groot en die heeft niemand in dit grote land.
Tja en waarom accepteert het westen ook
niet de moslimbom in Pakistan? Wat ze wel
deden met de joodse bom en de vele
westerse =christelijke) bommen. Wij willen,
na acceptatie, best worden gecontroleerd e
hebben nu zelf een sluitend controlesysteem opgezet. En ze zijn erg voorzichtig
met het verspreiden van nucleaire kennis,
verzekert hij.
Het leger staat achter hem, er is geen
gevaar voor een staatsgreep. Dat zegt
degene die er zelf een pleegde en hij wil
niet met Afrika of Zuid-Amerika worden
vergeleken!
We moeten samenwerken tegen het
terrorisme zoals in Afghanistan (Nato etc)
en ook nu in Irak. Vele terroristen komen nu
ook nar Pakistan en niet meer naar Irak.

Dus moeten we voorkomen dat Afghanistan
en/of Pakistan worden gedestabiliseerd.
We hoorden al dat Bush troepen naar
Pakistan wilde sturen om te helpen, als
Musharaf dat zou vragen. Vooralsnog wilde
hij daar niet op ingaan. Maar iedereen weet
dat het iraakse slagveld wordt afgeruild,
ooit, met het Afghaanse/Pakistaanse. Ooit
of eigenlijk nu al?
We hebben rust tot februari in het grote
Pakistan…
INDIA IS MET DE VS
`Bij het bezoek van Sarko aan India trachtte
hij ook militaire en nucleaire spullen te
verkopen, maar er werd gen enkel contract
gemaakt. Ondanks het feit dat dit land nu
nog de Mirage 2000 vlliegt. En met het
slijten van 126 Rafales ging het ook niet
goed. Ook was een offerte van Eurocopter
net voor het bezoek afgezegd; 600 miljoen
foetsie. Tja en toen was er maar een
conclusie mogelijk: India prefereert hiervoor
de VS. Tja, als je Pakistas buurland bent,
een beetje gespannen verhouding ermee
hebt, maar nu beide een vriend van de VS
bent, moet je verstandig kiezen. Maar Sarko
bleef keihard en bood ook een samenwerking op civiel nucleair gebied aan. En
toen moest ie onverrichterzake naar huis…
deze keer geen mega-orders. Elke
koopman heeft wel eens zo’n dag, maar laten we afwachten.
THAILAND EN NU?
De economie leed er twee jaar zwaar onder
dat premier Thaksin Shinawatra door een
coup werd afgezet.
Maar nu heeft zijn
partij weer overtuigend gewonnen bij de
verkiezingen, terwijl hij wegens corruptie
werd verjaagd. Ai! Thaksin liet al uit zijn exil
weten dat hij belemmerende maatregelen
die de militairen invoerden, meteen zal
opheffen. Tot vreugde van de zakenmensen
in het land, die hopen dat het uistekende
zakenklimaat van weleer terugkeert.
En zie hier waarom: een sluitende
begroting; 4,3% groei, 1,6% werkeloosheid,
Export 60% van het BNP (vooral naar de
VS), 3400 €/per inwoner (basis BNP). Dat
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zou menig europees land wel willen.
Toerisme, (auto-) industrie zijn de bronnen.
Thaksin heeft nog 2 miljard $ in bevroren
toestand op de bank, en wil vanuit Londen
wel terug. Tja de te vormen regering belooft
geen superstabiele te worden onder deze
omstandigheden; maar iedereen hoopt dat
het toch gaat lukken. De PPP die won heeft
het voortouw.
Intussen is er een premier gekozen die van
de Thaksin-zijde afkomstig is… Deze
oudjournalist, minister, vice-premier, uit de
vroege 90-er jaren, Sundarajev geheten ,
heeft ook een kookprogramma op TV…
Gaat Thailand weer op de oude koers?

OOST-AZIË
JAPAN IN DE MIN
Japan ziet zijn bouwindustrie inzakken
vanwege de kredietcrisis en dat is bij een
toch al erg laag consumptienivo vanwege
vergrijzing, een ramp. Ook de olieprijs is
debet: 25% van de japanse import is
energie. In juli ging het aantal nieuwe
bouwprojecten met 45% achteruit en de
bouw is 10% van het japanse BNP. Dus de
regering heeft zorgen over deze geïmporteerde crisis.. Japan is nooit meer
terug gekomen op het nivo van voor de
grote crisis van de 90-er jaren. Intussen is
de groei teruggelopen en stijgt ook de
werkeloosheid, m.n. in de bouw.
Kijk naar Japan en u ziet waartoe vergrijzing
en dus dynamiekverlies, toe leidt.

E-GERECHTSHOVEN IN INDIA
Ook India heeft veel gevangenen en wel
1150 gevangenissen. En dus overbelaste
gerechtshoven en veel gesjouw met gevangenen bij berechting. Dat is nu opgelost
door de rechtbank te voorzien van een
enorm beeldscherm waarop verdachte en
zijn advocaten te zien zijn, die gewoon in de
gevangenis bleven. Voor 70% van de
320.000 gevangenen kan zo hun doorlooptijd van de rechtszaak stevig worden
verkort. Uiteraard zijn er ook nadelen: de
gevangene heeft geen direct contact met
zijn rechters en kan ook zijn familie niet om
zich heen zien zitten. Maar India gaat door
in deze richting en wil zijn detentieproblematiek snel en modern oplossen.
Iets voor ons (in Nederland) misschien, na
dat gescheur met Holleder c.s.?

JAPAN’S SALARYMAN STERFT UIT
De befaamde SALARYMAN, die altijd voor
de baas werkte, dag en nacht en zelden
vacantie nam, sterft uit. Het was een kenmerk van de denkwijze na het verliezen van
de oorlog en net als in Duitsland kwam Japan daardoor weer on top. Maar in de 90-er
jaren ging het bergaf en moesten de bazen
ook anders met hun personeelskosten om
gaan. De werknemers die zich opofferen
zijn er steeds minder, en ook de legendarische feestnachten met baas en collega’s (om de teamspirit op te fokken), zijn
er steeds minder. Steeds meer mensen
werken nu op tijdelijke contracten terwijl je
vroeger VOOR HET LEVEN bij EEN baas
werkte. Je koos eigenlijk een baas en niet
een job. De ouderen zien het en zeggen het
ook: toen wij het land weer moesten
opbouwen allemaal hetzelfde doel hadden,
ging het met ons allen steeds beter.
Dat is nu verdwenen, de jappen worden
weer gewone mensen. Maar nu het eigenlijk
weer opnieuw zou moeten (vanwege de
vergrijzing) is de puf er uit. Zo gaat dat dus
overal, ook in Nippon.

NEPALESE KONING ONTSLAGEN
Hij mag in maart aftreden en dat is nogal
aan eigen gedrag te wijten. Na de
mysterieuze dood van tien familieleden
waren er nog meer vreemde zaken. Zoals
het opeisen va alle macht. Na 10 jaar
burgeroorlog met 13000 doden, zijn nu de
maoïsten bereid mee te doen in een
republiek en daarmee wordt voortgang
gemaakt nu. De verkiezingen voor het
parlement komen in de lente en dan kan
koning Gyanendra met vervroegd pensioen.
Dit draagt hopelijk bij aan meer
democratisch bestuur en aan stabiliteit in de
regio, zo dicht bij China en India.

OPKOMEND BOEDDHISME
De chinese yuppen doorleven een spiritueel
reveil en bekeren zich massaal tot het
boeddhisme. Je ziet het onder meer aan de
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stijgende verkoop van kunstwerken in deze
religieuze hoek. Onder de rijkere jeugd
komen er miljoenen boeddhisten per jaar
bij. Ze rijden BMW’s, hebben buitenhuizen
en vervelen zich. Het boeddhisme dat al in
de eerste eeuw uit India hierheen kwam ,
even stagneerde onder de communisten, is
nu steeds sterker aanwezig en zichtbaar. Dit
ondanks de algemene achterdocht die in
China heerst ten aanzien van religies. De
aanhangers protesteren zelfs steeds
openlijker tegen hun gebrek aan ruimte.
Ook beginnen hier en daar ook overheidsinstanties boeddhistische activiteiten
toe te laten en zelfs te steunen, met name
in de rijkere steden. Hun boeddhisme heeft
een nogal commerciële kleur, wat sommigen gevaarlijk vinden.
Een jongere zegt het als volgt: De
maatschappij van vandaag kent zovele
problemen en dank zei mijn boeddhisme
ben ik meer gelaten en kan ik met meer
vrede functioneren.
Godsdienst was ook vroeger al “opium voor
het volk”. De yuppen zijn er weer in de
nieuwe rijkdom van de chinese jeugd. Nu de
drugs nog.

snel. Herzie uw wereldbeeld voor u onzin
gaat bedenken.
CHINA TEVREDEN OVER TAIWAN
De verkiezingen in Taiwan verpletterden de
huidige president en de nationalisten
wonnen met 81 van de 118 zetels in het
parlement. Een zucht van verlichting was te
hore in Peking want deze partij wil de
banden met moederland dus aanhalen. Een
vredesverdrag van de twee, eerder
aangeboden door China, lijkt nu mogelijk.
Op 22 maart zijn nog eerst de
presidentsverkiezingen en ook dan is er een
kandidaat die met Peking bevriend wil zijn.
De VS en Japan zullen niet echt juichen,
want hun steunpunten verzwakken in de
regio. China is in opmars en is straks veruit
de grootste en de sterkste in Oost-Azië.
Niks aan te doen.
NOORD-AMERIKA
MEXICO DOET GROOT IN MARIHUANA
De VS eisten een vrijhandelsverdrag met
Mexico op agrarisch gebied waardoor
de
goedkope import (want zwaar gesubsidieerd!) van mais de eigen boeren tot
armoe brengt. Dus is het land sinds 2006 de
grootste producent ter wereld van
marihuana geworden!
De boeren vertrekken of gaan samen met
narcoticamensen in de opium en marihuana. Immers per hectare geeft dat 26000
euro en de mais 12000. De import van mais
uit de VS ging van 5 naar 10 miljoen ton en
de bonenprijs halveerde. Dat gaat ook meer
armoede opleveren op de uithoeken van het
platteland. De regering kondigt nu ook
steunmaatregelen voor de mexicaanse
boeren aan. Wat cijfertjes:
9 miljoen hectare narcospul en 8 miljoen
mais nu; Mexico geeft 5,5 miljard $ subsidie
aan de boeren en de VS 42 miljard; 2
miljoen jobs gaan op het platteland verloren
en het zal leiden tot 25% meer armen in
Mexico. Tja die amerikanen snapt ook
niemand meer: ze vechten tegen de
narcoticamaffia en zorgen er nu ook voor
dat er veel meer te vechten valt. En die
clandestiene emigratie naar de VS wordt
hier ook niet minder van… Politiek en

CHINA EN ZIJN BNP
De Wereldbank en het IMF hebben het
opgegeven BNP van China eens goed
nagerekend en dan blijkt het herberekende
40% lager dan het eerder opgegeven nivo.
Van 8900 miljard vallen we terug naar 5300
miljard; maar nog steeds nr. 2 na de VS
dus, met 12400 miljard. Wees echter niet te
gelukkig, de groei daar is en blijft fenomenaal: de grootste producteur en cone
sument van staal ter wereld en 2 wat
betreft energieverbruik. Duitsland is al achter gebleven. Toch probeert China haar
groei wat te camoufleren om politieke
redenen. Want het wordt gevolgd door
Japan, Duitsland en India die op minder dan
de helft van China liggen.
Alle opkomende landen tezamen hebben nu
al 46% van het wereld-BNP, maar dat zal
snel over de helft zijn. De wereld verandert
en de zwaartepunten gaan naar Azië en
Latijns-Amerika. Brazilë is Italië ook al
voorbij en Rusland nadert Frankrijk zeer
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business leveren soms maffe logica op. Ook
bij ..

23% van hen zijn ook superarmen. Mede
hierom staan ze aan de democratische kant
van het spectrum. Opleiding en economie
zijn hun belangrijkste politieke punten, niet
zozeer Irak. De latino’s organiseren zich
steeds beter en begrijpen hun politieke
macht intussen heel goed. De Clintons zagen dat al eerder in en men weet dat zwart
en latino elkaar niet erg lekker liggen. Dus
de latino’s voor Hillary en de zwarten voor
Obama?
In de VS is het winnen van zielen naar kleur
ook al noodzakelijk, geen land ontkomt er
kennelijk aan. De komende maanden zal
dat goed te zien zijn.
.
GROEN CALIFORNIË
Er
zijn
37
miljoen
inwoners,
de
dichtstbevolkte VS-staat en 32 miljoen auto
‘s. Zeer grote steden waarvan er zeven het
meest vervuild zijn in de VS. Dus het werd
tijd voor een andere koers en Schwarzenegger ging voorop, zeker na de zomer
van 2006. Want de bevolking groeit jaarlijks
met 14%. Nu heeft d gouverneur besloten
om de CO-2 uitstoot voor 2020 met 25% te
verminderen. Want als er niets wordt gedaan aan de grote benzineconsumptie en
aan de vuile eletriciteitsproduktie zal het
verkeerd lopen.
Dus is er nu steeds meer biobrandstof,
schonere auto’s, mogelijk nucleaire electriciteit. Want de huidige kolencentrales leveren 16% van de stroom (heel VS 50% ),
aardgas 42% en 19% hydroliek; dat is al
mooi, maar het moet veel beter.
Intussen is er al juridische herrie tussen
Washington en Californië over eenzijdige
afkondiging van besparende maatregelen.
Het ecologisch activisme herontwaakt in
Southern California, where it never rains…

DE GENERATIE Y
Zo heet de jonge generatie in de VS die de
drager is van hoge persoonlijke schulden,
werkeloosheid en die zonder ziektekostenverzekering door het leven gaat. You
Tube, My Space, Facebook- generatie die
zich sterk tot Obama voelt aangetrokken
vertoont zich steeds vaker rond hem met
hun piercings en tatouages. Het zijn er 43
miljoen tussen 18 en 29 jaar, dus 20% van
de kiezers. Zij zijn tegen het “systeem van
de federale exploitatie met centrum
Washington”. Ook Clinton en Mackain zien
deze groeiende groep die ze ook proberen
te binden. Clinton heeft nu al de traditionele
groep ouderen rond haar op foto’s door
jeugd vervangen. Hun prioriteiten profiel is:
gezondheid, welvaart opleidingsnivo, de
Irak-oorlog (71%), werk, terrorisme, Milieu,
belastingen, morele waarden (59%), sociale
zorg,
begrotingstekort
en
energieproblemen.
Hun politieke kleurverdeling is: 35% democraten, 25% republikeins en 40% “zit los”.
Met deze typering van de kiezende
jeugdgroep wordt in alle kampen nu steeds
meer rekening gehouden. Ze zijn de
volwassen onder – en middenklasse van
morgen. En wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst; ook in de VS.
LATINO’S MAKEN HET POLITIEK UIT
Wat cijfers: 12,5 % noemt zich latino, een
Betje meer dan de negerbevolking groot is
dus. Zo’n 35 miljoen op een bevolking van
300 miljoen. Maar het zijn er waarschijnlijk
40 miljoen., ook zonder de klandestienen. In
het zuiden zijn het 40-50% van de
bevolking: Californië, Nieuw-Mexico, Arizona en Texas. In de Mid-West en New York
zijn ze ook de grootste minderheid. Ze
worden ingedeeld , naar afkomst: Cubanen,
Caraibischen in Florida; Mexicanen in
Californië; en nog Centraal amerikanen.
Cultureel sterk verschillend. Ze zijn jong:
gemiddeld 26, de blanken zijn 34 jaar. Hun
inkomen is begrensd tot 16000 $; ze
hebben meer werkelozen dan de rest; en

.…………………………………………………
…………………………………………………
UIT DE “PENTAGONFILES”
VS-GEOPOLITIEK
-Het Pentagon biedt 3200 marines aan voor
Pakistan, maar Musharaf ziet nu nog niet de
noodzaak.
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-Gates beschuldigde de Nato-partners van
“slecht werk” in Afghanistan en moest dat,
na zwaar protest weer terugnemen. Niet zo
handig.
-Guam wordt weer uitgebreid als VScentrum met bombardementsviegtuigen,
onderzeeërs en marineboten.
-De intelligence units van Pakistan
/Afghanistan en de VS werken steeds beter
–Pakistan
verjaagt
steeds
meer
opstandelingen.
-De positie van Musharaf wordt bij alle
staatsorganen steeds zwakker. Hij ontmoette Rice in Davos.
-De wapenrace in het Golfgebied is volop
bezig. De VS leveren 25%, de rest is
Rusland en de EU.
-Amadinedjad zal Irak bezoeken maar de
datum is nog niet vastgesteld.
-De meeste buitenlandse opstandelingen in
Irak van Al-Qaida zijn afkomstig uit SaoudiArabië, Libië, Marokko, Algerije en Tunesië;
allemaal allies van de VS.
-Polen wil opnieuw onderhandelen over het
raketschild, zei de nieuwe regering. En wel
voor defensiehulp.
-Sarkozy zal in zijn voorzitterstijd van de EU
de europese defensiemacht op de agenda
zetten.
-In Latijns Amerika is een ware
wapenwedloop
begonnen:
Venezuela,
Combia, Brazilië, Chili en Ecuador zijn de
actiefsten.
Een gedestabiliseerd Kenia is een ramp
voor de VS die er 11 bases hebben met
communicatienetwerken en intelligenceoperaties samen met dit land en tegen AlQaida gericht.

-De resterende VS-troepenmacht op termijn
wordt duidelijker in de gesprekken met de
regering van Irak.
-De landmijnen in Irak worden een groot
probleem.
-Er vielen 30.000 pond bommen op AlQaida plek ten zuiden van Bagdad. In 24
uur strijd.
-Er stierven 151.000 iraki’s in de eerste drie
jaar van de oorlog, waaronder 250 tolken
(van de 2500 in dienst).
-De VS-troepen zullen half 2008 teruggaan
naar 130.000 is de schatting. Het zijn er nu
160.000 en het maximum was 170.000.
-De olieproduktie zal eind 2008 weer op 3
miljoen barrel per dag komen.
-Het parlement koos de nieuwe vlag voor
Irak. Als de huidige maar min de drie
sterren van de Baath-partij.
AFGHANISTAN
-de VS zenden enkele duizenden marines
ter versterking, als Kabul dat wenst.
-De talibanchef die Buttho deed vermoorden
jatte ook communicatie-apparatuur waarmee hij nu de aanvoerlijnen kan bespieden.
-de Afghaanse luchtmacht heeft nog 5 jaar
nodig om zelf te kunnen operen.
-De taliban stelen veel Nato-voorraden.
-Al-Qaida wordt snel sterker in de afgelegen
gebieden en werft daar veel mannen.
-In Zuid-Afghanistan kunnen 300.000 kids
niet naar school vanwege het geweld.
-Een gevangenis op een VS-basis heeft nu
al 650 gevangenen en wordt snel te klein.
GUANTANAMO
-Er wordt nog steeds nuttige info verkregen
over bijvoorbeeld Tora Bora de grotten van
Al-Qaida in Afghanistan.
…………………………………………………
…………………………………………………

WARPLACES
IRAK
-Bagdad is voor 75% van zijn oppervlak nu
veilig, zegt Washington.
- Het leger en de politie van Irak zullen eind
2008 wel 580.000 man sterk zijn.
-De aanwezigheid van Amerikaanse troepen
zal zeker tot 2012 vereist zijn om de
grenzen te beveiligen.
-Politichef van Mosoel gedood door
zelmoorddader.

LATIJNS AMERIKA
URIBE WIE BEN JIJ?
Uribe, de sheriff genoemd in zijn land kwam
vaak op ons scherm. En we hoorden weer
van de opstandelingen van de 40-jarige
FARC, die ontvoeringen als een specialiteit
hebben om wat bij te verdienen. Het spel
Farc, Chavez en Uribe was boeiend maar
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complet ondoorzichtig voor ons. Welles
/nietes en toen toch, maar dan wel slechts
wat minder.Uribe zit er van 2002 en werd
met 62% in 2006 herkozen. Rechts, zelfs
ultra denken sommigen, oud-burgemeester
van Medelin DE drugsstad. En, fluistert
men, Urube kent de drugsmaffioso goed.
Officieel echter niet en zijn grootste
strijdpunt is de FARC. Die moeten eruit of
dood dus. De FARC verloor terrein: de
ontvoeringen liepen van 3000 naar 500
terug. Ze zijn met z’n kleine 20.000 wordt
geschat en al velen werden gevangen
genomen en gedood. Uribe blijft ondoorzichtig: half goed en half slecht. Hij werkt
samen met de VS tegen de drugs, jazeker,
maar in 1991 werd hij door de VS nog tot de
maffiavrienden gerekend.
Intern heet hij: de teflon-president, omdat er
steeds opnieuw niets slechts aan hem wil
blijven kleven, ondanks diverse krachten die
dat probeerden. Hoe de volgende bevrijdingen zullen gaan: who knows? Want
Chavez met de olie is in de buurt, Ulribe de
mysterieuze ook en de FARC die willen best
een betere reputatie. Alles voor een volgende klucht is aanwezig. Wie begint?

Dus de nivostijging van de oceanen zal nog
sneller gaan. De Zuidpoolafbraak levert dan
ook 5 cm stijging in 2100. En de temperatuurstijging van het water doet de rand ca
10 meter per jaar afkalven. In februari 2002
was er al een stuk ijs ter grootte van
Luxemburg, 200 meter dik en 12000 jaar
oud was losgeraakt en deed alarmbellen
rinkelen. Dat gaat dus snel fout bij onze
polen, en nu?
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
TURKS SUPERNATIONALISME
Turkije wordt steeds sterker nationalistisch,
de moord op de journalist Hant, armeniër,
was er slechts een teken van. Nu hebben
scholieren een turkse vlag gemaakt en
gekleurd met hun bloed en verzonden aan
de chef van het turkse leger. Ze prikten
maandenlang in hun vingers om te
schilderen aan hun kunstwerk. Het heeft
veel stof doen opwaaien; aan linkerzijde is
men beducht voor dit instrumentalistisch
inzetten van de jeugd aan de andere kant is
men trots op “haar jeugd”. Directe
aanleiding was de dood van 12 turkse soldaten die door de PKK werden omgebracht.
Hun geschrift bij het bebloede doek staat
bol van radicaal nationalisme. De commandant van de strijdkachten toonde zich
zeer ontroerd bij ontvangst.
Turkije, sterk in opkomst, uitgespuugd door
de EU, aangevallen door de PKK en
herinnerd aan haar massamoord tegen de
Armeniërs, lukt het nauwelijks haar historie
te zuiveren en een democratische weg te
vinden. Elk land zou je er bij moeten helpen,
maar dat kan het westen niet meer. Ze
bevaderen en bemoederen slechts; ook wat
teveel “oud” gedrag.

BACHELET ZIT MOEILIJK
Na twee jaar regeren, gekozen met ruim
53%, is haar populariteit nar 40% gezakt.
Haar pogingen om de tweespalt arm-rijk wat
te verminderen verlopen moeilijk. Ze steunde de ongeduldig protesterende studenten,
maar deed dat ook erg onhandig. Ze lijkt
wat naïef en politiek rommelig en reageert
op elk probleem met het installeren van een
commissie. En nu Pinochet dood is valt de
band tussen de regerende, vroegere
oppositieclubs, ook nog weg. Sommigen
kijken
al
uit
naar
2010;
nieuwe
presidentsverkiezingen… Segolène moet
haar maar eens gauw gaan helpen, vooral
nu!

LIBANON IN DE WACHTSTAND
De zaak zit muurvast in Libanon en terwijl
de presidentskeuze weer wordt uitgesteld
beginnen nu de bommen te ontploffen. Het
multireligieuze leger geraakt nu in wankelen
nu het van het doden van opposanten wordt
beschuldigd. Sleimane, de opperbevelhebber, en ook kandidaat president, ontkent
het met kracht. Maar zijn positie is verzwakt,
tot genoegen van de pro-syrische partijen.

OCEANIË
ANTARCTICA WORDT OOK WARM
De Nasa zag het het eerst: de poolopwarming slaat nu ook op de zuidpool toe.
In het westelijke deel verliest ze haar ijs
even snel als het in het noorden gaat nu.
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Sleimane moest al fors blussen door te
praten over het “syrische broederleger”
waarover hij zei, dat de verstandhouding
goed moet blijven. Het westen snapt er niet
echt veel van, maar dat dit erg link is, weet
iedereen. Eén doodsklap met de juiste
verdachtmaking en de bloedige burgerkrijg
breekt opnieuw uit.

van de wapenstilstand dus. Helaas werkt
ook Algerije geen 100% mee, tot groot
verdriet van de Marokkaanse regering.
Nieuwe brandhaard in zicht?
DRIE KEER BOUTEFLIKA?
Hij is weer begonnen voor een derde keer,
ook al voorziet de grondwet daar niet in. Het
leger is nu wel oor de president en hij
riskeert nu niet dat een generaal hem afvalt.
Leger en geheime dienst zitten in het kamp
van Bouteflika deze keer. Sarkozy ziet ook
weer liever hem, dan de talibans en daarom
zoekt hij opnieuw steun in het grand sud,
waar hij veel aanhang heeft. Hij zei zelf al:
Het is eigenlijk duidelijk, wie zou er tegen
me zijn? Stilte. Zijn sterkste vijand lijkt zijn
kanker vooralsnog. Algerije is er nog even
niet uit.

AL-QAIDA IN MAURETANIË
Alweer vier franse toeristen gedood in
Mauretanië op een wijze die het Al-Qaida
stempel verraadt. Gemitrailleerd in de auto
bij het voorbijrijden ergens in de woestijn.
zelfs de werkeloosheid zakte na jaren
Deze groep van ca 175 man is al bekend
geworden onder de Islamitische Maghreb
en viel eerder vooral overheidsgebouwen en
personen aan. Ze hebben in de Sahara nu
ook een locale “emir” gecharterd en die zorg
voor het ontstaan van cellen op diverse
plekken. Er zijn er al enkele opgerold na
innige samenwerking tussen de mauretaanse, franse en amerikaanse geheime
diensten. De laatste overval lijkt sterk op
een recente in Saoudi-Arabië, waarbij ook
vier fransen het leven lieten. De verdachte
is al opgepakt en is gelieerd aan Al-Qaida.
Al-Qaida breidt haar terrein uit naar het hele
Sahara-gebied, nadat het vooral actief was
en is in Algerije. Door de angst te stichten
treft het nu dus ook de toeristische industrie
in de Magheb… en tracht ook chaos en
onrust te veroorzaken. Intussen leek ook al
de Dakarrally in gevaar en gaf de franse
regering een negatief reisadvies voor
Mauretanië… Een begin van nieuwe problemen lijkt onvermijdelijk.

ISRAËL, HAMAS EN EGYPTE
Dat lijkt erg onwaarschijnlijk voor ons nu
elke dag doden vallen in de Gaza-strip en
raketten op Israël. Maar ja, Israël wil die
gevangen soldaat terug (18 maanden al
gevangen nu), en onderhandelt dus. Tot
grote ergernis van Abbas, die dit, zeker nu,
heel slecht uitkomt in zijn onderhandelingen
en poging tot passeren van interne vijand
Hamas. Ruilobject van de andere kant zijn
40 Hamas-afgevaardigden die in Israël gevangen zitten. Want Abbas wil het
parlement ontbinden en daarbij heeft hij die
40 lastposten echt niet nodig…. Politiek is
een moeiljik en onbegrijpelijk vak: jongleren
met belangen…
Intussen sloot Israël de Gazastrip en werd
die weer open gebombardeerd aan de
egyptische zijde. Mubarak kwam in grote
last en probeert nu het gat weer te
dichten… Een opnieuw grote overwinning
voor Hamas, de derde al. Eerst de
verkiezingen winnen, dan de macht grijpen
in de strip en nu weer deze uitbraak. Olmert,
Abbas en Mubarak zitten mooi ernaast, en
Egypte begint nu, na de grote schrik, de
gaten weer te sluiten. Tot hoe lang nu?
Gaza en Hamas blijven verrassen en deze
incidenten nemen alle power weg uit de
vredesgesprekken van Olmert en Abbas…

WEST-SAHARA EN MAROKKO
Ook zo’n stokoud drama dat we kennen met
de naam Polisario, de verzetsbeweging in
dat gebied uit de 70-er jaren al weer. In
New York proberen Polisario en Marokko de
zaak (weer) te regelen: Marokko doet hun
verregaande autonomie voorstellen.
Maar Polisario is star en iedereen vreest dat
de terroristen ook deze club gaan opzwepen, zoals in buurland Mauretanië nu
het geval is. Er werd al door hen gedreigd
met het opnemen van d wapens; verbreking
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Vrede eind 2008 is verder weg dan ooit,
ondanks het optimisme van George..

oliekraan draait. Dus een potje blufpoker.
Maar al eerder werd een potje bluf een
stevig gewapend conflict. Want de
vernedering doet altijd politiek meer pijn dan
10 doden..
En als iemand het randje steeds opnieuw
zoekt is het vriend Amadinedjad, die nu
weer te traag is in zijn samenwerking met
het atoomagentschap van Baradei.
Laat de Heer George wijsheid schenken op
het moment suprême, en zijn cowboystijl
nog even bevriezen.

RUZIE PARIJS-DAMASCUS
Sarko dreigde met stoppen van overleg
want hem bevalt de houding van Syrië niet
in relatie tot de trage keuze van een president in Libanon. Chirac was woest op
Assad na de moord op zijn vriend Hariri en
de pogingen van Sarko om de relatie te verbeteren lijken nu hier ook fout gelopen. Het
lukt dus nauwelijks Libanon in “vrijheid” zijn
keus te laten maken. Wat zit hier nu achter?
Wel Syrië vergeeft Frankrijk niet meegeholpen te hebben aan hun verjaging uit
Libanon. En verder heeft Assad geen enkel
ander onderwerp om een pion op het MObord te blijven; hij heeft immers niks van
gas en olie! Tja en dan moet je wel wat
anders…

KAT EN MUIS SPELEN IN IRAN
Het Iran van de mollahs zit vol met beloften;
die niet worden nagekomen. Vooral op
nucleair gebied, daar weet Elbaradei van
het Atoomagentschap alles van. Om de
sancties op te heffen moest men voor
datum x duidelijkheid verschaffen over Y.
Het kwam er (weer) niet van; sinds het
inspectiebegin in 2003 gaat het al zo. Over
de het verrijkte uranium in de technische
hogeschool van Teheran werd nog steeds
niets uitgelegd en over het “groene
zoutproject”(militair nucleair program) is
men ook niet wijzer. Begin maart wordt er
weer gerapporteerd over Iran in de VN en
nog steeds beloofde Iran niet om met
verrijken op te houden. De amerikanen en
ook de frasen vertrouwen Iran niet en Bush
begint dus opnieuw te dreigen. Ook
Saddam speelde kat en muis, en hij werd
gehangen, nadat een vreselijke oorlog
losbarstte en nooit meer stopte. Waarheen
met die spelende Amadinedjad? To hell zou
George zeggen, maar zo ligt het voor de
kleine zwartharige echt niet!
Een militaire klap naar Iran door de VS, zou
voor de regio een nog grotere ellende
opleveren dan die van Irak deed ontstaan.
Met Turkije en Pakistan vlakbij, en een
regiem in Teheran dat nog niet direct zou
vallen. Dus de havikken zullen hun aanvalsdrift nog niet gemakkelijk verkopen.
Zeker nu de inlichtingen-diensten stelden
dat “de iraanse bom” er echt nog niet is. Dit
evolutionaire scenario zal de positie van de
“harde islamitische kern” verder ondergraven, omdat er steeds meer sociaaleconomische problemen in Iran zullen

KATAMI EN DE IRAANSE VERKIEZINGEN
Tja in Iran zijn in maart verkiezingen en dat
zal onze Amadinedjad en anderen erg
spannend vinden. Zijn 64-jarige tegenstander Katami, altijd al een modernist gaat
nu aan het hoofd van de lijst voor de
hervormingen en hij hoopt een meerderheid
in het parlement te kunnen krijgen. In maart
komt dus de krachtmeting radicaal en
gematigd eraan: dat zal gedonder geven en
dus moet u nog even tevoren vol gaan
tanken aan de pomp. Niet in Teheran, want
daar is de benzine krap al stikt het er van de
olie. Ook dat kan tegenwoordig al, want olie
is niet in een tikje in benzine te
veranderen… dus Iran importeert (!)
benzine. Dat zal ook Katami wel ergeren.
PROVOCATIE IN DE STRAAT VAN
HORMOES
We zagen het op TV, lichte boten van de
Revolutionaire Garde van Iran die
rondscheurden om Amerikaanse oorlogsschepen met hun mitrailleurs bemand. De
amerikanen waren op het punt van gaan
knallen toen ze verdwenen uit deze wateren
waar een enorm groot deel van ons aller
olie doorheen vaart.
Uiteraard was het om Bush, in het MO op
bezoek, weer even te herinneren wie aan de
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ontstaan. Zo duidelijk lijkt dit scenario nu
echter vooralsnog niet gekozen en de harde
kern zal er ook alles aan doen het westen
verder te provoceren. Dus koudbloedigheid,
geduld en druk zetten op communicatie met
het land, moet de westerse politiek zijn. Niks
“Schock and Oawe, dus. Niet nog een keer
die vergissing. Zou Hillary ook zo denken?
En zou Iran het niet lukken om VOOR de
wisseling in Washington het vuurtje hoog op
te stoken en George uit zijn tent te lokken?
Velen hopen hierop.

er een grote stroom illegaal gedoe: wapens
en drugs vormen de hoofdmoot. Wie weten
wil waartoe dit leidt moet helaas Afghanistan als voorbeeld nemen. Een grote
chaos die wordt gefinancierd met wapen en
drugshandel en die het terrein is van
banditisme dat elke streek prima vindt als er
maar mee verdiend wordt. Eerder hadden
we ook Tsjetsjenië en zie wat dat opleverde
en ook in Afrika is in Somalië en Nigeria te
zien wat er volgt na jaren van chaos en
rechteloosheid. Genoeg ellende voor twee à
drie generaties dus. Irak zal ons nog lang
heugen, ook zonder Saddam.

BAATHAANHANGERS MOGEN WEER
MEEDOEN
Ze waren verdoemd en werden alle
werkeloos. Dus alle ambtenaren van
Saddam werden eruit gegooid; de grootste
stommiteit “ever” van de oorlogvoerende
VS.
Het parlement heeft nu een wet
aangenomen die terugkomst van ca 30.000
soennieten mogelijk maakt. Onder druk van
Washington, die meer evenwicht in de
regering zoekt. Want vrede houden in Irak
is een kwestie van balans tussen
soennieten, koerden en sjiïeten. Daar zijn
we nu allemaal achter!

TRENDS/TECHNOLOGIE
VIEZE LEONARDO DA VINCI!
Een eeuw geleden verklaarde Freud al dat
Da Vinci een homo was. Dat zag hij aan zijn
schilderijen. Nu kwam er een zeer degelijk
geschreven biografie uit van het genie en
vriend van enkele groten der aarde. Hij bezocht geregeld bordelen waar hij zich “liet
nemen” door boeren en andere stevige lieden. Bastaard, linkshandig, vegetarier en
homo en slaaf van zijn driften dus ook nog.
De schrijfster publiceerde eerder biografieën van Lippi en Botticelli en verkocht van
elk 50.000 exemplaren. Dus Da Vinci gaat
nu uit de kast en het geld gaat in de spaarpot. Zou hij er zich voor hebben geschaamd? Geniaal en bestiaal en (ab)normaal ligt bij de mens zelden kilometers
uit elkaar. Normaal dus.

VERHUIZEN OF STERVEN IN IRAK
De strijd tussen de geloofsgemeenschappen gaat stevig verder in Irak en dat
leidt tot steeds meer religieuze scheidingen.
Dus wordt er constant verhuisd om het
gevaar te ontlopen en ontstaan er religieus
gezuiverde wijken soms gescheiden door
grote muren. Ondanks en mega-regering
(aantallen ministers etc.) en duizenden GI’s
gaat dit proces gewoon door. Al 2 miljoen
emigreerden naar vooral Syrië, maar dar is
het ook al te vol. Dus verandert Bagdad in
een gesegmenteerde stad : de oostoever
van de Tigris is sjiïtisch, en de west-oever
is puur soennitisch. Gemixte wijken worden
erg schaars. Veel mensen leven met gepakte koffers tot het gevaarlijke moment er
is en ze verhuizen moeten. En ook binnen
de religieuze hoofdindeling is het geen
eenheid. De sjiïeten hebben bijvoorbeeld de
Al-Sadr radicalen naast meer gematigden
en ook onder de soennieten is het geen
fraaie eenheid. En aan de grens met Iran is

COLUMBUS BRACHT ONS SYPHILLIS
De microbe die de sief veroorzaakt toonde
zijn DNA en toen zagen de wetenschappers
daaraan dat Columbus of zijn bemanning
het naar Europa gebracht had. Vergelijking
met 26 locale populaties leerde dat onze
sief familie is van hun sief. Want de eerste
grote epidemie kwam ook direct na zijn
terugkeer. Wat weer VOOR hem pleit is, dat
hij toen ook de tabak meebracht. Nou ja,
beide bleken nog al dodelijk te zijn toch?
VERTAALTOETER VOOR DE POLITIE
In de VS bleek hoe link het is als de politie
door taalproblemen niet goed kan communiceren met de betogers. Nu heeft men daar
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een apparaat, dat een tekst die erin wordt
geschreeuwd ,omzet in de gewenste taal.
Spaans in dit geval vanuit engels. Zo hoopt
men de ernstige ongelukken van mei 2007
in LA te kunnen voorkomen. Er staat bij dit
bericht niet of het apparaat ook de kreten
van de betogers terugvertaalt… Wedden
dat ze daar niet aan hebben gedacht? Bij
betogingen is overleg ook niet populair.

9000 uur hebben 5 miljard geheugencellen
zestig keer een kosmische bug op bezoek
gekregen. De dure spullen in satellieten en
militaire toepassingen zijn er al tegen beschermd maar uw PC en uw mobieltje niet.
Fabrikanten van dit soort spul beginnen nu
toch ongerust te worden. Dus gaat uw
scherm op zwart dan kan het een kosmische aanval zijn en is het niet (weer) de fout
van Bell of Microsoft, Maar die kunnen er
ook wat van!

ROOK IS ERGER DAN SHIT
Cannabis is erg giftig, veel giftiger dan sigarettenrook. Tabak bevat meer dan 4000
giftige stoffen; pas mal. Joints hebben 20X
meer ammoniak, 5x meer co en een cyaanverbinding die het afweersysteem verzwakt en ook de bloedsomloop beschadigt.
En meeroken is ook gevaarlijk want je kunt
ook nog kankerverwekkende stoffen binnen
krijgen. Dus u begrijpt het, de canadese
onderzoekers zijn duidelijk. Rook je shit,
keer dan terug naar je gewone saffie, dat is
veel minder gevaarlijk.
Vertel het uw kleinkinderen.

CEREBRALE GYMNASTIEK
Oud worden op een prettige manier betekent: hersengym maken. Het bewijs dat
oudere mensen best langer kunnen werken
wordt geleverd door de “speelapparaten”
voor geestelijke fitness. Want ga je gewoon
met pensioen dan zakt dat grijze hersenspul
gewoon in, als je het niet kunstmatig opjaagt en er eisen aan stelt. De spelcomputer-fabrikanten als Nintendo etc. hebben
nu de bejaardenmarkt vol te pakken. Deze
dingen berusten eigenlijk op hoofdrekenen
en snellezen en kleurherkenning. Het is
vooral neuronen kietelen dus en al 12
miljoen oudjes ter wereld gebruiken de
programma’s van de japanse dokter
Kawashima. De jappen kunnen het ook
weten want zij hebben nu het sterkste
vergrijzingsprobleem ter wereld…
Voor 20/30 € koopt u al een DVD, CD voor
PC, of medium voor uw spelcomputer. Speciaal voor oudjestraining. Dus raakt u geestelijk in de prut dan bent u dat veelal zelf de
schuld; voor 25 € hoeft het U niet te gebeuren.

ARBEIDSBURO MET GPS
U moet NU iemand hebben om u METEEN
vooruit te helpen? Wel in Japan, waar elke
mobiel een GPS heeft, gaat dat nu flitsend.
De werkzoekenden zenden naar het arbeidsburo: Ik ben meteen beschikbaar en
daarbij ook hun GPS positie en een vrager
kan zo dus direct contact maken met
iemand die vlak bij hem is. Want te ver is te
laat. Overdreven? Nou het buro heeft nu al
54000 vragers en 300 bedrijven die het bedient en groeit als kool. Geloof het of niet,
maar zelfs de arbeidsvoorziening moet
razendsnel tegenwoordig… Dit zou mijn opa
nou echt kwaad hebben gemaakt!

AZIATISCHE GADGETS
-Een mobieltje dat DUBBEL is uitgevoerd?
Dus twee mobieltjes in EEN: bijvoorbeeld
het zakelijke en het privémobieltje? Dat kan
u voor wat geld en voor 6 $ per maand
(abonnement voor overschakeling van het
ene op het andere). Met ook twee agenda’s
en twee telefoonbokjes en twee E-mailadressen etc. Het kon niet uitblijven en het
spaart u gerommel met veel telefoons
-Een mobieltje dat tegen onderdompeling in
water kan? Kan ook al; dus ligt u in bad te
bellen en hij fli… erin dan kan dat gewoon.

PC STUK DOOR NEUTRONENBOM
Er bestaan kosmische neutronen die gewoon door onze bewoonde wereld vliegen
en daarbij ook een PC kunnen tegen komen. En dat kan dan een stevige en fatale
kortsluiting opleveren! Volgens Microsoft is
10% van dit type storingen aan neutronen te
wijten: ja, TIEN procent dus ! En hoe compacter de chips worden hoe linker het wordt.
In Frankrijk in de hoge Alpen meten ze en in
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Niet langer dan ca een half uur. Dan moet
hij weer op het droge. Vliegt u dus van de
weg in de sloot met auto en mobieltje dan
kunt u onder water de politie bellen.

gelijk borstkanker heeft. De aanwezigheid
van sommige proteïnen toont dat aan. Een
apparaatje zo groot als een mobieltje kan
dat aantonen. Uiteraard kan de dokter het
ook en dus is borstkankeronderzoek binnenkort een kleinigheidje: snel, simpel en
goedkoop. En om andere kankers te detecteren, dat zal ook niet lang duren. Dokteren
wordt nog goedkoop en iets voor beunhazen.

Als een industrie niks meer wet gaan ze op
de gadgettour en noemen dat dan lifestyle
products. Ach, het gemak dient de mens en
ook de mafkees.
MODERN DUIKEN
Een mooie pols-duikcomputer om de richting aan te geven, uw decompressie-schema, en nog meer gewonere dingen. Hij kost
maar 1300 € en daar kun je toch niet voor
verdrinken?
En ook een duikmasker met een fotocamera
met video. Waterdicht tot 30 meter met een
makkelijk knopje om af te drukken. Mooi
spul toch?
Ook een snorkeltje met radio. Het geluid
wordt via uw kaakbeen naar uw oor gebracht (bottengeleiding). En de mast is uw
antenne. Mozart onder water dat moet
kunnen; voor 139 euro.

ZELFDOKTERENDE APEN
Dat dieren slim zijn wordt opnieuw ontdekt
en nu door de farmaceuten. In Oegenda
volgen farmaceuten zieke apen heel nauwkeurig in het woud. En wat ze zien grenst
aan toverij. Apen weten heel precies wat ze
moeten eten bij diverse kwaaltjes en ook
nog heel gecompliceerd. Wat dacht u van
een aap met wormen die elke morgen een
specifiek bladje eet en s’avonds een specifiek stukje boomschors? En hij wordt beter
ook. Een ander die koorts heeft neemt weer
andere blaadjes , die hij verder nooit eerder
at. De onderzoekers plukken de blaadjes en
de schorsen en onderzoeken ze op stoffen
die farmaceutisch interessant zijn. En er
zijn resultaten te melden: men weet nu dat
apen verstand hebben van geneesmiddelen
in de natuur. Tja het is te gek: de apen zijn
nu ook al onze voorbeelden in de medische
wetenschap en wij maar denken dat we dierenartsen nodig hebben.
De natuur is rijk en wij zijn daar stekeblind
voor geworden. Dus ga vaker naar Artis en
wordt beter!

DROOMHUIS IN BOMBAY
De oliemiljardair gaat een Babylonische
toren bouwen, Antilia genoemd. Hij wordt
173 meter hoog, en is een soort opeenstapeling van vegetale terrassen. Hij kijkt
uit over de stad en de Golf van Oman. Hij
doet 1 miljard $ en zal in de herfst 2008
staan prijken in het indiase land. De nieuwe
koningen tonen ons ook hun paleizen.
WIELSCHOENEN
Heelys heten de basketbalschoenen waaronder je een wieltje in de hak kunt monteren. Dus lopen op de voorkant en rolleren
op de hak. Voor 85-90 € heeft u een paar
en kunt dus met 30 km/uur voorbij flitsen.
Wilt u lopen dan neemt u het wieltje er gewoon effe uit. In 2007 werden er 70.000 in
Frankrijk verkocht; 2008 gaat dubbelen. Ik
denk er nog over want ik hoef niet meer zo
snel.

VLINDER MET TOM-TOM
De Monarchvlinder legt jaarlijks duizenden
kilometers af tussen Canada en Mexico met
zijn minieme hersenmassa en zonder kaartenmapje. Hoe kan hij dat eigenlijk dacht
een onderzoeker en hij werd compleet enthousiast. Het beestje heeft een speciaal
gen dat zijn interne klok regelt en ook een
soort kompas aanstuurt waarbij de zon het
richtpunt is. Dat is zijn eigen tom-tommetje.
Zo vindt hij zijn weg hoog in de lucht, duizenden mijlen lang En de precisie zegt de
onderzoeker, mijnheer Reppert (VS), is
even nauwkeurig als een satellietsysteem.

SPEEKSEL TOONT BORSTKANKER
Binnenkort kan de tandarts wat speeksel
afnemen en u meteen zeggen dat u mo-
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Zo hebben wij mensen weer een lesje om
onze suprematie over de dieren wat te
kalmeren.

bekende gezichten. Van schurken maar ook
van politieke tegenstanders of opponenten.
En de camera’s zijn gekoppeld aan computers met steeds slimmere software met
name op “gezichtsherkennings-gebied”. In
een station in Duitsland werd het systeem
geïnstalleerd en uit de reizigersstroom van
20.000 per dag werd een ware lawine aan
geregistreerde gezichten opgelepeld via een
hypermodern systeem. Pasjes en paswoorden zijn al gauw niet meer nodig: de
camera-computers zien u en besluiten u
door te laten of alarm te slaan. Luid of stil
alarm. Net als bij vingerafdrukken heeft de
mens ook in zijn wijze van oogmimiek, zijn
unieke wenkbrauwbeweging en –structuur,
unieke patronen. Als je met goede apparatuur foto’s/filmpjes opneemt van iemand, en die na analyse opslaat vindt je
nogal feilloos de betrokkene terug in een
grote en snelle stroom passerende mensen.
Maar ook andere zaken zoals vormen van
silhouetten, relief onder de kleding, afwijkende wijze van lopen kunnen worden
gezien en gesignaleerd. Ook het vertragen
van een stroom mensen kan worden
opgemerkt met machines: en kan dus worden gebruikt om een mogelijke agressie te
detecteren. Nu nog camera’s aan muren,
straks ook camera’s op satellieten of
onbemande spionage-vliegtuigjes. Niemand
zal straks nog onopgemerkt over straat
kunnen. En ontkennen helpt niet meer: ze
laten u zien waar u was en wat u deed.
Onontkoombaar. Alleen onder uw dekens
bent u nog veilig… Aan de vooruitgang
ontkomt niemand en nergens.

PAARDEN MET CHIPS
In de paardenhandel is het al even louche
als bij de auto’s. En dat moet ophouden.
Dus sinds dit jaar moeten alle paarden
“gechipt” worden, een klein dingetje onder
de huid dus, maar er zijn intussen al velen
voorgegaan zonder wet. Straks zijn het er in
Frankrijk 1 miljoen. Hun paspoort is niet
voldoende gebleken en zowel bij verkoop,
(ook aan het slachthuis!), als bij het paardje
voor je dochter, moet er straks gechipt
kunnen worden. Ik vraag me af of je niet
ook de paardenhandelaar moet chippen,
want daar zit toch het probleem? Vanaf nu
weet u in elk geval waarom u het paard wel
in de bek moet kijken.
DIEREN BIJ ECHTSCHEIDING
In de VS is her regelmatig een onderwerp
tussen advocaten bij scheidende echtelieden: wat doen we met de hond of kat?
Wie beheert hem/haar en wie krijgt welk
bezoekrecht? Ook zijn er ruzie’s over zaken
als verkeerd eten, gegeven door een baasje
tot woede van het andere baasje. De rechtenstudenten krijgen al op honderden faculteiten college in dieren-echtscheidingsrecht…. Want business is business. Dat de
Partij voor de Dieren dit nog niet heeft geregeld in Nederland. Als ik een hond was
stemde ik nooit meer op ze!

.………………………………………
……………………….………………

-CO-2 (HYSTERIE )

TOPICS/CAPITA SELECTA

OVER CO2 (van lezer P.O).
Er zijn recentelijk 2 rapporten verschenen
van de noren en de zweden. De noren
hebben het “albino effect” van de polen
gecheckt. Dit effect behelst dat bij afnemende (witte) ijskap ook de reflectie vermindert en dus de temp stijgt. Dit effect kan
door satellieten gemeten worden en uit
records blijkt dat dit inderdaad gebeurt maar
wel uit fase!! In de zomer meer reflectie!

-DE CAMERA’S À LA ORWELL
Eindelijk krijgt George Orwell gelijk met wat
hij voorspelde in zijn boek 1984: de camera’s compleet met gezichtsherkenning,
hangen met miljoenen boven onze hoofden.
Wel meer dan 100 miljoen schat men nu al.
Overal muren met tientallen beeldschermen in buro’s waar agenten speuren naar
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Waarom is niet duidelijk. Wel duidelijk is
dat dit “neven’ effect van de global warming
die de ijskappen zou smelten dus niet automatisch bijdraagt aan temp verhoging.

GETOOND door ijscores. Methaan release
in de atmosfeer is aangetoond vooraf te
gaan aan verhoogde CO2 concentratie in de
lucht!!! , Dat proces is reeds vele malen
door wereld beleefd ook in een tijd dat er
geen mens aan te pas kwam. Het zou dus
kunnen dat er een causaal verband is tussen CH4 release en CO2 verhoging in de
atmosfeer!

De zweden hebben satelliet data van 45 jaar
t.a.v. windriching en warmte transport op
grote hoogte geanalyseerd en gevonden dat
er sinds de 70ér jaren een shift heeft plaatsgevonden van tropische lucht en vocht stroming op 2 tot 5 km hoogte naar noordelijkere regionen. In de winter is er meer
transport van warme lucht op hoogten
groter dan 1km naar de noordpool dan
vroeger!! Reden onduidelijk. (el nino
etc??????)

Dus moeten wij nu allerlei belastingen betalen om domme politici een carrière te
gunnen???
Als dit geld nu direct gebruik werd om gedegen wetenschappelijk onderzoek te doen
naar oorzaak en ev oplossing dan had ik
daar vrede mee, maar wat er nu gebeurt is
kolder en bezorgd de burger zowel angst als
valse absolutie.

Dat heeft niets met CO-2 uitstoot te maken
en is een effect dat meer met de gemeten
en berekende energie opname van het ijs in
het noorden overeenkomt dan de grove en
nog altijd niet geverifeerde global co2 balans.
De wetenschappelijke publicaties van voorzichtige wetenschappers zegt ook al jaren
dat men niet weet hoeveel CO2 de oceanen opnemen maar dat het 50% of meer
kan zijn van de vrije CO2.

Fatalistisch gesproken zou je ook kunnen
konkluderen dat er een precedent is. Toen
de wereld bevolking in den beginne er een
potje van had gemaakt kwam er een zondvloed. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we er nu een groter potje van hebben gemaakt en dus een grotere vloed een
passend antwoord zou zijn. Het bouwen van
arken kunnen we technisch tegenwoordig
wel aan ............. alleen zullen nu die
carrière politici wel gaan uitmaken wie er op
mag!!

Verder is leuk te weten dat methaan een
24x sterker broeikas gas is dan CO-2. leve
de koeien!!!! (en vergeet de flatulerende
wereld bevolking niet.)
Dit effect is niet in Algore’s rapport of de
WRA opgenomen. Methaan wordt ook door
bossen geleverd en satelliet metingen geven aan dat er ‘wolken’ methaan boven de
tropen wouden hangen. Dit is op het ogenblik een hevige discussie onder wetenschappers in de US. Er zijn metingen gestart om clean te meten wat bomen en ander vegetatie aan methaan uitstoten. Een
schijnbaar moeilijk onderwerp. Traditionele
kennis zegt dat planten geen CH4 kunnen
produceren maar is er ook nooit specifiek
naar gezocht en niet alle flora is eender.

Groeten P. O.
Reactie van de redactie.
Dank voor dit stuk nuttige info over een
probleem dat wetenschappelijk nog lang
niet is opgelost al zijn de “passende maatregelen” al wel bedacht en (deels) ingevoerd
door de politiek (incl. de meerderheid van
de door ONS gekozen volksvertegenwoordigers!).
Je fatalistische maar ook wel lollige idee
over die moderne ark deed bij mij de vraag
rijzen of we niet met een leuk stel deskundigen en gelijkgestemden zelf onze mini-ark
zouden kunnen bouwen?
Dan nemen wij ook wel wat leuke dieren
mee, die ons na het droogvallen wat kunnen
helpen. Of, een andere oplossing is nog na-

Kortom, er is wel een zorgelijke situatie in
de wereld maar of wij de hoge luchtstromingen kunnen ombuigen staat te bezien en
methaan uitstoot is van alle tijden als AAN-
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tuurlijk ook politicus worden en dan zorgen
voor een leuk plekje met zichtop buiten!
Dank voor je bijdrage en we wachten af wie
nog meer wil reageren!

rijkste evenementen. Deze jacht op foute
gelovigen (catharen, vaudois, later ook protestanten en ongelovigen (=joden)), zo vanaf ca 1290, ontaardt dan in het verjagen van
joden, overal in katholiek Europa. Maar de
paus, in Avignon, verleent ze nadrukke-lijk
“asiel” en hij heeft daarvoor zijn rede-nen.
Overigens betekent dit asiel ook, dat er
geen enkel recht wat anderen be-schermt,
ook voor de joden geldt: daarvoor zijn
aparte regels opgesteld. Die zijn nogal
“vreemd” en ter illustratie neem ik de “regel”
dat je op Goede Vrijdag, -de sterfdag van
JC aan het (joodse) kruis-, elke jood buiten
het ghetto mocht aftuigen of, naar wens,
ook mocht vermoorden. Straffeloos, dat
spreekt. Ik vermoei u nu verder niet met de
dozijnen van kwesties over rechten die met
klinkende munt door de joden moesten worden gekocht.En dat aan de bisschop van
Carpentras en/of de vertegenwoordiger van
de paus. Boter bij de vis.
Het duurt echter niet lang of de joden moeten ook, op hun borst, duidelijk zichtbaar, de
rouelle (het radje) dragen. Een geel rondje
dat aangeeft dat ze jood zijn. Hitlers
voorbeeld bij zijn uitvinding van de gele
Jodenster in de 30-er jaren.
e
In de eerste helft van de 14 eeuw wordt de
agitatie tegen joden en de jacht op hen wel
heel erg en de druk op paus Johannes XXII
wordt even zo groot dat ook hij, in 1332, de
joden uit het Comtat (het pauselijke deel
van de Provence) verjaagt. Zijn opvolgers
draaien dat weer gauw terug, maar als in
1348 de pest uitbreekt, krijgen de joden
daarvan de schuld (!) en zijn er regelrechte
progroms en moordpartijen. Deze stoppen
omdat …. er al gauw zoveel doden zijn door
de pest, dat er niemand meer is om hen te
e
vervolgen. In het midden van de 15 eeuw
is de joodse groep echter weer sterk aangegroeid, en dan komt een paus op het idee
van de ghetto’s. Hier heette dat de
Carrières,- de “straat”dus-, beter nog DE
straat dus. De nieuwe wetten verplichten de
joden dus om ENKEL in deze ghetto’s te
leven. Die zijn ommuurd en met poorten
afsluitbaar. Let wel: ze gaan s’avonds dicht
en s’morgens open en, er zit een poortwachter bij.

****
CO-2 TWIJFELS BIJ DE EU
Het biobrandstofplan van de EU, ( 10%
bijmengen in 2020), gaat over 30 à 60 miljard belasting. En nu blijkt dat het nogal onzeker is of de CO-2 uitstoot wel echt hierdoor zal gaan afnemen… Is Brussel nu ook
al in de war?
****

-IMMIGRATIE
IMMIGRATIE EN INTEGRATIE IN CARPENTRAS (Een lokaal immigratie en
integratieverhaaltje)

Nee, het gaat niet over onze eigen integratie of een ander recent integratieverhaal.
Nee, het gaat over de “integratie” van de
joodse gemeenschap in Carpentras en omgeving.
Ah, joodse gemeenschap, hoor ik al iemand
denken, en omdat dit al een soort kleur aan
deze mislukte integratie kan geven, moet ik
U nu maar het hele verhaal vertellen. Omdat dit een idee geeft over “integratie met
een religieuze tint”, in de loop van bijna
2000 (!) jaar.
Uit onderzoek blijkt dat er in de Provence, in
het Rhonedal, al in de tweede eeuw na Chr.
joden woonden. Let wel: dat is dus al 100
jaar na de geboorte van JC en dus in een
tijd dat hier nog geen christen was te
vinden. Joden woonden toen, ook apart, in
steden en grotere plaatsen en oefenden
zoals een ieder van allerlei beroepen uit.
Natuurlijk, waarom niet hoor ik u zeggen.
Maar, daar moet ik later dus op terugkomen!.
Het ging allemaal vele eeuwen zijn gangetje, tot in de katholieke Kerk, intussen een
machtige europese organisatie, een
periode van ketterijbestrijding begint, met de
kruis-tochten en de inquisitie als belang-
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Nu weet u dus ook wie het ghetto uitvond,
en mogelijk weet u ook dat het concentratiekamp door de engelsen in Zuid-Afrika
is uitgevonden in hun strijd tegen de Hollandse boeren van Paul Krüger. Maar dat
waren geen joden natuurlijk.
Ach zo’n ghetto heeft natuurlijk ook voordelen: je bent er wat veiliger toch? Maar het
integreert ook wat lastig, dat is ook waar.
Zoals nu ook in de banlieu’s en de achterbuurten in Europa, waar je natuurlijk niet
wordt VERPLICHT om te wonen, maar wel
moet soms, omdat de huren er zo laag
zijn…
Dan komt er de pauselijke bul: Hebraeorum
gens in 1569 die de joden uit alle pauselijke
gebieden verbant, behalve uit Rome en Ancona. In Carpentras mogen dan, bij hoge
uitzondering, enkele families blijven. Na
tientallen jaren, vooral door grote kindertallen, zijn er toch weer gevulde ghetto’s in
Carpentras, Cavaillon, L’Isle sur la Sorgue… Het ghetto in Carpantras groeit
richting hemel en bereikt zelfs 9 etages!
Een soort mini-Manhattan in Carpentras!
Men wil dan ook de synagoge uitbreiden en
in de discussie daarover met de autoriteiten
wordt het steeds duurder, en,men moet
“bescheiden in ruimte blijven”, ondanks dat
er veel “m2-geld” betaald moet worden. .
Dus wordt nu het beschikbare budget, vooral aan de interne verfraaing besteed. Let
wel: omdat de joden al lang geen enkel
ambacht mochten uitoefenen, werd al het
verfraaingswerk door katholieke ambachtslieden gedaan!
Joden mochten in die tijd enkel geld lenen
(tegen rente), en brocanteur of fripier (2e
handsspullenhandelaar) zijn. Om aan deze
ellende te ontsnappen vonden handige joden wegen om toch wat lucratievere beroepen uit te oefenen. Door (stiekeme) samenwerking met christenen, werden sommigen,-vooral de bovenlaag als overal en
altijd-, bankiers, textielhandelaren,
huisraadhandelaar, sieraden- en ook beestenhandelaar. En niet te vergeten artsen…
en goeie ook. Die werden door de rijke
christelijke bovenlaag gaarne erbij
geroepen, als er echt medische problemen
waren.

Dus als u wilt snappen waarom er veel
joden fortuin maakten, bedenk dan dat
enkel zij geld tegen rente mochten uitlenen.
Want dat verbood de katholieke Kerk, net
zoals de islam aanm haar gelovigen. (de
islam verbiedt het nu nog!). En als je wat
generaties bankiert dan stop je natuurlijk
ook geld in beleggingen op andere gebieden niet? En zo krijg je dan die schatrijke
joodse families zoals de Rothschilds etc.
Steeds als je mensen krap houd en ze veel
verbiedt, gaan ze keigoed worden op de
terreinen waar ze WEL actief mogen zijn, soms oogluikend natuurlijk. Dit is de reden
waarom vele steden ooit zeer welvarend
waren: immigranten, ook vaak joodse, werkten hard en moesten echt voor zichzelf zorgen, want ze stonden/waren “apart”. En dan
worden de beteren onder hen natuurlijk ook
rijk toch?
Opnieuw is nu in Europa te zien hoe een
combinatie van (vaak klandestiene) immigranten en gevluchten (voor armoede of
oorlog elders) enerzijds en darnaast oogluikend “een soort slavernij toestaan,(VS-Mexicanen; Spanje, Noord-Afrikanen, Latino’s
en Romnen) leidt tot grote welvaart voor en
regio of land. Zonder integratie dat spreekt:
ja liever zelfs bij NIET integreren natuurlijk.
Voor Nederland kunt u nu ook denken aan
de poolse seizoens-arbeiders en het ongenoegen in dat land over goedkope poolse
bouwfirma’s.
Terug naar Carpentras, waar de franse revolutie, 1793 dus, de joden voor het eerst
gewoon de rechten van iedereen gaf.en de
ghetto’s dus ook open gingen. In korte tijd
waren de joden praktisch allemaal weg uit
deze plekken van verdriet en er restte vaak
enkel nog de synagoge en enkele joodse
winkeliers. Pas toen begon voor hen de
eerste echte mogelijkheid tot integratie. Zo
bracht de revolutie, per toeval, ook nog de
joden hun mensenrechten.
Einde van vrijheid recht en integratiemogelijkheden kwamen vervolgens toch weer
met: de kristallnacht. “ Verboden voor Joden” bordjes alom, dus “apartheidspolitiek
‘nog voor Zuid-Afrika die overnam voor de
gekleurde medemens. Oorzaak was Europa onder het afgrijselijke nazi-bewind.
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“Ze” kregen alle rechten weer terug, na 6
miljoen doden, nadat de geallieerden Hitler
versloegen.
Ziehier de samenhang tussen vreemdelingenangst of -haat, zondebokzoekerij in
moeilijke tijden, angst voor het bestaan,
onbegrip voor het andere, arrogantie bij hen
die zich bewust afscheiden, en uiteindelijk
vervolging, verjaging en tenslotte dan vermoorden. Zonodig op grote schaal.
U moet nog even weten waarom de paus de
joden 600 jaar lang “asiel”gaf in zijn gebied
in het Comtat Venaissin en ook el-ders.
Het uitverkoren volk, mocht niet omkomen
maar moest doorleven onder de zware straf
van God vanwege hun behan-deling van JC
en hun weigering het Nieuwe Testament te
volgen Ze genoten dus ener-zijds
bescherming, godsdienstvrijheid en
culturele vrijheid, maar wel binnen gestelde
en nogal willekeurige grenzen. En als tweederangs burgers, die niet MOCHTEN integreren. Want hun straf was afzondering,
uit-sluiting en vernedering. Voor eeuwig, en
ook door God goedgekeurd.
U ziet hopelijk, dat er niet veel fundamenteel is veranderd in het menselijke gedrag.
Of beter gezegd: dat menselijk (wan)gedrag
steeds opnieuw verschijnt, als de tijden
onzeker worden of slecht (armoede/
werkeloosheid etc.) omdat de angst drijft tot
“het zoeken naar de boeman”; hij/zij die
HET schuld is. En als je die dan uitsluit,
verjaagt of, nog erger, vermoordt, denkt
men daarmee het probleem te hebben
opgelost. Het dier “de mens” zit vol instinct
en geweld , je hoeft het enkel maar op te
roepen door verandering van omstandigheden. Dus elke politicu/bestuurder moet
zich vooral focusseren op die specifieke
“omstandigheden”. En dat bedoelen
sommige bestuurders als ze zeggen: “We
moeten de boel bij elkaar houden”. Een van
hen heet Job Cohen, en die weet mogelijk
ook nog wat beter waarover hij praat, dan
anderen.
Leon, nov. 2007.

expulsie van “gepakte vluchtelingen” die
terug moeten. Hij biedt zijn services aan
aan de engelse regering en betoogt dat het
vliegtuig speciaal is ingericht voor lastige
mensen. Plek om handboeien vast te maken, alle scherpe delen afgedekt en ook
bewaking en medische zorg aan boord.
Want de aanwezigheid van vluchtelingen
aan boord van gewone lijnvluchten leidt
vaak tot incidenten. Zo erg dat vele mijen
dat liever niet meer doen. Hij is van plan
landingsrechten te vragen in alle europese
hoofdsteden, want hij ziet een grote en
groeiende markt. Business is business dus.
Lijkt het u leuk daar te werken? Hoe dan
ook: het is wettelijk en door parlementen
besloten.
DE VS KUNNEN NIET ZONDER IMMIGRANTEN
De VS zit nu op een saldo van +4 tussen
emi- en immigratie en Europa doet hier 2.
Dit verschil was er al vanaf 1950 en het is
enkel maar groter geworden: de VS zijn een
waar immigratieland. Ook al vielen er aan
de grens met Mexico nog 437 doden bij de
klandestienen die binnen wilden. En desondanks zijn er 12 miljoen illegalen op een
totaal van 36 miljoen vreemdelingen. De
bevolkingsomvang is nu 305 miljoen en zal
tot 2050 met 1,5 miljoen stijgen per jaar.
Dus op naar 350 miljoen…
De clandestienen zijn nu al 5% van de werkende bevolking dus stuur je deze mensen
terug dan wordt het zeer krap in de arbeidsmarkt. Reagan regulariseerde in 1986 al 3
miljoen van deze mensen en Bush wil een
statuut van “tijdelijke arbeidsnemer” gaan,
maar nog tegen de zin van het Congress.
En de muur van 1100 km staat er ook al
tussen Mexico en de VS. Het debat is chaotisch: enerzijds angst voor de latinisering
van de VS en anderzijds angst om de
economie te schaden bij kappen van de immigratie.
En dan nog dit: De VS heeft 3 miljoen hoogwaardige onderzoekers waarvan er 500.000
indiër zijn, 325000 chinees en idem philippino’s. Er zijn jaarlijks 120.000 visa voor
hoogwaardige immigranten. Bill Gates loopt
het vuur uit zijn sloffen in Washington om te

.

ASYLUM AIRWAYS
Een oostenrijker, ex-beveiligingsman, richtte
een nieuwe luchtvaartmij op speciaal voor

52

vertellen dat deze immigratie vitaal was en
is voor de technologische positie van de VS.
Dat krijgt Europa nu ook (pas) door maar nu
ontstaat dus de onderlinge strijd om de
hoogwaardige immigrant al weer. Gates
wijst in deze ook op de historie van de VS:
rijkdom door immigratie! De nieuwe president van de VS krijgt Gates zeker op bezoek…
Het is jammer dat Bill dat ook niet doet bij
een aantal europese regeringen … immers
dat is toch “de concurrentie”!

demografische effecten zijn niet onmiddellijk, een mens moet volwassen worden,
maar onze economische afzakkerij is al
begonnen. Zie Japan en ook sommige regio
in Nederland met hun (te) grote grijsheid.
IMMIGRATIE À LA MICROSOFT
Bill Gates deed veel moeite zijn positieve
kijk op immigratie in de VS aan de politiek te
verkopen. Maar men luisterde niet echt,
vond hij. En dus was snelle immigratie van
bollebozen naar de VS onvoldoende mogelijk voor Microsoft.
Dus opende Bill een nieuwe site in Richmond (Canada), op 130 mijl van het centrum van Redmond bij Washington. Deze
site wordt een high-tech vluchtelingenkamp,
zou je kunnen zeggen. Dus de ontwikkelteams zitten op beide plekken, kunnen
elkaar indien nodig snel bezoeken en de
vreemdelingen zijn in no time aan het werk,
zonder de zeer lange en taaie visumprocedure van de VS. Want men heeft hier ook
geen quota. De huidige werkers 125 ingenieurs, komen uit 26 landen, van Engeland
tot China. De directeur van Microsoft Richmond, ene Sing, zegt: Wij hebben hier de
VN van de high-tech!. Hoezo immigratie is
link? Kijk om u heen, zoals Bill Gates, hij
weet waar hij het over heeft.

FRANSE EMMIGRATIE NAAR CHINA
Het loopt storm; er zijn nu al 20.000 fransen
gevestigd in China. De meesten zijn in
Sjanghai, meer dan 6500 al. Per maand
100 erbij. In Peking zijn er 4000 en ook het
franse lyceum loopt daar vol. Elk jaar +10%
leerlingen uit Marianne’s land. Frankrijk
moved meer er meer, omdat de baas het
goede voorbeeld geeft. En onderschat niet
het franse bedrijfsleven! Met zijn mooie
transportsystemen, kerncentrales en dikke
vliegtuigen, naast de aloude luxe-export.
Frankrijk zit in de lift en dat zie je het eerst
in het buitenland..
IMMIGRATIE-ADVIES ATTALI
Hij adviseert Sarko met zijn commissie over
de economie en dus ook over het belang
van immigratie voor de welvaart. Immigratie
kan, zoals vele malen werd ervaren, de
groei sterk stimuleren. En dus staat hij nu in
de schijnwerpers van de kritiek, terecht. Een
hooggeleerde vindt zijn advies om gekwalificeerde immigranten binnen te halen iets
voor de korte termijn. Gelijk heeft ie want je
moet de oorzaak aanpakken, het te lage
geboortecijfer. Maar ja dat is niet “evident”.
En dan ook nog de “hoogwaardige” uit
Afrika weghalen, dat is helemaal ernaast
vindt de professor. En dan, at the end, lees
ik: die Attali moet gestopt worden want hij
richt opnieuw veel ravage aan zoals hij deed
als adviseur van Mitterand…
En ik denk maar zo: op de korte termijn
MOET je immigratie van het goede soort
oproepen tot hulp, zie de VS! En op lange
termijn moet je OOK het geboortecijfer omhoog krikken, zie in Duitsland. Want

LEVE DE IMMIGRATIEDe Economist
schreef het ook al: de landen met hoge
immigratiecijfers bloeien en groe-ien. Jong,
dynamisch en vol hoop dat maakt een land
rijk. En dat vindt je vooral bij… geïmporteerde armere jeugdige mensen! Deze
werkverschaffing levert veel meer welvaart
op in het land van immigratie, maar ook in
het land van herkomst! Men schat deze
transfer nu al op 260 miljard $, meer dan
het BNP van Nederland dus.
Uiteraard gaat het voor een groot deel om
laaggeschoolde (of niet-geschoolde) goedkope ploeteraars, maar ook in de hoge regionen is het raak. Een derde van de amerikaanse Nobelprijswinnaars komen sinds
tien jaar van buiten de VS. En 40% van de
toppers in wetenschap/enginering ook al.
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Een derde van de Silicon Valley topbedrijven is door buitenlanders opgericht.
En hiermee is het spanningsveld wel duidelijk: de politiek remt vaak de instroom
(vanwege de fobieën i de achterbannen)
maar weet ook dat er welvaart aan kleeft. In
de VS leidt dat al jaren tot merkwaardige
hypocrisie! Natuurlijk, schrijft The Economist, je moet er de radicalen uitzeven, maar
dan constateren dat al meer dan 50 jaar
geen sprake was van integratieproblemen!
Dus leve dus de “cleane ”immigratie. Als dit
geen echt signaal van verval en “oude cultuur” is, weet ik het niet meer. De decadentie is bij ons ingetrokken.
(mede naar een artikel uit The Economist,
2007).

çal (zie EDITIE 37-08). Uit de discussies
met hem en aan de hand van zijn artikel,
bestudeerde ik al mijn informatie nog eens
opnieuw, engingen mijn eerdere bronnen
opnieuw leven. En uit dit alles komt deze
reactie/aanvulling voort.
Let wel; anders dan R.C., las ik dus enkel
de briefwisseling met Blijenbergh (in het
Frans) als enige werk van Spinoza ZELF.
Dus slechts vier brieven (!) van zijn hand. Ik
ken “hem” dus vooral van wat “anderen”
over hem zeiden en schreven ,en dus
nauwelijks uit eigen werk. En die anderen,
dat zijn dan wel niet de eerste de besten, zie
hierna.
****

****

OVER SPINOZA, EEN AANVULLING OP
HET ARTIKEL VAN LEZER R.C.

GEFILOSOFEER
PERSOON EN LEVEN
Spinoza is portugees-joods, geboren en
opgevoed in Amsterdam en kent dus
portugees, spaans, hebreeuws en arameens. Later leert hij (bij ene van den
Enden) latijn, klassieken en iets over de
“moderne wetenschappen”, m.n. natuurkunde en empirische chemie. Zijn familie
was in Portugal gedwongen om katholiek te
worden, zijn ouders waren dus z.g. marranen. In Amsterdam keren ze weer volop
naar hun verloren geloof terug, want er
heerst godsdienstvrijheid daar.
Spinoza was een briljante jongere op de
“sjoel” in de synagoge, en men verwachtte
veel van hem: deze rabbi in de dop. Maar
hij krijgt al snel een “herem”(een banvloek à
la fatwa) aan zijn broek wegens “ketterse
opvattingen. Want de kringen waarin hij
verkeert zijn bekend,- veelal de protestanten van de tweede reformatie-, en erg
kritisch over de bestaande religies. Deze
ongekend strenge, namelijk levenslange,
uitsluiting beoogde een voorbeeldwerking,
temeer omdat voor hem ook andere joden
veel ophef veroorzaakten met hun libertijnse opvattingen over God en gebod (o.m.
Farrar, da Costa en de Prado in Amsterdam).

-OVER SPINOZA (2, door LS)
TER INLEIDING: BENEDICT (BARUCH)
SPINOZA, LEZER R.C. EN IK
Mijn kennis van Spinoza was, tot voor kort,
beperkt tot het weten, dat ene Spinoza in
Nederland leefde en “brilleglazen sleep”.
Want ik las ooit de kreet “Spinoza schliff
Brillengläser”, in een Duits boek en wist ook
nog, dat hij iets filosofisch had gedaan. (Hij
sleep overigens meer lenzen voor apparaten).
Het lezen van een artikelenreeks in Le Point
van 12 juli 2007 (van ene Roger Pol Droit),
dat me erg intrigeerde, deed me zoeken
naar méér. Ik vond en las het boek van Jan
Knol: Spinoza voor iedereen (2007). Idem,
vervolgens het franse boekje: “Lettres sur le
mal” , waarin de briefwisse-ling (8 brieven)
tussen Spinoza en ene Blijenberg
(calvinistische Dordtse koopman) staat; en
die vervolgens wordt geanaly-seerd en
becommentarieerd “à la fran-caise”.
Ik schreef, half 2007, ook iets over mijn
“ontdekking” in Le Provençal en ontving van
lezer en goede vriend R.C. , die dat geschrijf zag en er met me over sprak,- op
mijn verzoek-, het artikel voor Le Proven-
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ZIJN CONTACTEN EN (ON)BEKENDHEID.
Zoal R.C. beschrijft, leefde Spinoza in het
van moderniteit gonzende Amsterdam van
e
de 17 eeuw. Die herem doet hem zeer
bekend, of beter gezegd, zeer berucht
worden en hij wordt daardoor al een schandaalfiguur, nog voor hij ooit iets schreef /
publiceerde. In de kringen van handelaren,
doktoren waarin hij kwam, discussieerde
men vooral over de filosofie Descartes (ook
gevlucht naar Amsterdam) en de nieuwe
inzichten/wetenschappelijke vondsten van
die tijd.
Spinoza had ook contact over optiek met
de beroemde fysicus en wiskundige Leibnitz. Ene Henri Oldenburg (Londen) bezocht Spinoza en stimuleerde hem tot het
schrijven van zijn eerste werk (1661) geheten: “De principes van de filosofie van
Descartes” (met appendix: Metafysische
gedachten). Dit wordt anoniem uitgegeven
met vermelding van uitgeversplek “ Hamburg”, wat niet juist was. Hij werd nl al langer verdacht van atheïsme . Met zijn eerste
boek dat hij ter verdediging bedoelde,
maakt hij dat alles nog veel erger. Een bekende (en geestgenoot van hem), wordt in
1668 tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld, na het pu-bliceren van een zeer
kritisch boek. Men verdenkt Benedict zelfs
van medeplichtigheid aan dat boek! Zijn
boek wordt in wordt in1674 verboden, net
als Levetian van Hobbes en ook een boek
van zijn vriend Meyer.
In 1673 weigert hij een aangeboden leerstoel Filosofie in Heidelberg; hij legt in een
brief aan zijn vriend Graevius uit waarom,:
hij zoekt geen roem slechts waarheid. Lodewijk de XIV verzoekt hem zelfs om een
werk aan hem op te dragen, maar ook dat
doet hij niet. Mensen als Huygens en SaintEvremond bezoeken hem en zelfs ook
Leibnitz, die dat later, uit voorzichtigheid,
maar ontkent.
Saint-Evremond= franse schrijver, betrokken bij het proces Fouquet, waardoor hij
moest uitwijken naar Londen. Hij was altijd
zeer kritisch over religies.

Na zijn dood neemt zijn figuur grote dimensies aan en hij wordt zelfs vermeld in de
“Dictionaire Historique et Classique”( van
Bayle, in 1696), en wel als “geëxcommuniceerde en atheïst”. Hij wordt voor sommigen dan ook een symboolfiguur.
Zijn vrienden zorgen ervoor dat zijn werk
wordt gepubliceerd, pas na zijn dood dus.
Want het publiceren van zijn eerste grote
werk “ETHIEK” is tijdens zijn leven gewoon, door tegenwerking, nooit gelukt. Dit
allemaal, terwijl de beroemde Hegel hem
later beschreef als iemand “die dronken
was van God”! En Nietzsche zei over hem:
“Het is Spinoza of geen filosofie”. Bayle=
franse schrijver, die in 1706 in Rotterdam
overlijdt.
Ook R.C. vermeldt in zijn artikel ook, dat zijn
geschriften bol staan van de naam en faam
van God. Maar de vraag is kennelijk dus
“WELKE GOD” iedereen denkt te vin-den in
zijn zijn geschriften.
In de 90-er jaren verschijnen opnieuw veel
boeken over hem en zijn werk. En ook nu is
het (weer) zeer opvallend is dat zowel “links
als rechts” en ook “gelovig en onge-lovig”
hem aanroepen en zijn werk gebrui-ken..
Voor de een is hij een heilige voor de ander
de duivel. Een franse journalist noemt hem
recent nog: “Penseur inclas-sable” (=niet te
plaatsen denker) en een vijand van religies
en geestelijken, maar die nooit ophoudt over
God te spreken.
Is hij nu wel of niet atheïst? Dat is kennelijk
een lastige vraag….. Want wat verstopt
eenieder (en ook Spinoza) in het woordje
God?
Niet de eerste de besten bewonderden hem
en citeerden hem ; ziehier een wilekeurige
bloemlezing die ik, her en der, aantrof:.
“Deze denker, de meest abnormale, de
meest eenzame ooit, staat me zeer na. Hij
ontkent het bestaan van de vrije wil, het
noodlot, de moraal en het kwaad.”, zei
Nietzsche.
Het Spinozisme was ook al een bekende
stroming in de Verlichting; al is het de vraag
of de geestelijk vader deze doctrine, die
radicaal was, sterk materialistisch, vijandig
ten opzichte van religies en de absolute
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monarchie afwijzend, zich hierin wel echt
zou herkennen.
In de 19e eeuw speelt dit gedachtengoed
ook een rol in de discussies rond het pantheïsme en de oosterse religies. Hegel
bewonderde hem, Nietzsche vond hem dus
een pionier en zelfs Freud sprak over hem
als “een gids”…
In de 20e eeuw duikt hij weer op en Ben
e
Goerion (1 president Israël) doet in de 50er jaren zelfs zijn best om de Herem uit
1656 alsnog opgeheven te krijgen. Zonder
succes. In de debatten in joodse kringen
(Cohen 1842-1918, Strauss 1899-1973)
wordt zijn grote betekenis erkend , ook in
negatieve zin door Emmanuel Levinas
(1905-1995).
Zelfs in discussies rond het marxisme komt
Spinoza aan de orde. En op vandaag zijn
Deleuze en Antonio Negri maar enkele hier
genoemde mensen die over hem schrijven
en die hem bewonderen. Deleuze= franse
filosoof en ook schrijver van historischfilosofische werken.

We denken alleen dat we vrij zijn , want we
ervaren de gevolgen van de dingen die in
ons ageren.
En wat nu met de moraal?
Als een crimineel niet meer verantwoordelijk
is voor zijn daden en de held niet voor zijn
heldendaden bestaat er geen goed en
kwaad meer. En inderdaad, Sp. vindt
morele oordelen onzinnig, illusoir. Maar dat
betekent voor hem niet dat rechtbanken niet
moeten straffen en geen vonnissen moeten
uitspreken. Dus geen moraal maar wel
justitie zegt Spinoza. Dus wel ethiek vindt
hij, dat is voor hem geen systeem van
waarden maar, een manier van leven. En
“wijs leven” is mogelijk en is een leven vol
met verlangens, begrip, actie en niet met
inertie.
Leven vol met verlangens
Spinoza zegt niet dat de verlangens moeten
worden onderdrukt omdat ze slecht zouden
zijn. Verlangen is voor hem zelfs de
essentie van de mens. De mens wenst niet
iets omdat hij het mooi vindt, maar vindt het
mooi omdat hij ernaar verlangt! De verlangens moeten door de mens omgezet
worden in acties en in begrijpen. Hoe meer
we begrijpen hoe meer de mens verandert.
Iemand die de wereld begrijpt wordt zelf een
deel van God= de Natuur.

SPINOZA’S DENKBEELDEN
Aanvullend op wat R.C. uit het werk van
Spinoza citeert en destilleert geef ik graag
een bloemlezinkje van wat Pol Droit over
Spinoza’ filosofie ten beste geeft.
God is de Natuur
De beide termen zijn voor Sp. equivalent.
Weg met het Godsbeeld, waarbij God een
pure geest is en van de wereld is gescheiden. God vermengt zich bij hem met het
universum. God heeft geen wil en neemt
geen besluiten. En de realiteit om ons heen
is ook perfect, er ont-breekt niets aan, vindt
Sp..

Blijdschap en dankbaarheid
Spinoza is de filosoof van de blijdschap.
Het begrijpen van God=de Natuur is voor
hem vreugde. Niet de wereld ontkennen of
afwijzen, geen scheiding tussen leven,
lichaam en materie. Hoe meer we de dingen
begrijpen hoe meer we God kennen. Het is
ook een vorm van eeuwigheid , ener is voor
hem ook geen hiernamaals en dus geen
leven na de dood.

De mens heeft geen vrije wil
De mensen zijn niet verantwoordelijk voor
hun daden. Je moet ze ook niet prijzen om
hun deugden, hun heldendom, etc. De
mens is deel van de Natuur (= GOD) en wat
hij voelt, en verlangt ligt niet in zijn eigen
macht. Op vandaag zouden we zeggen: dat
is meer kwestie van hormonen, enzymen,
zenuwknopen etc. (DNA ook al!).

En Pol Droit schrijft:
De echte kenners van Spinoza zijn een
soort van geheime broederschap. Het stelt
hun gerust wat Spinoza dacht en zei. En ze
zijn blij met zijn formuleringen die hun
helpen te leven.
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Velen denken overigens dat Spinoza God
en Natuur als hetzelfde zag. Dus hij
ontkende God niet , maar zag hem heel
anders dan zijn tijdgenoten. God was was
het universum, de natuur in haar geheel.
In zijn brieven aan Blijenberg, (diepgelovig
christen, calvinist) die na lezing van Sp. s
e
1 boek over Descartes (1663) een
briefwisseling startte, zonder dat ze elkaar
ooit zagen, ontspon zich een zeer
interessante discussie over GOD. Met
name de verhouding God en zijn schepping.
Dat liep natuurlijk helemaal uit elkaar: de
God van Spinoza is een totaal andere dan
die van de theologen en de religieuzen van
die tijd. En als Sp. Zelfs volhoudt dat God
het kwaad “gewild” heeft dwz omdat hij het
als een deel van zijn schepping beschouwt
en dus in die zin het kwaad niet bestaat,
wordt het voor zijn dis-cussiegenoot wel erg
bont.
En als jij vervolgens beweert dat de mens
geen vrij wil heeft en zijn gedrag dus niet
kiest, dan loopt de discussie, zij het beleefd, helemaal spaak. Na deze briefwisseling schrijft Bl. Later een boek dat ingaat
tegen de gedachten in de geschriften van
Sp. Deze werelden liggen dus mijlenver
uiteen; en het illustreert de eenzame positie
van Sp. in zijn tijd.
Overigens lijkt het mij dat over onderwerpen
als God, vrije wil, het kwaad , moraal en
ethiek, de discussie nooit zal stoppen, mede omdat elke tijd zijn eigen interpretaties
daarvan moet geven.

Zijn tijd, schrijft R.C. verder, was “een gistend mengsel van onzekerheden en
machtspolitiek” . Mogelijk is hij daarom nu
ook weer “in”, (zoals eerder ook?). Of komt
dat door het verdwij-nen van de (betekenis
van) de religies in het westen en van wat
dat allemaal oproept?
Ook dat in zijn tijd geen sprake was van “het
evidence based zijn van “kennis”, zoals R.C.
schrijft, (dat begon toen een beetje dacht
ik), wordt terecht aangevoerd. Overigens
geldt dat ook voor de hele oude filosofen als
Plato en Aristoteles natuurlijk ook, en ook zij
blijven ons boeien.
Dus hij was, dat is wel zeker, een kind van
zijn tijd en een onorthodoxe pionier met zijn
toepassing van “wiskundige methodieken “
in het denken; hij volgde hierin ook het
spoor van tijdgenoot Descartes.
WAT MOETEN WE NU MET SPINOZA?
Uit dit wat ongesorteerde bloemlezinkje, als
aanvulling op de vele feiten en tijdschetsen
door R.C. , moet toch worden geconcludeerd dat Spinoza boeiende uitspraken
deed, intrigerende en zeker ook mysterieus
aandoende. Hij provoceerde, maakte
nieuwsgierig en zette dus velen aan tot
denken. Het resultaat van ZIJN denken en
ook dat van hen die hij stimuleerde, was dus
vaak erg verschillend en tegenstrijdig, en
mogelijk is dat nu opnieuw het geval. Dus
iedereen die het HERINTERPRE-TEERT
blijft kennelijk geboeid door het gebodene
maar doet er wel het zijne mee.
Knol schrijft in zijn boek over de mens
Benedict:
In zijn filosofie ging het hem erom over de
verschrikkingen en de hopeloosheid heen
te komen en eeuwige blijdschap te vinden.
Dat baseerde hij mede op het citaat van
Spinoza zelf: “Na de ervaring dat alle dingen in het gewone en dagelijkse leven uiteindelijk leeg en futiel zijn, besloot ik iets te
zoeken waardoor ik, als ik het gevonden
heb, een voortdurende en hoogste blijheid
zal genieten”.
Zo’n uitspraak intrigeert toch iedereen? En
toch zeker mensen uit onze chaotische tijd?
En als men als grafschrift voor je bedenkt:
“Spouw op dit graf.

WELK IMAGO VOOR SPINOZA?
Tja als dit je “record” is, ruim drie eeuwen
na je dood, dan maak je kennelijk toch iets
los, bij leken en grote filosofen en geleerden. En, roept je denk- en schrijfwerk kennelijk op tot multi-ple interpretaties. Het lijkt
dus, anderzijds, ook redelijk tijdloos te
blijven.
Dus als R.C. in zijn artikel schrijft, “dat je
zijn tijd moet kennen om hem te kunnen
plaatsen en dat hij in alle opzichten een kind
was van zijn (totaal andere) tijd’, wordt dat
mede bevestigd door zijn gescha-keerde
invloed ruim drie eeuwen na zijn dood.
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Hier ligt Spinoza; was zijn leer daar ook
bedolven,
Wrocht die stank geen zielepest meer”.
(C.Tuinman, Rijmlust, 1729).
Dan BEN je toch iemand?

-

-

En als ene Voltaire ook nog over je schrijft:
“Een kleine Jood, met lange neus en bleke
gelaatskleur, arm maar tevreden, nadenkend en gereserveerd, een subtiele maar
holle geest, minder gelezen dan gevierd,
verborgen onder de mantel van Descartes,
zijn mentor, wandelend met afgemeten
passen, komt dichtbij het grote wezen:
“Excuseer me”, zegt hij fluisterend hem
aansprekend, “maar ik den, onder ons
gezegd, dat u helemaal niet bestaat”.

-

Dit laatste lijkt me ook verassend goed te
passen bij wat R.C. van Spinoza denkt en
ook wat ik ervan denk als ik mijn huidige
“spinoza-wijsheid” cumuleer. Dus zijn
persoon en zijn denkbeelden intrigeren me
hierdoor des te meer! Daarom dank ik R.C.
voor zijn bijdrage en ik hoop dat we nog
meer over dit onderwerp van hem horen.
Spinoza ZELF en zij die over hem schrijven,
zetten aan tot nieuwsgierigheid en
nadenken. Daar gaat het mij ook om; en in
die zin ben ik dus “een spinozist” geworden.

Perfectie en realiteit zijn synoniem:
de realiteit IS perfectie en dus onverbeterbaar.
De mens is niet vrij, maar een deel
van de Natuur. Wat hij denkt en doet
ligt niet in zijn eigen macht. Mensen
zijn niet de baas over zichzelf. Nu
zouden we zeggen: hormonen,
enzymen, zenuw-verbindingen,
danwel sociale conditionering, of
psychische determinatie, een
mechanistisch driftleven regeert ons.
We denken slechts dat we “vrij” zijn
omdat we dat zo voelen. Maar we
zijn slechts de volgers van oorzakelijke in ons zelf. Alsof je constant
dronken ben: je denkt dat je de
zaken beheerst maar het is verre
van echt waar.

-

****
-STEINER, POTTER EN SPINOZA
George Steiner is 78, bekend filosoof die
werkte in Londen, de VS en Genève en die
natuurlijk ook veel publiceerde deed nu een
boek met essays verschijnen over vele onderwerpen. Zijn overtuigingen zijn nogal apart: hij onderscheidt genieën en gewone
mensen, en betreurt het dat veel “gewone”
nogal wat gedachten niet zullen kunnen
vatten en genieten. Ook betreurt hij het
verlies aan lezen in de wereld al blijft hij
groot optimist. Ondanks de aankomende
economische en sociale catastrofe zal de
mensheid zich redden en terugkeren op een
humanere koers, zegt hij.
Het bezoek aan musea en concerten, constateert hij, neemt over de wereld ook weer
sterk toe; een goed teken.
Het verlies aan culturele interesses door
internet en TV , zal worden teruggedrongen, dat weet hij ook zeker.
Harry Potter is helaas ook niks voor hem
gebleken: hij legde het boek terzijde. Maar
hij waardeert het wel dat hiermee grote
mythes tot herleving kwamen.
Hij citeert ook Spinoza die zei: Het excellente is erg moeilijk… Waarmee werd
uitgedrukt dat de “grote cultuur” slechts voor
weinigen is weggelegd. Kant en Descartes

Leon, febr. 2007
ADDITIE
Derden ontwikkelden de volgende interpretaties van zijn godsbegrip:
- De God van Spinoza staat nergens
buiten/boven, God en het universum
zijn een en dezelfde.
- God is geen persoon en geen voorzienigheid. Hij heeft geen wil en besluit niets. Denken dat hij dingen
doet gebeuren, dat je hem met gebed van mening kunt doen veranderen, zijn jammerlijke onzin voor
Spinoza.
Over zijn idee over de vrije wil zijn Spinoza’s denkbeelden

58

lezen, eist veel concentratie en nadenken,
wat weinig wordt beoefend nu en ook niet
elkeen kan.
Het huidige voyeurisme acht hij jammerlijk
en een democratie zonder privé-sfeer is een
contradictie. Ook al heeft en kind graag
chocola en snoepjes, hij kan er niet de hele
dag van blijven snoepen.
(Mede op basis van het artikel: Spinoza,
Harry Potter en ik, uit Le Point, 24 jan.
2008)
Vindt u bovenstaande greep uit Steiners
gedachten interessant, dan lees: The books
I didn’t write (George Steiner).
(Of lees: Les livres que je n’ai pas ecrits=
vertaling Marianne Groulez, Gallimard)
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