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De trader Guillaume Pollet, ontslagen in 2001 bij de Societé Generale, eist 17 miljoen van zijn vroegere
werkgever. Dat ziet er niet slecht uit voor zijn “opvolger” Monsieur Kerviel als hij uit het gevang komt!
“Wat we geleerd hebben is dat een markteconomie creëren niet zo moeilijk is. Maar het komen tot een waar
democratische denkwijze bij de mensen is veel moeilijker”. (Zei Bronislaw Geremek, oprichter van
Solidarnosc in Polen).
“Het slechte nieuws (voor de UMP) is: Delanoë gaat een flinke tik uitdelen in Parijs (gemeenteraadsverkiezingen). En het goede nieuws is: dat zal de strijd tussen Delanoë en Segolène nog verhevigen”.
(Zei een woordvoerder van Sarko, off the record, bien sur).
“Blufpoker of russische roulette, het loopt allemaal slecht af, als je het kapitalisme voor een casino aanziet”
(schreef Barbier, hoofdredacteur L’Express).
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL

zaken die ook zonder Sarko’s directe
bemoeienis opdoken.
De worsteling van de grote franse
natie wordt steeds intensiever en
enig resultaat lijkt nog steeds uit te
blijven…
Ook nog wat over de politieke sferen,
de lopende gemeenteraadsverkie-zingen en de (on)smakelijke affaires.
Moge MOTS ACTUELS, BONHEURS
EN PAROLES uw wijsheid wat vergroten , danwel aan uw berusting bijdragen.
ALLEDAAGS is deze keer meer een
soort krantje met divers nieuws en
ook nog een toevallige overpeinzing
over de actualiteit, die opkwam op
een mooie zonnig dag.
LE JOURNAL geeft u dieper inzicht in
het ondergrondse deel van de Mormoironse verkiezingsstrijd.
De COIN verhaalt over wat wrede
familiekwesties veroorzaken kunnen.
En hoe eenzaamheid blijft , ook na
een gezamenlijke ervaring met groot
geweld. Omdat een gezamenlijke verwerking ervan levenslang onmogelijk
blijkt te zijn.
Voor de GLOBETROTTERS heeft ALGEMEEN wat over de woelingen in de
wereld, van de subprimes-gevolgen
tot de indringende aanwezigheid van
het Internet en er is ook een mandje
met nieuwsratatouille.
OLIE verhaalt van auto’s op stroom
en Airbussen op gas, vrachtboten
met spinnakers en het gewring rond
uranium, de nieuwe olie. En doet ook
nog iets aan “scoon” Water”.
In RELIGIES vindt U de vrijheidsstrijd
van katholieken in Vietnam en die van
de Christelijke kopten in Egypte.
Eindelijk ook eens wat positiefs over
AFRIKA , naast de onvermijdelijke
grote zorgen in de subsahara.
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Bladen/Kranten
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)

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

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

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

REDACTIONEEL.
*VOORAF
De aanloop, bestaande uit via One-Liners, Mopjes en Ingezonden, behoeft
geen inleidingen.
De FRANCOFIELEN kunnen veel
lezen over de capriolen van de worstelende Sarko. Die nu ook zichtbaar
met zichzelf in een gevecht geraakt
is. Let wel: wat u leest is slechts een
kleine greep uit wat hij allemaal weer
uitstortte over de adepten van
Marianne.
Daarnaast is er ook
nieuws over andere opmerkelijke
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WEST-EUROPA volgt de gangen van
de EU, en de diverse schandaalachtige gebeurtenissen in de EUlanden, tonen dat het ook “bij ons de
beschaafden”, ook stevig ernaast kan
gaan.
OOST-EUROPA is nu vooral Kosovo,
Rusland en ook het opmerkelijk antieuropese Tsjechië. Onze oosterburen
verontrusten ons steeds meer.
OOST-AZIË kan niet zonder chinees
nieuws en verenigt voor een ogenblik
ook de beide Korea’s.
ZUID-AZIË was, behalve in Pakistan,
relatief rustig. Daarom nu maar Ghandi.
NOORD-AMERIKA gaat vooral over
een zich bewapenende VS, haar
afzwakkende economie en ook haar
ruimtelijke schietkunde. Maar nu ook
eens wat over hun manieren van collegegeldheffing.
LATIJNS AMERIKA houdt het boomen
bij van Brazilië en Argentinië , kijkt
naar een schuivend Cuba en een
opnieuw roeriger Chili.
OCEANIË verhaalt over de onrust
door oproer in Oost-Timor en toont
de late spijt van Australië over zijn
foute behandeling van zijn Aboriginals.
MAGRHEB etc. volgt de opinies over
“Turkije ja/nee in de EU”, homodiscriminatie in Marokko en de verkiezingscapriolen in Iran.
TRENDS geeft raad aan rokers en zij
die zoeken naar balans. Gaat over
electrische fietsen en supersnelle
passagiersvliegtuigen. Over hoe u
moet smirten en/of rijk kunt worden,
en over mini-PC’s, chips in schoenen
, uw blauwe ogen en het franse graf
van Picasso.
TOPICS dan. In Immigratie iets over
de Roms, de nieuwe europese pa-

ria’s, gesol met immigranten en de
compleet mislukte integratie van
Kosovo. Gefilosofeer toont u de actualiteit van de filosofie van Ghandi.
Opnieuw krijgt u dus geen consistent
beeld aangeboden van de huidige wereld. In periodes van diepe en brede
veranderingen moet elk zijn eigen
profeet maar zijn. Le Provençal kan u
enkel van wat geestelijke minutie
voorzien.. En trachten u wat wakker(der) te houden.
Leon.

****
*DIXIT---VERBATIM
“Eens trouw je een vrouw en je geeft
haar alles. Dan ga je van haar
scheiden en geef je haar de helft” (Zei
een Frans artiest met ervaring)

***
“Ik heb nooit aan Bill’s liefde getwijfeld”. (Zei Hillary in een verkiezings-speech…).
****

“Iedereen draait, buigt en rommelt. Ik
pleeg verzet tegen hem. Dat is hij niet
gewend en hij heeft dus besloten om me
af te schieten”. ( Zei Francois Bayrou over Sarko.
Nu overdrijft en dramatiseert hij echter wat te veel).
****

“Wij gebruiken zelf wel onze eigen hersens”.
(Zei Mushara, toen hij het over de westerse arrogantie mbt
ontwikkelingslanden had).
****

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

*INGEZONDEN
EERST WAT INGEZONDEN MOPJES
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alleen het lezen van je aanbiedingsbrief
voor de nieuwe LE PROVENÇAL is een
lust! Ben je al lekker bruin geworden bij de
snoeiwerkzaamheden in de vroege voorjaarszon?
Groet, H.

EEN TANDARTS
Een man en een vrouw ontmoeten elkaar in
een bar en jawel, HET komt ervan. Bij de
dame thuis drinken ze wat en dan trekt de
man zijn hemd uit en wast uitgebreid zijn
handen. Met zijn broek: hetzelfde. De vrouw
kijkt verbaasd toe en probeert: “Ik wed dat jij
een tandarts bent” Hij is verbaasd en zegt:
“hoe kun jij dat nou weten? “.
“Nou”, zegt de dame, “iemand die steeds
maar zijn handen wast, wat kan hij anders
zijn? “.
En dus hup, de koffer in en na de
gymnastiek, zegt zij: “Jij moet wel een hele
goeie tandarts zijn! “
De tandarts glimt en zegt waaraan kun je
dat nou zien? En zij dan: “Nou, ik heb niks
gevoeld!”.
*****

Dank beste H., voor je strelende reactie.
Mogelijk ben ik meer een essay-achtige
schrijver dan een verhalenschrijver of, nog
anders, een nieuwsschrijver. Hoe dan ook,
dank. En ik ga nu nog meer mijn best doen
natuurlijk.
Natuurlijk ben ik vreselijk bruin man, en de
wijn-struiken en de olijvenbomen zijn kaal.
Nu moet ik oppassen dat Wilders me met
mijn grijze snor niet verslijt voor een neef
van Bin Laden. En, ja, Marseille komt
gestaag dichterbij… het zou kunnen zijn dat
dit mijn laatste snoeiwerkje was op Le
Brilhas. Ik pink een traantje weg natuurlijk.

De kans dat een stuk brood naar omlaag
valt met de gesmeerde zijde naar beneden
gericht is rechtevenredig met de prijs van
het op de vloer liggende tapijt…….?

***
Van lezer en ami d’antan P. kreeg ik over
mijn “geprovençal” dat ene erg leuke
zinnetje::

*****
De hoofdoorzaak van problemen zijn altijd
de oplossingen!

Léon,
weer zo’n adembenemende introductie van
je Provençal. Dank je.

*****
Beste P.
ik blijf trachten je prettig te verrassen. Want
daarom bestaat de Provençal eigenlijk
gewoon ook alleen maar. Het moet vooral
een pretpakketje zijn. Thanks!

Een businessplan (nodig bij een bedrijfsstart
voor de bank!) moet een leugen zijn. Maar
dan wel een zeer gedetailleerde en heel
precieze leugen en dus zeker geen vaag,
algemeen gelieg.

****
*****
De chaos in het universum neemt
voortdurend toe. (=een natuurkundige waarheid, dus eigenlijk niks om mee te lachen)

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

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 38-08:

L’ EXCEPTION FRANCAISE

Lezer H.M. uit de Pays-Bas schrijft direct na
ontvangst van de krant:

L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.
Beste Leon,
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SARKOZY: EST-CE-QU’IL CLOCHE?
Gaat ie nou plat, in de berusting of niet? De
narcistische Sarko ziet zijn populariteit
instorten, hij zit nu op 42% en had in het
begin ruim 66%. Overigens is dat een
typisch frans patroontje, dus niet echt om nu
op te geven. Men merkte al iets zo eind
december; hij leek even af te haken. Niets
voor deze man als je zijn loopbaan ziet: een
grote vechtpartij was het. Beetje overwerkt
misschien? Iedere arts zou hem met vacantie sturen indien hij zelfs maar 25% van
wat hij doet zou vertellen. Tja, wat is het nu?
Zijn de hoopvolle fransen nu plots geconfronteerd met een tank zonder brandstof? Dat is natuurlijk best schrikken.
Wel ik hou het erop dat de pers weer even
dramatiseert, want ze zoekt nieuws, en dat
Sarko wittebrood eet met Carla. Ik geloof
nog steeds in hem, dit is denk ik dus niet
echt foute boel. Mogelijk maakt hij zich
zorgen over de psychologische kant van
een lagere score in de gemeenteraadsverkiezingen, maar dat was bekend en
de lokale kleine politiek is boerenlinks en –
rechts zegt men hier. Dus de realist Sarko
doet dat niet echt wat.
En de mensen met de “oude opvattingen”
over hoe een president moet zijn zeggen: hij
is te realistisch en te direct. In deze functie
moet je mysterie en stilte uitstralen…. Dus
niet managen maar wijs zitten op de
achterhand…. Zoals, ja, Mitterand en Chirac
deden… Waarvan we nu goed zien wat
daar van komt en kwam.
Zie een Tony Blair, die zat ook niet te dutten
maar was nadrukkelijk aan de bal. Ging
best goed. Dus zijn de fransen zo anders?
L’Exception francaise dus weer?
Wel, ik geloof er niets van en denk eerder
dat veel fransen nu pas goed snappen dat
hun exception een verkeerde was. Apart zijn
mag en niks kwaads, maar wat er in
Frankrijk mentaal aan de hand was/is , is
niet meer van deze tijd. Ik denk te voelen
dat de fransen veranderen en dat de “rupture” heeft gewerkt. Als ik me vergis dan is
dat deze keer NIET zo goed voor Marianne.
Dus wil ik nu gelijk krijgen!

Le Bristol (Hotel/Resto) ligt op enkele passen van het Elysée en je kan via de
rozentuin te voet naar Sarko’s werkhuisje.
Sarko was altijd al grote klant in dit
peperdure etablissement waar een expresso 9 € doet, een kamer 800 en een
suite 2200. Als burgervader van Neuilly
frekwenteerde hij deze plek al, ook met zijn
vorige eega. En Carla Bruni is er nu ook al
habitué geworden.
Cecilia is er na de scheiding niet meer
verschenen, zij heeft er geen goede herinneringen aan. Men zegt dat Sarko zich in
Le Bristol echt niet verstopt in achterkamertjes, nee, hij toont zich aan alle
bezoekers en praat met allen.
Waarom dit verhaaltje van wat stupide
allure? Wel, in de franse pers is het nu ruim
mode om de wegen van Sarko breed uit te
meten. Zeker bij die journalisten die over de
inhoud van zijn politiek geen woord te
vertellen hebben.. Het is dus eigenlijk
bladvulling voor hen die vinden dat ….. de
president zijn leven te VEEL toont aan de
wereld. Het goede voorbeeld van journalisten telt nu ook al!.
HET PLAN VOOR DE BANLIEU’S
Vijf ministers doen werk aan de “cohesion
sociale”, Fadela Amara, het meeste. Zij was
dan ook verantwoordelijk voor het (zoveelste) plan voor de banlieu’s; het sociale
riool van la douce France. Het regende in
enkele maanden veel deelrapporten en, jaren geleden, onder andere regeringen, werd
ook enorm veel papier zwart gemaakt en
werden banken vol geld leeg gestort. Het
voorlaatste was het plan Borloo van 2005.
Dus zijn er nog al wat sceptici… ook nu.
Sarko was uiteraard breed aanwezig bij de
presentatie van dit plan, waar meer de
nadruk ligt op “eisen, plichten”, naast ook
“rechten”. Uiteraard is de bottomline: wie
niks doet (werken of leren) krijgt ook niks
meer! De politie-inzet in deze misdadige
ghetto’s zal ook stevig worden uitgebreid.
Dus de staat gaat het verloren terrein terug
veroveren.
Nu zullen we moeten gaan zien wat de
uitvoering voor tempo en kracht heeft. Dit is
, samen met de arbeidsrechthervorming, zo

DE BESTE KLANT VAN Le Bristol

6

ongeveer HET “pièce de resistance “van de
regering Sarko. Mouwen op dus!

van Sarko in 2004, kan niet zomaar herhaald worden.
Steeds meer komt hij terecht in een zware
keuzestrijd tussen hard kapitalisme, superliberaal en staatssteunerij, een oude franse
gewoonte. De Gaulle c.s. zijn niet meer zo
ver weg als velen dachten. Sarko vertoont
de Gaulse trekjes. Omdat hij nu weer terug
moet op het toneel.

DE FRANSE BEURSWAARDEN
De CAC is de bekendste franse beursindex,
op basis van fondsen aan de parijse beurs.
En die kreeg ook horlepiep neigingen en
danste grillig via hoog en laag naar nu 24%
lager dan in 2004. En ze passeerden een
supertop eind 2004 natuurlijk. Er zijn dus
beursboys en –girls die sinds 1 januari 24%
in waarde zakten, pas mal. Nu breekt de tijd
van de grote schifting aan: de ondernemingen met weinig schulden en die goed
draaien gaan het toevluchtsoord worden en
de “anderen” zullen nog dieper gaan. De
grote schifting, de shake-out, komt eraan.
Dus er valt echt weer veel geld te maken op
de beurs, als u maar effe goed aanvoelt hoe
het waait.

VERTREKPREMIE VOOR AMBTENAREN
Er komt in de overheid nu een regeling voor
ambtenaren die naar de privésector willen
verkassen. Als hij/zij een bedrijf wil beginnen of overnemen. Wie bij een herstructurering wil vertrekken krijgt maximaal twee
jaar salaris mee. In de regeling staat ook
dat de overheid zich niet kan verzetten
tegen vertrek naar privé of een andere
dienst. Wel moet er drie maanden tevoren
een seintje worden gegeven…
Zou het storm gaan lopen? Ik zie het met
enige scepsis aan. In andere landen kan de
overheid intussen geen ambtenaar meer
krijgen…

DE SG (Societé Generale) STAAT ZWAK
De SG zoekt herkapitalisatie voor 5 miljard
die verdwenen via Kerviel en de grote baas
staat onder curatele van een comité… SG +
baas zijn nu aangeschoten wild, dat sommigen best willen verorberen. De personeelsleden die de patron zo trouw waren
krijgen nu aandelen aangeboden voor 47,50
€ een koopje. Het personeel bezit dan ook
6,% van de aandelen. Ook al roepen sommige bankiers dat deze kwestie een “bedrijfsongeval” is, het vertrouwen in de SG is
toch wel geknakt. Want niemand kan
garanderen dat de klanten gewoon zullen
blijven. De BNP Paribas kijkt de zaak glurend aan, want de macht van de SG is
gebroken.

ATTALI EN DE FRANSE DEMOGRAFIE
Is Attali in zijn rapport niet iets vergeten? Hij
spreekt eigenlijk niet over de “bevolkingspolitiek”. Ook al heeft zijn land het hoogste
geboortecijfer van Europa toch: “ Is het,
gezien de demografische evolutie, uiterst
moeilijk om de pensioenen overeind te
houden. Onze kinderen zullen het veel
slechter krijgen dan wij, hun ouders”….
Een groeipolitiek zonder voldoende nataliteit
lijkt op het oppompen van een lekke band,
zei ooit een demograaf. Vergrijzing is ook
een obstakel voor hervormingen (want
daarvoor moet je een jonge geest hebben),
en ook voor groei, want kinderen stimuleren
de consumptie.
Dus immigratie dan maar? Dat helpt enkel
op de korte termijn omdat de opkomende
landen straks hun goede jeugd niet naar
ons zullen laten vertrekken. Dus wij krijgen
dan enkel hun misère en hebben daarnaast
onze ouderdomsproblemen.
En Paul Valéry zei al: Een kwaad dat goed
wordt bestreden is veel beter dan een slepende kwaal.

DE INDUSTRIEPOLITIEK RAMMELT
Sarko vloog weer reddend rond naar bedreigde industrieën Michelin, Arcelor-Mittal
en hij ziet nog meer werk hier komen. Hij
tracht patriotisme te tonen en zet zijn
liberale gedachtegoed maar wat opzij; politiek gedwongen dus. Zijn minister van Fin.
ziet dat met lede ogen aan, zij komt dan ook
uit de VS-praktijk. Maar er is hoe dan ook
een probleem: de kassen zijn leeg, dus industrieën steunen dat is nauwelijks denkbaar. Het voorbeeld Alstom, een echte stunt
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Dus vinden sommigen dat Attali iets is
vergeten: een duidelijkere bevolkingspolitiek. Zijn pleidooi voor immigratie lijkt daarom wat te beperkt om op den duur het demografische probleem goed op te lossen.
Ach Jacques dacht: nu even niet alles
tegelijk, want hij had al 316 aanbevelingen!

vaart er rond en in Qatar is het aziatische
hoofdkwarter van de VS militairen. Het
hoofd-kwartier van het VS-leger in de regio
is in Saoudi-Arabië en de belangrijkst luchthaven voor militair gebruik is in Koeweit. In
totaal zijn hier 15000 amerikanen. Van hier
vertrok ook een groot deel van het
invasieleger voor Irak… Nicolas zoekt de
dus warmte op en de grandeur.

WAT WIL PARIJS IN ABOU DHABI?
In geen 50 jaar had Frankrijk nog een
militaire basis in het buitenland geopend:
maar Sarko kondigde er nu een aan in Abou
Dhabi. Wat is er aan de hand?
Wel hij wil present zijn in HET geopolitieke
centrum van de 21e eeuw, en lost Afrika
militair een beetje, ten voordele van de
basis van 500 man in Abou D. Dit is het
antwoord op de desbetreffende vraag van
de Emiraten, die angstig naar overbuur Iran
kijken. En Sarko kan nu zeggen dat
Frankrijk weer een “Golfstaat” is. De nieuwe
basis ligt daar waar 40% van de olie voorbij
vaart. En, zie het recente provocatieve
incident met de boten tussen Iran en de VS;
Sarko wil hier ook zijn om Iran te weerhouden van dergelijke grappen door ook
Frankrijk te doen involveren , NAAST de
VS. De Emiraten zijn ongetwijfeld ook een
doelwit van de radicale terroristen gevoed
door Iran. En Frankrijk zit dus weer met zijn
neus op de rommel en zal qua intelligence
dus stevig vóór liggen op anderen, ook die
in de EU.
Sinds Koeweit zijn de westerse landen weer
duidelijk de protecteurs van de gematigde
arabieren in deze regio. Er waren ook al
lang een 80-tal franse officieren als
adviseurs in het uniform van de Emiraten
aanwezig. En aan de lopende oefening Gulf
Shield doen nu ook 1500 franse soldaten
mee op zee, land en in de lucht. Geloof het
of niet, oude franse mirage-bommenwerpers vliegen ook als spionagevliegtuigen
rond in het gebied!
De franse militaire top is evenwel niet
superenthousiast met de gekozen plek, is te
horen. Een ander geluid is dat deze
planning ook niet erg klopt met de grote
bezuingingsgolf in het franse leger, verluidt
het. De nieuwe vrienden van Frankrijk, de
amerikanen, zijn er ook al. De V-e vloot

DE VILLEPIN HEEFT UITVERKOOP
Hij lijkt erg dure advocaten te hebben, of
andere hoge kosten. De Villepin verkoopt:
een originele brief van Napoleon (2500 €),
nog wat zeldzame boeken en almanaks
voor enkele keren 6500 €. Hij hoopt zo ca
15.000 € te incasseren… Hij moet wel spijt
krijgen van zijn betrokkenheid, in welke zin
dan ook, bij de Clearstream-affaire.
Hij vecht als een leeuw, maar lijkt alleen in
de jungle, waarin hij zich vroeger zo thuis
leek is te voelen.
VRACHTBEDRIJF SNCF
CMA-GGM, een reus op vrachtgebied, en
samenwerkend met Veolia Environment in
Rail Link, wil het vrachtbedrijf van de SNCF
wel kopen. Dat maakte in 2007 weer een
verlies , hoger dan de 260 miljoen € van
2006. SNCF laat weten dat ze nog niets
hoorden van een bod. De SNCF zit er
eigenlijk erg mee in de maag; dat vrachtgedoe was altijd al een doodgeboren kindje
en er is nog niet veel veranderd. Gewoon
verkopen dus! Maar ja, strategisch gezien
liggen deze dingen niet zo eenvoudig….
AREVA-ALSTOM GAAT NIET SAMEN?
Dit fusie-idee ligt niet lekker in het Brusselse, merkte Lagarde de minister. Een
alternatief zou kunnen zijn om meerdere
aandeelhouders aan de Alstomkoek te laten
knabbelen, naast Areva. Brussel is al vaker
de rem op de franse industriepolitiek geweest; Nikkel Neelie let erg goed op daar.
Alstom dat door Sarko uit een diep dal werd
gehaald ooit, is nu een goedlopende tent die
internationaal scoort. Een franse successtory!
DE FRANSE PLASTIC ZAK
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De plastic zakken waaien in Europa, en
zeker hier, over de velden en in de steden.
Dus besloten de hypers ze maar af te gaan
schaffen uit milieu-overwegingen. En dat
lukte want de afzet in een indexcijfer (basis
2003=100) werd in 2006 al 35! Succes dus.
En de afzet van (milieuvriendelijke rollen
vuilniszakken ging van 100 naar 130. Dus
het lijkt erop dat La France een beetje
schoner is geworden.

informatie, zonder resultaat. Een tweede
poging met meer informatie via de pers. En
aangiftes gegarandeerd anoniem en tegen
betaling… Dat werkte dus beter.Uit de 80
telefoontjes werden er twaalf personen
gehoord en zo kwam men de bendes op het
spoor. Allemaal al stevig bekend bij de
politie en niet voor fout parkeren. Vele zaten
al 20 keer vast.. Twee waren arikaanse
broers van 26 en 28 (gewapende overvallen
en stelen van kapitaal) en twee anderen, 20
en 23 zaten ook al voor stelen van fondsen
en geweldpleging met wapens. En nu zijn
de heren voor een deel in de bak en begint
het echte werk om ze voor de rechter te
halen. De bandietenbossen worden nu echt
aan de tand gevoeld. Want Sarko heeft een
mandje appels met hun te schillen: voorbereid op de politie schieten om te doden is
gen kleinigheidje.

MACDO WEG OP DE CHAMPS D’ELYSÉE
En forse huurverhoging verdrijft de Macdo
van deze prestigieuze plek. De m2-prijs
moet omhoog van 4000 naar … 10.000.
MacDo ging naar de rechter om matiging
van prijs te eisen. En men bereidt ook een
schadeclaim voor van 20 miljoen € als MacDo MOET vertrekken.
PUNTENRIJBEWIJS À LA SARKO
In Frankrijk wil men nu goede rijders gaan
belonen met extra-punten voor je rijbewijssaldo, als je vijf jaar netjes reed. Dit om ze
het lot te besparen van de 89.000 fransen
die opnieuw hun rijbewijs moesten halen in
2007…
Ook wil men puntenhandel EN het
verpesten van de website op rijbewijsgebied
gaan straffen. Want als je nu een iets
hogere boete intikt dan die je echt kreeg ,
dan gaat de zaak op tilt… Voor 2500 euro
kan je ook al punten kopen; een ander
neemt dan gewoon de schuld op zich.
Dit gaat nu ook worden gestraft met drie
jaar gevang EN 45.000 € boete.
Eindelijk worden nu de goeien ook eens
beloond, net als nu lijkt te gaan gebeuren bij
de verzekeraars.

-DOE IETS MET UW LEVEN
-Maarten , de Eurotrotter.
Hij is nu in Spanje alwaar hij ook zijn eeega
ontmoette voor een vacantie in de zon. Hij
houdt de moed er in en gaat nu weer
noordelijk, dan naar Italië en dan naar OostEuropa. Hij komt er wel!
-Andy en Lin
Ze zijn weer teruggevonden er was niets
aan de hand gelukkig. Ze schijnen zich best
te amuseren en zijn alweer op de
retourweg.
…………………………………………………
…………………………………………………

FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK

ACTIE IN VILLIERS-LE-BEL
Wel 1200 agenten gingen er tegen aan na
drie maanden onderzoek en ze pakten 33
verdachten op die nacht. Grote consternatie
bij de PS die et had over een “publistunt van
Sarko”. Schandelijke opmerking als je weet
dat op 25 november op agenten werd
geschoten bedoeld om er twee te doden!
Om de twee dode jongeren die verongelukten na diefstal te wreken. De politie
deelde 200 pamfletten uit met vraag om

-Politiek/maatschappij
EERST EEN BEETJE PROPAGANDA:
De UMP drukt nu 4 miljoen pamfletten
waarin de 50 gehouden beloften van
Sarko worden opgesomd. Als ik er een te
pakken krijg kunt u het bij me aanvragen.
Ik wil best wat helpen!
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Sarko wordt zwaar beproefd
Zijn populariteit liep terug naar en-derde,
komende van twee-derde. En dat doet pijn
ondanks het feit dat dit altijd bij iedere
nieuwe president gebeurde. Nu is Sarko ook
nog kwaad geworden op de pers die hem
zou “suicideren”… Na de affaire van het
onderschepte SMS-je (waarin hij aan
Cecelia liet weten dat hij meteen terug zou
koen als ze dat wilde) en waarover hij een
klacht over de krant indiende, knapte er iets
in Nicolas. Dit is niet zo’n goeie zwaai vrees
ik.
Onder “Superman en échec” stond in een
weekblad een klein lijstje van de laatste
sprongen van Nicolas, om in het nieuws te
blijven. Hij miste drie keer… niet zijn
gewoonte. Het lijkt er op dat het wittebrood
eten nauwelijks samen gaat met regeren.
De komende verkiezingen zullen nu
culminatiepunt worden… Sarko zal klappn
krijgen, for sure.

toestand aan dat er in de PS nog gewoon
(ideologische) armoede heerst.
Een oude bekende
Julien Dray is een adelaar in de PS; hij is
altijd luid aanwezig en heeft met iedereen
herrie in zijn club. Toch trekt hij nog
stemmen. Hij ventileerde weer wat ideeën:
-een “tegenregering” in het algemene PSsecretariaat
-een PS-krant
-een opleidingsinstituut voor de aanhang
-primaries ook in de PS
-een oppositiecomité
Maar het is sterk de vraag of de echte
hervormers zich met Dray zullen gaan
verstaan. Dus blijft Jules de luis in zijn eigen
pels…
De “reconstructeurs”
Dit is een recent gevormde groep van
“jongeren in de P’” die de club willen
herfunderen. Door een pamflet te maken
voor het volgende congres dus. Ze
ontmoetten elkaar in achterkamertjes en
komen uit alle PS-windrichtingen. Namen
zijn: Moscovivi (DSK-hoek), Cambadelis
(idem), Bartolone (Fabiushoek), Montebourg
(nu DSK denken we), Hamon (club
Emanuelli) en Valls (Sego-adept). Klinkende
namen waaraan je ook nog Aubry moet
toevoegen sinds kort.
Het ratjetoe, want dat is het, moet nu een
bindende nota produceren. Dat zal nog heel
wat kraval geven en laten we hopen dat we
de inhoud nu niet kunnen (of durven) raden.
Want voor creativiteit is het nu HOOG tijd…

.Hervormingen
Sarko spuit nog steeds
hervormingsvoorstellen , maar had recent en wat
ongelukkige hand. Hij moest enkele keren
lichtjes retireren, tot schrik van zijn fans.
Verward maar overeind krabbelend links
Eerst maar Sego even.E
Sego zit boordevol ambitie: ze wil de
ambities van Delanoë blokkeren als nieuwe
burgemeester van Parijs EN ook de kandidatuur van Francois Hollande, (waar-mee ze
lang de sponde deelde), voor het
presidentschap van de toekomst. Dat is niet
gering; zelfs niet voor iemand die nu al heet:
“Sego, la gazelle de l’opposition”.
Het is wonderlijk met deze vrouw, die
ondanks van alles een zekere steun heeft in
de PS en omgeving. In hoeverre ze die
heeft omdat er NU geen enkel alternatief is
in de chaotische PS, is onduidelijk. Maar dat
er nu guerillatactiek heerst in de PS is
zeker. Een half-ondergronds gevecht om de
macht dus. Helaas geen goed gevecht over
de linkse fundamenten. Opnieuw verliest de
PS veel tijd om haar ideologie eens eindelijk
op te poetsen. Ach, eigenlijk geeft deze

PS bij de verkiezingen
Bij de gemeenteraadsverkiezingen zouden
de PS c.s. 3 à 5% kunnen gaan winnen, ten
opzichte van de laatste keer, zeggen de
polls. Met name in de grote steden waar de
armen kamperen. Sarko krijgt het nu om de
oren, maar “c’est pas grave” , hij zit nog in
de wittebroodsweken toch?
De FN en de PCF
Het zijn geen vrienden, die twee, maar nu
hebben ze beiden geen centjes meer om
hun clubs overeind te houden. De FN kreeg
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58% van zijn budget uit de staatsruif maar
dat zakte met de slechte resultaten. Er zijn
zo’n 50.000 betalende leden, en 400 verkozenen. Hun OG lijkt zo’n 15 à 20 miljoen
waard te zijn.
De PCF haalt 53% uit de staatssteun en
heeft 94000 betalende leden. En 13000 gekozenen op locaal nivo (!). En hun OG is 60
miljoen waard. U ziet het: de commies
hebben toch weer de meeste poen.
Maar nu hebben beide een tekort van 0,5 à
1 miljoen €. En ook in deze kring telt de
economische wet. Dus ontsloeg de PC al
medewerkers, verkocht zijn opleidingscentrum in Parijs. En ook de FN moet nu
wat…
Het PC-budget voor de gemeenteraadsverkiezingen is 4X dat van de FN en de
laatste probeert zich wanhopig op lokaal
nivo overeind te houden. Ze bidden beide
dat ze de 5% blijven halen…. Want daaronder is het erg slecht weertje straks!
Nu zal blijken of Sarko echt veel FN-ers
binnen de UMP kan houden, van PC-zijde
had hij nooit eerder iets van daar te
verwachten.

De drie advocaten, fine fleur uit grote
families, in de buurt ook van ene Chirac,
verdedigen zich met vuur. Maar nu worden
ze, na vele manoeuvres, toch echt ongerust
lijkt het. Wordt vervolgd (nu al 10 jaar).
Ach het blijft intussen een zaak tussen
advocaten aan beide zijden en nu ook in het
clientengedeelte van de zaak. Duur grapje
dus.
-CLEARSTREAM
-Over Lahoud (verdacht van maken van de
valse listings):
De experts peuterden de PC van Lahoud,
die de listings naar de onderzoekrechter
stuurden heel precies na, de data-inhoud
van de PC wel te verstaan. En u weet het,
ook al delete u 80 keer iets, de expert vindt
de sporen van wat u hebt gewist. Zo ook nu.
De contouren van de rekeninghouders
overzichten van de Clearstreambank uit
Luxemburg, werden teruggevonden dus die
data zaten ook ooit in deze PC. Lahoud, de
slimmerd ontkent dat nu niet, maar zegt dat
hij ze (in zijn PC) ontving van generaal
Rondot, die ook zo’n prominente rol in deze
affaire speelt. Tja, het is nog niet helemaal
helder. Intussen verkocht de Villepin stapels
dure boeken en oude documenten om zijn
verdediging te kunnen blijven betalen, zegt
men…
-Over Bertrand (ex-patron van de geheime
dienst):
Bij hem werd in een huiszoeking een erg
interessant aantekenboekje gevonden. Hij
verklaarde steeds met klem NIETS met
deze affaire te maken te hebben. Maar zijn
ex-medewerkster verklaarde al dat zij in
contact was geweest met ene Lahoud…En
nu staat in Bertrands boekje: “Rijke libanees
wonend op de Avenue Niel 90, geboren op
7 oktober 1967 te Beiroet, familie van
Heilbronner en bekeerd tot het jodendom
om diens dochter te kunnen trouwen. Zou
wer c L.J.”. Welaan dit gaat dus echt niet
over Sinterklaas… Wat bedoelde Bertrand
met de laatste geheimtaal:Zouwer c L.J.?
L.J. lijkt te staan voor Jospin, .. werkte
Lahoud mogelijk ook voor deze premier
onder Chirac? Immers Jospin kreeg een
hoop gedonder over zijn trotzkistisch ver-

-Financiën
Het begrotingstekort wordt niet kleiner, het
handelstekort stijgt en het gat bij de
Securité Social is ook nog steeds gapende.
Over de dreigende tekorten bij de
pensioenen durft niemand meer na te
denken… Er zijn nu geruchten dat Lagarde,
de minister van Fin. Het veld zou gaan
ruimen als zondebok.. Maar dat zal ook niet
daverend verder helpen.
-Affaires
-OG-SCHANDAALTJE
Wie heeft ze niet, die og-zaakjes? Nu zijn er
een drietal parijse advocaten, geen
kleintjes, aangeklaagd in een OG-affaire.
Na een soort vergunningschantage zaaakje:
als u niet xxxxxx € lapt, krijgt u geen
bouwvergunning omdat “wij” zullen gaan
protesteren tegen uw bouwplan”. En het
geld is te storten op een rekening op
Yersey… en wel zo’n 2,8 miljoen francs
(want zo lang is het al weer geleden!).
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leden en ook zou hij met staatsgeld een
huis op het Ile de Ré hebben gekocht.
En Jospin verdacht toen ook Bertrand al van
het opschudden van deze zaken… Verder is
pikant dat vele pagina’s uit het gevonden
cahier weg zijn volgend op de pagina met
de hierboven gemelde tekst. En datum en
plaats van geboorte zijn nodig meestal om
bij de politie iemand na te trekken. De
vondst van dit cahier (en ook vele andere,
ze lagen open en bloot in een appartement
van Bertrand dus), is brisant. In elk geval
kan ook Bertrand aan de lijst van
leugenaars worden toegevoegd in deze
zaak.
En wie denkt dat James Bond en zijn
escapades enkel onzin zijn, die kreeg weer
eens ongelijk. Deze affaire kent geen
grenzen…
Ooit wordt Sarkozy nog gezuiverd en gaan
een paar anderen knap nat, dat zit er aan te
komen. Wordt vervolgd.

Nog wat meer uit de verbazingwekkend
dictionaire uit het ghetto van de franse
banlieu’s:
SE CAPTER = bij elkaar komen, contact
houden.
SE TAPER DES BARRES = je een ongeluk
lachen.
BELLEK = Opgepast! Synoniem: hendek.
DÉCHIRER = ergens prima in slagen
Y’A DRA = er is herrie, trammelant.
MA COUILLE = mijn kameraad. Synoniemen: came, gueule, frère, gros, kho,
négro, poto.
ALCATRAZ = verbod van de ouders om uit
te gaan.
RNOUCH = politieman; politie. Synoniemen: condé, chtar, keuf.
FOYL = Niets.
TAF-TAF = Snel iets doen. Synoniem:
despi.
ZÉYO = geld. Synoniemen: beuze, maille,
togos.
SE TRANER = vechten. Synoniemen: se
goumer, se mêler.
06 = mobieltje
COLLÈGE = gevangenis.
GAZER = met iemand spotten.
GHETTO = rotzooi, puinhoop.
ICE = cool stijltje, manier van doen.

-CHIRAC’S JAPANSE REKENING
Een notitie van de DSGE de geheime
dienst, deed in 2007 vermoeden dat de oudpresident in Japan centjes op de bank had.
Stiekeme centjes. Het werd ontkend, maar
nadat de Canard Enchainé er weer over
schreef was Chirac verplicht nu echt in actie
te komen. Het officiële onderzoeksrapport is
er nu en verklaart: Er bestond geen bankrekening op de naam Chirac op het moment
dat de bank (Tokyo Sowa Bank) de exploitatie stopte”. Ook al was Chirac erg
close met de oude bankpresident van deze
instelling. En deze Osada was in Japan ook
geen onbesproken persoon…
Dus niks 300 miljoen francs (=45 miljoen
€)? Dan was het “dus” toch een opzetje van
de jospinse kant tegen Chirac’s reputatie?
Want dat is de mogelijke andere schandelijke zijde van de affaire. Hoe je het ook
draait en keert, de reuk van foute boel blijft.
Pauvre Jacques.
…………………………………………………
…………………………………………………

NOS BONHEURS FRANCAIS
Geluk is:
-Naar de franse film in onze Hangar de
Lamy gaan. Ook al zijn ze soms wat
zoetjes, het blijven kunstwerken die de
franse cultuur zeer goed tonen.
-Het aankomende gerommel en gekissebis
over de volgende groep gemeenteraadskandidaten. Alles zit erin: gewone afgunst
en haat en nijd. Familievetes en vereffening
van oude rekeningen. Ook oude vriendschappen of trouw, bijvoorbeeld onder
vroegere verzetsfamilies. Over politieke
programma’s hoor je niemand, politiek is
hier DE man en DE vrouw. Het dorp is zijn
tijd dus ver vooruit.

NOS MOTS ACTUELS
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-De discussies met de wijnverkoper in de
Cave Coöperatieve als ik mijn pinard koop.
Hij is intelligent, heeft veel humor en is
open. En zeer nieuwsgierig is ie ook. Dus
wij wisselen vele events uit, de meeste met
een spannende context. Dus het gaat over
list en bedrog, het noodlot en de stommiteiten van de mens. Ook de historische
raakvlakken van Frankrijk en Nederland komen aan de orde. Het feit dat D’ Artagnan
voor de muren van Maastricht stierf maakte
al diepe indruk. Ook dat de kleine broer van
Napoleon zo’n geliefde koning was in
Nederland maar wreed werd verjaagd naar
Wenen door zijn tirannieke broer. Nederland
komt dan weer even op de kaart.

molens of het koningshuis. Maar als we
dan, een keer per jaar, moeten meezingen
als de engelse Queen jarig is, dan krijgen
we toch altijd even zin om het Wilhelmus te
neuriën.

PAROLES DE PRÉSIDENTS.
De woorden van présidenten in Frankrijk ,
zijn vaak door hun adviseurs bedacht, Maar
die hebben daarop geen copyright. De
Gaulle ging er prat op zelf zijn speeches
etc. te schrijven. Na hem werd dat nogal
zeldzaam. Hoe dan ook: hier zijn er weer
een stel:
“ De fransen hebben met nog niet laten
merken dat ik ze verveel met mijn “grandeur” en mijn nationale ambities. Maar de
ondankbaarheid zal komen en Judas zal ze
daarbij helpen”. (De Gaulle, 1965).

-De zieltogende bar/café in ons centrum die
nu al drie keer van exploitant wisselde sinds
wij in het dorp wonen. Het huidige echtpaar
is frans-engels en ook zij zien (nog) niet hoe
ze meer leven in de tent kunnen blazen.
S’morgens zit het “vol” met de dorstigen van
het dorp; erg gezellig, maar je moet daar
wel op je lever passen. Daarna wordt het
nogal stil en, zo begrijpen de exploitanten
nu, te stil, economisch gezien.
Dus moeten we vrezen dat er weer een
wisseling aanstaande is…? Ach al is dit
geen bonheur in de ware zin, toch is de
gelatenheid waarmee het gebeurt een
toonbeeld van berusting. En dit niet al te
triest kunnen accepteren, is eigenlijk toch
ook een “bonheur”?

***
“ Als er grote belangen spelen, moet je nooit
terugtrekken of gewoon laten gaan. Ook al
raak je geïsoleerd en , wordt je bedreigd en
onder druk gezet, Frankrijk mag nooit op zij
gaan voor wie of wat dan ook , zelfs niet
voor de machtigste. Bij nationale belangen
moet je een ijzeren wil tonen”. (Pompidou,
enkele dagen voor hij stierf. Je hoort de
echo hiervan nu bij Sarkozy).
***
“ We moeten de jongeren niet als een
aparte categorie beschouwen. Men is eerst
jong en dat houdt daarna gewoon op. Je
blijft jong zo lang de Voorzienigheid dat
toestaat , maar een aparte groep ben je dus
niet. Het zijn fransen die met hun eigen
leven gaan beginnen, en dat is niets aparts”.
(De Gaulle, 11 mei 1966).

-De bowlingmiddag met de engels-franse
club; ons enige niet-culturele dingetje in
deze culturele vereniging. Het is altijd lachen als de oudjes met die maffe schoenen
aan de (te) zware ballen pro-beren in de
goeie richting te werpen. De commentaren
zijn soms een brede publicatie waard. Het is
een soort laboratorium voor studie van de
cultuurverschillen tussen de engelsen en
fransen. Het franse temperament tegenover
het wat stijve flegma+humor van de eilandbewoners. Wij hollanders genieten natuurlijk dubbel, en uiteraard schept ons
gedrag in dit gezelschap veel verbazing.
Maar stel u gerust, wij lopen niet op klompen en dragen ook geen t-shirts met wind-

***
“Ook al heeft de jeugd lang niet altijd gelijk,
de maatschappij die haar miskent en die
haar dwarsboomt heeft altijd ongelijk”. (Mitterand, 8 mei 1966).
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***
“Uw vakgenoten (het journaille) zijn allemaal “napraters”. Ze hebben zo’n ontzag
voor de macht dat je ze eigenlijk alles kunt
doen zeggen. En in het algemeen weten ze
niets van waarover ze spreken”. (Valery
Giscard
D’Estaing,
sprekend
tot
journalisten).

400 € voor lappen. Wordt je er echter mee
gepakt dan moet je effe 1500 € boete betalen EN je apparaatje inleveren… verlies dus
2000 €. Niet niks dus!
GPS systemen; dat mag wel natuurlijk maar
dan mis je wel de mobiele radars! Dus vond
er iemand een website uit waarop DIRECT
ook de mobiele worden vermeld met complete beschrijving van de “gecamoufleerde
auto”. Je kunt met je moderne mobieltje dus
on-line op de hoogte blijven van de bewegende agenten!
Ik knipper altijd effe met mijn koplampen als
ik er eentje voorbij ging; maar enkel als mijn
medeweggebruiker die ik seintje geef, NIET
zelf scheurt! En dit mag dus ook al niet! Let
wel, het artikel dat wordt toegepast is: “het
onnodig in- uitschakelen van de koplampen, wat de verkeersveiligheid niet dient”.
Dus een foefie!
Dus is er nu ook de Coyote, een apparaatje
dat NIET is verboden. Het piept als een
collega-Coyote-gebruiker zijn knopje indrukt
om u te waarschuwen voor politioneel onheil
als u in zijn beurt bent. Want de coyotes
hebben een onderling pact ge-sloten tegen
die laffe dienders…
Maar niemand hoor je hier over de twee
volgende zaken:
-de Vaucluse heeft de meeste auto-ongelukken per hoofd van heel Frankrijk
-het aantal dodelijke ongelukken is zeer
scherp gedaald sinds er zo “geradard”
wordt.
Ach, we vergeven het onze streekgenoten:
ze zijn nog lichtjes besmet met het revolutievirus uit 1790. Een hardnekkig type.

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
EEN TRUFFELDIEVEGGE
De agenten zagen haar met hond en
attributen rond rommelen in een verlaten
truffelveld. Juiste hond en ook de juiste
dame, die regelmatig op de markten in de
omgeving truffels verkocht. Maar haar
collega’s kenden haar niet vanouds en, in
de omgeving werden nogal wat truffels gejat
de laatste tijd. Tja, ze was op jacht naar
bijverdienste, een kilo truffels doet NU 1500
€. De terreineigenaar diende een aanklacht
in tegen de 33-jarige schone uit Bollène en
nu moet ze voor de rechter verschijnen. Het
geel-zwarte bordje waarop staat: Truffière
protegé par la loi, had ze niet gezien . Ook
niet het groot gedrukte opschrift: Defense
de penetrer…
Maar nu wordt ze aangepakt op grond van
artikel 379 à 444 van de Code penal. En dat
kan stevig veel gevang opleveren. Want
vruchten jatten, en zeker truffels, daarop
staan zware straffen in een agrarische
regio. Of ze de hond mee mag nemen in
haar cel, of zelfs mee MOET nemen, is nog
niet duidelijk.
Peinst u erover maraudeur te worden
(=vruchtenjatter), dan lees eerst even goed
de Code Penal. Doen!

****

VALSE VERBLIJFTITELS
Tja als je hier niet legaal kunt zijn en toch
een Carte de séjour (verbijfsvergunning) wilt
hebben dan kun je naar een psychiater in
Marseille gaan die je aanhoort voor 100 €
per consult. Hoezo, naar een psychiater
gaan? Wel hij kan, na onderzoek verklaren
dat u niet terug kunt naar uw oude vaderland omdat u daar niet behandeld kunt
worden…. aan uw psychische stoornis. En
dus krijgt u met zijn verklaring op de prefec-

****

HARDE STRIJD TEGEN SNELHEIDSMETING
Meer dan 200.000 keer werd een Vauclusien gepakt met een te hoge snelheid en er
werden 51000 punten van rijbewijzen ingevorderd. Dus wordt het nu echt tijd voor
massaal verzet, een guerilla tegen de nietsontziende staat! Het aantal illegale detectieapparaten in auto ’s groeit, ook al moet je er
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ture een mooie carte. Dat heet, als u
“eerder tijdens de behandeling” even 4000 €
cash betaalde. Zo haalde een clubje van
drie vakbroeders in de psyche 1,6 miljoen €
op. En het waren deels dus ook “overheidspsychiaters”, ambtenaren dus! Ze werden
gepakt omdat in Parijs iemand van de politie
iets er over hoorde, bij toeval. En inderdaad
bleek dat ook in Parijs een filiaal bestond
van deze marseillaanse psychiaters… een
ronselburo dus. Onder het mom van een
Vereniging die arme “zonder-papiermensen” zou helpen. Deze APAS , Association poúr l’aide et le sejour, is nu
opgeheven. En de psy’s moe-ten nu zelf
worden onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. Maar zij kunnen hun paspoort
nooit verliezen. De wereld is niet meer echt
rechtvaardig tegenwoordig.

ernstiger, dan van hetzelfde, in de politieke
burelen en zalen.
Dan lees ik dat Wilders over zijn film “Fitna”
(= beproeving) erg enthousiast kan
vertellen. Hij weet zeker dat deze film zal
helpen om de verderfelijke inhoud van de
Koran, het vrije woord van Mohammed en
de zijnen, een stevige dreun toe te brengen.
En iedereen, de regering voorop,
waarschuwt hem al dat de gevolgen van zijn
verfilmde vrije woord zeer ernstig (lees
dodelijk) kunnen zijn. En of de duivel (zie
Rushdie) ermee speelt hoor ik even later dat
in Denemarken een complot wordt opgerold
dat beoogde de tekenaar van de
Mohammed spotprenten te vermoorden …
Dan laat de franse TV een zaaltje in Parijs
zien, waar een zeer emotionele Bernhard
Levy (journalist/auteur van franse klasse),
Hirsi Ali toespreekt en ook de Nederlandse
regering. Hij noemt haar nu al “een echte
francaise”, nog voor dat de belofte voor een
Frans paspoort ook nog maar is gecheckt.
En Rama Yade, de zwarte staatsecretaris
van de mensenrechten, spreekt, ook
namens Sarkozy. In de zaal luisteren
mensen als Segolene Royal, Jack Lang en
nog veel meer politici en intello’s. En
Nederland, vroeger het land van tolerantie
en toevlucht (ook voor Descartes!) krijgt er
van langs: wat een laf clubje dat vanwege
centen een kei van het vrije woord niet meer
wil beschermen, klinkt het.

***

POTPOURRI VAN DE VRIJE MENING
DE ISRAËLISCHE VS-LOBBY
+ “FITNA” VAN WILDERS
+ HIRSI ALI IN PARIJS
+ INTERVIEW MET THIERRY LÉVY, de
“incorrecte joodse auteur.
Op een dag in de provencaalse zon kwam ik
vier zaken tegen, die me door hun overeenkomst frappeerden. Die dag besteedde ik
toen verder maar aan het nadenken over dit
“ bindende element”. En nadenken doe ik
tegenwoordig steeds vaker voor een
toetsenbord. Vandaar dit schrijfseltje.
Peter Speetjens, journalist uit Beiroet, en
een bekende, schreef in de Standaard een
artikel over de israëlische lobby die in de VS
de universiteiten tracht te zuiveren van hun
onwel-vallige gedachten en personen. Nou
is de VS HET land van de lobby, voor
sigaretten-fabrikanten tot evangelische
fanaten. Maar een joodse lobby in het
universitaire milieu dat verwachtte ik niet
echt. De hoeveelheid situaties en personen
die Peter langsging in zijn artikel, is
indrukwekkend en hun succes is griezelig.
Een universitaire wereld waar onwelvallige
waarheden worden weggeklooid met zeer
bedenkelijke methoden, dat is nog veel

Nog best aangedaan, lees ik even later in
L’Express, een interview met ene Thierry
Levy omdat zijn boek: Lévy oblige (Als je
Levy heet, roept dat verplichtingen op)
zonet verscheen. Lévy is uiterst “incorrect”
in joodse ogen, want hij heeft zeer
confronterende meningen over het zionisme
(een eng soort nationalisme, zegt hij) en
ook over “de onterechte uniekheid” van de
shoa ( want de slachtpartij van WOI toont
aan, dat er al eerder een mentaliteit was
waarin ook zoiets als de shoa zou
ontstaan). Als hij dan ook nog zegt dat de
shoa, door sommigen ten onrechte, als
excuus wordt gebruikt voor de politiek van
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Israël, begrijpt u dat hij nog vaak zal moeten
“betalen” voor zijn abjecte opinies, in joodse
en andere kringen.

Dus kan ik, at the end, enkel concluderen
dat de mensheid eigenlijk weer terug is in
haar gewone doen. Ruzie makend over
geloof, overtuiging en, opvattingen. Dat wij
nog alle kans krijgen kennis te nemen van
deze vechtpartijen, via pers en media. Dus
ook dat “het weer echt ergens over gaat”,
eigenlijk. En we weten dat in zo’n situatie,
de mensheid in haar historie nog nooit erg
fijntjes omging met de medemensen, om
gelijk te behalen danwel ongelijk te
bestrijden.

Dit alles laat mij in schrik en verwarring
achter, want nu moet ik maar eens proberen
om mijn lessen en conclusies te trekken uit
dit slagveld van “het vrije woord, en, haar
bedrijvers, haar slachtoffers en haar
belagers.
Niet welgevallige opinies worden in onze
wereld bestreden met pressie,macht, geld,
laster, verdraaiing, verdachtmaking, geweld
en geweldsdreiging, en door alle partijen.
Tolerantie nul, en alle middelen lijken
geoorloofd te zijn op het bloederige opinieslagveld.

Vandaar nu mijn stelling:
de mate van intolerantie is omgekeerd
evenredig met de mate van “inertie,
gezapigheid en decadentie”. Als het dus
weer ECHT ERGENS OVER GAAT
verandert de mens in zijn gedrag en lijkt
weer op een gevaarlijk roofdier in zijn
intellectuele jungle.
Noodzakelijk , want het gaat weer om zijn
essenties, zijn voortbestaan in vrijheid.

Maar toch ik concludeer ook, dat er nog veel
mensen zijn die ondanks veel gevaar voor
hun hachie, hun opinies bij herhaling luid
ventileren. Sommige zoekend naar
waarheid anderen zoekend naar
vernietiging van andermans waarheden.
Dus ook dat de mensheid (weer) fors vecht
voor haar waarheden en dat
waarheidsvinding weer erg veel waard
schijnt te zijn. Meer dan geld en goed ,
enzelfs dan levens…

Ik weet niet wat u ervan denkt, maar ik vond
aan het einde van mijn dag, eigenlijk enige
troost in wat ik tegenkwam. En besefte ook
dat onze wereld echt nooit last heeft gehad
van perfectie. Nee, erger nog, dat elke
perfectie die we dachten te zien, vaak schijn
bleek te zijn, bij de eerste stevige
windvlaag.
En ik ging vredig slapen die avond.

Ook dringt tot me door dat ik, hier in de zon,
op mijn stoel, kennis kan nemen van al die
over elkaar rollende medemensen die het
zo enorm oneens zijn. Ik ervaar dus feitelijk
dat de vrije meningsuiting nog echt bestaat
en echt verre van DOOD is!

Leon, febr. 2008.
PS: Die Wilders heeft ons allemaal verneukt
met die film. Hij kijkt teveel naar BNN!

Herinneringen op aan WOII komen boven,
een tijdperk waarin ik werd geboren, toen
elke kritische opinie zwaar werd bestraft
door de bezettende nazimacht. Flinke
burgers werden tegen muren gezet en
doodgeschoten of gingen als een stuk vee
op transport naar de duitse
vernietigingsindustrieën. Velen ondergingen
dit lot ook niet omdat ze iets zeiden, maar
om dat ze iets waren: jood, zwart, zigeuner,
homo of gewoon oud, ziek en gebrekkig.
En dat is nu pas 60 jaren geleden.

NASCHRIFT: 17 deense kranten
herhaalden de publicatie van de
spotprenten over Mohammed. Omdat de
maker door een moordcomplot werd
bedreigd. Wat is dit nu:
-een duidelijk straight signaal aangaande
onwrikbare waarden en hun handhaving?
of,
-een tegenzet in een oorlog die spiraliseert
en die mogelijk veel slachtoffers gaat eisen?
Ons dilemma in optima forma, en opnieuw.
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zwak, denk je? YY (de huidige burgervader) wil toch ook niet verder? Dan is hij
toch bijna de enige serieuze kandidaat? En
dan de ander weer: Nou als ZZ zich nu toch
weer kandidaat stelt dan maakt XX geen
schijn van kans, en ook niet als die nieuwe
TT ,zich op de lijst laat zetten.
En zo gaat dit vage rondje dan door en al
snel worden enkele huidige “conseillers”
(zijn raadsleden) er eens flink doorgesleurd.
Hij/zij “voerde geen bal uit”; weer een ander
“snapt niks”; een derde kan “geen enkel
(bestuurlijk) geheim bewaren” en die AA ,
“die heeft enkel en grote mond”!
En dan zeg ik tegen mijn gesprekspartner:
Jij gaat zelf toch wel op de lijst staan, dacht
ik? Grote verwarring in het andere kamp,
want dit soort vragen zijn nogal link, met
name voor de ondervraagde, die het risico
loopt straks voor schut te gaan… Dus klinkt
het dan: “Nou ik vond het wel goed na 5
jaartjes, wat een gedoe was het me wee.
Daar krijg je echt genoeg van na zoveel
“gedoe. Maar ja, er zijn er nogal veel die me
vragen om toch weer mee te doen…. En je
vrienden laat je niet graag voor gek staan
niet”? Jaja…..
Zo kwam ik erachter dat er slechts zo’n
zeven leden herkiesbaar zouden zijn: dus
moeten er 16 nieuwkomers opduiken? Dat
zou sensationeel zijn, een soort “rupture à la
Sarko”. En dan misschien ook nog twee
nieuwe adjoints (maires=wethouders)? Dat
betekent dat velen uit het dorp “hun” gemakkelijke voorspraak verliezen… en anderen eindelijk hun lang verwachte dingetje
wel kunnen regelen. Want politiek op dorpsnivo is vooral clientelisme (gunsten verlening).
Over een weekje moet de kandidatenlijst
openbaar worden…..daarna kan niets meer
en volgen de verkiezingen, in twee stappen
met een week tussenpauze, indien dat
technisch nodig is, natuurlijk.
Uiteraard worden mensen nu ook bezocht
door “kandidaten” om hun stemgedrag te
“peilen”. Want je wilt niet voor Jan MET …
komen te staan. Ik woonde ooit even in een
dorpje van 600 zielen, tegenover een wethouder. Die kwam vlak voor de verkiezingen even langs, op de koffie. We spraken

Naar aanleiding van:
-Ontslag wegens een mening, De
Standaard 23 febr. 2008, Peter Speetjens
-Fitna, de aangekondigde film van Wilders
(info uit Ned. Dagblad van 9 febr.
-TV-reportage over de ontvangst van Hirsi
Ali in Parijs (11 febr. 2008)
-artikel in L’Express 7 febr. 2008 over: Lévy
oblige van Thierry Lévy (Grasset)
-TV-reportages over de herpublikatie van de
Mohammedkarikaturen in Denemarken.
………………………………………………………
………………………………………………………

JOURNAL MORMOIRONAIS
DANS LES COULISSES DES
MUNICIPALES
In maart zijn ze er weer na zes jaar, een
jaartje verschoven uit verkiezingsmoeheid.
Ook in Mormoiron, waar ook opnieuw moest
worden geprobeerd leden van de raad bij
elkaar te sprokkelen.
Het leukste daaraan, zijn de merkwaardige
maanden voorafgaand aan deze volksuitspraak. Want dan gaan de geheimzinnige communicatiekanalen, geruchtenstromen en andere rituelen functioneren. En, ik
verzeker U, dan kun je als buitenstaander
nauwelijks iets te grazen krijgen van wat
zich de facto voordoet in de coulissen….
Ook al ben je dan ook stemgerechtigd.
Want geheimzinnigheid is troef…
Maar ik kan het niet laten, mijn oor op alle
mogelijke wijzen te luisteren te leggen,
waarbij ik soms wat opmerkingen in het
wilde weg maak of suggereer of ik geheimpjes heb gehoord. Want zo gaat “het”
wel werken: jij “geeft iets prijs” en de ander ”
geeft dus iets terug”. Een soort van informatiehandel met gesloten beurzen.
Even een voorbeeldje om dat trucje uit te
leggen: Je komt een vriend/kennis tegen in
het dorp, en zegt, na wat ander gebabbel: Ik
hoorde dat XX wel burgemeester wil
worden! De ander schiet wakker en zegt:
Wat XX burgemeester? Dat lijkt me wat al
te driest, dat lukt hem nooit , winnen van die
anderen! En jij weer: Ach staat hij dan zo
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over veel dingetjes en bij het vertrek vroeg
Sjir: “Kan ik op je rekenen” ? Ik was even
plat maar vroeg toen toch maar: “Beste Sjir,
waar staat jou groep nou eigenlijk politiek
voor”? Een zeer stomme vraag! Sjir keek
me verbaasd aan en zei: “Ach Leon, dat is
hier toch onzin? Je kent me en ik zal je
helpen dat beloof ik je. Daarover gaat het
toch bij ons”? Beschaamd begreep ik dat ik
een mongoloïde vraag had gesteld.
En inderdaad niks hoge idealen, diepgewortelde overtuigingen, maatschappelijke
betrokkenheid, links of rechts, communistisch of kapitalistisch and what have you?
Nee, gewoon vlug je bouwvergunning, op
tijd de gaten dicht in de weg voor je huis,
geen vergun-ning voor die kloothommel van
een achterbuurman met zijn garageplan;
daarover gaat het toch gewoon?
Je bent toch ook zelf in dit dorp komen
wonen; niemand dwong je toch? Je richtte
toch ook zelf geen politieke partij op? Jij zou
toch ook vooral je goede vrienden vooral
helpen?
Wel, als je dat eens bent moet je gewoon
op mij stemmen, man. En Sjir vertok naar
zijn volgende kop koffie..
Ik bleef achter en kwelde mij met de vraag:
moet ik Sjir of Jo (een andere goede bekende) nou mijn stem geven? Potverdorie wat
een ellende. Ik vraag maar aan mijn eega of
zij op Sjir wil stemmen, dan neem ik Jo wel.
Want anders zit ik straks weer met brokken.
Of ik moet me natuurlijk nu zelf kandidaat
stellen…. Maar welk programma moet ik
dan presenteren? Weet ik veel…
En daarom zijn les municipales ook hier wat
ze zijn en altijd waren. Een pragmatische
keus maken, zodat je prettiger leeft in je
dorp en je moet vooral niet zo moeilijk doen.
Doe dat maar bij de landelijke verkiezingen… Het beste dus, inwoners van Mormoiron.
Nog maar enkele nachtjes slapen…

COIN DES POETES
Als het rommelt en ritselt in een oude nest
en iedereen strak de andere kant uitkijkt,
dan roept dat vele controversiële reacties
en gevoelens op. Maar helaas niet bij ALLE
betrokkenen. Immers: enkel het gemak
dient de mens.

SECRETS DE FAMILLE
(familiegeheimen)
Ze weten het soms allen,
Soms ook slechts enkelen,
Of soms slechts één,
Het grote, onzegbare geheim,
Dat zwaar drukt op ieders geest,
En dat onsterfelijk bleek.
Het vergiftigt de breinen,
Bedreigt oude affecties,
En maakt alle menselijks vals,
Niets is nog onbezoedeld,
Alle vrolijkheid is taboe,
Het overheerst als een dictatuur.
Eén fout van een of enkelen,
Blijkt onvergeeflijk, onvergetelijk,
Verlamt, bevuilt de levens,
Van een groep verwanten,
Die allen zelf ook zondigden,
Maar wel die van de andere soort.
De misstap tegen de code,
Tegen de wetten van de troupe,
Is hier de echte zonde,
En door de straf die volgt,
Bepaald in een geheim proces,
Komt er ook nooit een oplossing.
Het geheim is dus ook een wapen,
Absoluut dodelijk bij gebruik,
Nog vlijmscherp na jaren van chantage,
Met een enorme kracht,
Gebaseerd op wat het mobiliseert,
Als de troupe er weer lucht van krijgt.

Leon. Febr. 2008,
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

De zondaar is verdoemd,
An outcast forever,
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Gedwongen tot verbanning,
Persona non grata,
Besmet met een asociaal virus,
Waarvoor geen medicijn bestaat.

Te beschermen, te troosten en te
voorkomen.
Het is al lang geleden,
Dat we tegelijk vertrokken,
Ver weg gingen van die hel,
Om in den vreemde te herleven,
En te ontdekken wie we waren,
En wat er nog van ons restte.

Wie zijn nu de ware duivels?
De mens die zondigde?
De mens die openbaarde?
Of de mensen die reageerden,
En voor uitwijzing kozen,
Of zij van de “onverschilligheid”?

Onze levens herbegonnen,
Terwijl pijn en schuld ons belaagden,
Over hen die achterbleven,
Ons nieuwe leven riep,
Eiste aandacht en onze energie.
En de hel leek heel ver weg,
Maar bleek ook vaak heel dichtbij.

Ach, allemaal theorie, spielerei,
Zinloze vraagstelling,
Onoplosbaar vraagstuk,
Te complex voor mensen,
Want een echte dubbelfout,
Roept gewoon uitstoting op.

Nu een halve eeuw later,
Spreken wij over die helletijd,
Die de dood opruimde,
En die we zagen begraven,
En opnieuw snijdt een mes,
Door ons beider ziel.

So chose another life,
Don’t look back,
Because outcasts,
Lose all human rights, but one
And that’s to die,
Like all others have to do,
And then justice is done.
But not to those who come,
After the deaths.

We spreken elkaar zelden,
Niet uit verwaarlozing,
Maar wel om te mijden,
Wat wij bij elkaar wekken,
Die pijnlijke beelden van toen,
De slopende smart.

Leon, oct. 2007

Toch doet het ook wel goed,
Dat onze stemmen elkaar ontmoetten,
En dat we over en weer horen,
Dat onze levens verder rollen,
En dat we beiden vinden,
Dat de hel ons ook veel leerde.

***
Ooit samen ondergedompeld in eenzelfde
slagveld ; daarna ging elk zijn eigen weg
en wilden we enkel nog alles vergeten. Elke
contact, ook na 50 jaar, blijft erdoor gekleurd. Het onzegbare barricadeert wreed
elke intimiteit. Slechts de dood zal ons nog
dus echt kunnen helpen.

We weten beiden heel precies,
Dat spreken kan helen,
Maar dat het ook wonden openrijt,
En dat gebeurt tegelijk,
Daarom verkozen wij,
Vaak zwijgend voort te gaan.

ZELFDE OORLOG, ANDER LITTEKEN
We waren er beiden,
En vochten om te overleven,
In een chaos van geweld,
In een onveilig huis,
En probeerden op eigen wijze,

We zijn samen en toch alleen,
Wat deze hel met ons deed,
Kunnen alleen wij bevatten,
Het kan niet worden gedeeld,
Met hen die na ons kwamen,
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Zo’n oorlog herhaalt zich nooit.

te ca 30%...Frankrijk en de UK voorzien in
40% van de europese defensie-uitgaven,
maar de VS geeft twee keer meer uit dan
heel Europa. Het franse leger ging van
350.000 (1984) naar 200.000 manschappen
en zit nu op 161.000.
“De diplomatie zonder wapens, is als muziek zonder instrumenten”, zei Bismark.
Als we niet opnieuw bereid zijn ons te bewapenen zal de wereldvrede steeds verder
van ons weg drijven… denken velen.
Tja, een pleidooi voor meer defensiegeld
deed ik zelden, maar als ik zo rondkijk is het
maar de vraag of een krimpende defensie
nog is te verdedigen.

Maar de pijn veranderde van kleur,
En is nu minder bedreigend,
Maar ook weten wij beiden,
Dat op een enkel moment,
Alles als in een flits herleeft,
Met een dolkstoot in onze harten.
Wees stil mijn lieve metgezel,
We deden wat we konden,
En verdienen voort te leven,
In ons zelf geschapen paradijs,
Een planeet verder dan die hel,
En zonder hinderlagen.
Don’t cry, it’s over,
Go on, peace is looming,
We know, both of us,
That we help each other,
By just keeping our own tracks,.
And I’ll hold your hand,
In the terrible dark nights,
And love you for ever.
Thanks for being there.

REGERENDE MAFKEZEN
Als we om ons heen kijken wordt duidelijk,
dat er op sommige plekken mafkezen regeren. Waarbij mafkezen nog een erg aardige kwalificatie blijkt te zijn soms. Neem de
twee vechtende in Kenia, die bereid zijn tot
een grote slachting aan te zetten om hun zin
te krijgen. Of de baas in Soedan, die ook de
ogen sluit en de portemonnee opent voor
rebellen die in Darfoer en Tsjaad iedereen
overhoop schieten, verkrachten en verbranden. Of Chavez die van gekkigheid
soms niet weet hoe hij weer op het
wereldtoneel kan komen: laatste stunt, de
VS-olieverkoop stoppen! Of in Iran waar A.
iedereen lijkt op te lichten om zijn machtskunstjes uit te voeren; waar ook de heer
Poetin niet vies van is. Of de machthebbers
van Birma, die al 40 jaar hun zakken vullen,
elke tegenstander elimineren en daar mee
weg komen. Al maken ze nu een
Grondwet…
Maar pas op: neem Kibaki, president van
Kenia. Hij is gewoon niet meer erg gezond
na zijn auto-ongeluk van 2002. En om hem
heen zijn een aantal misdadige roofdieren
neergestreken, die hem totaal manipuleren
voor hun verrijking en machtsspel.
Er is een internationaal gerechtshof voor
“oorlogsmisdadigers, waar we al van alles
zagen langs komen. Serviërs bijvoorbeeld,
er zijn er nog twee “zoek” overigens. Politici
uit Nigeria, Liberia… en er komen er nog
meer. Wie weet zijn er straks ook nog
amerikanen bij nu blijkt dat de water-

Leon. 6 dec. 2007.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
VREDE OP ONZE AARDE !?
Onze wereld lijkt steeds minder vredig te
worden; zeker als je kijkt naar de CRISISBOOG die loopt van Mauretanië tot in
Afghanistan. Een aaneengesloten rij landen
die min of meer in de fik gaan of staan.
Ruzie over energie, atoomkracht , water en
geloof het kan niet op. En de wereld bewapent zich steeds sneller: in 10 jaar is de
defensiebesteding verdubbeld. Europa zak-
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behandeling van 9/11 terroristen ook niet in
de rij van humane ondervragingen past.
Dus wie de vinger uitsteekt naar anderen
riskeert dat hij morgen ook wordt aangewezen. Wamt misdadige machtsuitoefening is bepaald geen specialiteit van
alleen afrikanen!

Noord-Frankrijk nu), zullen er niet aan
ontkomen de gevolgen te verzachten om
daarmee te voorkomen dat “dom protectionisme” hun wordt opgedrongen. Want
dat gebeurde eerder in de wereld, m.n. in
het begin van de vorige eeuw… En daarop
volgde de krach van 1929 en toen de rest
van de ellende. Dus we hebben nog 21 jaar
indien de cycluslengte een eeuw zou zijn.
En mislukt het dan krijgen we 50 jaar oorlog
en dan (weer) 50 jaar vrede. Die laatste 50
jaar zijn mijn generatie het beste bevallen…

GRENZEN AAN DE VRIJE HANDEL?
Vrij handel op de wereld is een zegen
vinden velen. Dat leidt tot meer welvaart.
Maar nu blijkt dat die welvaart niet zomaar
aan de hele maatschappij ten goede komt:
de midden klasse profiteert nauwelijks en
steeds meer mensen willen nu meer
regulering om neveneffecten te voorkomen.
Dus vrijheidsbeperkingen, iets opschuiven
in de richting van het, verfoeide, protectionisme. De volgende VS-president zal
hier zeker zwaar mee van doen krijgen.
Immers het gat arm-rijk groeit enorm en het
midden kwijnt weg. Van de ca 1000 miljard
$, die de VS door de handelsvrijheid verdient komt bij zeer weinigen terecht; zij die
een zwakke positie hebben mede door onvoldoende kennis/ervaring zijn uiterst kwetsbaar. Heel anders dan de situatie van 25
jaar geleden. Wel 40 miljoen laagopgeleiden komen in concurrentie met laagbetaalde indiërs etc. En het zou kunnen
gaan gelden voor ca 140 miljoen arbeidsplekken/werkers. Clinton zei al dat ze moet
weten of de mondialisatie en de nieuwe
technologieën de middenklasse gaan vernietigen. Want daar zit veel van haar
draagvlak.
Alle drie de presidentskandidaten denken
dat er protectie en assistentie nodig is om
“uitvallers” te helpen en tijdelijk te beschermen. Zelfs McCain zei het al.
Sommigen hebben het in dit verband al over
een nieuwe “NEW DEAL”. Een New Deal
van de Mondialisatie dus. Waarin bijvoorbeeld slachtoffers belastingvermindering krijgen als hun inkomen te laag is.
Ene Matthew Slaughter probeert deze
zienswijze politiek aan de man/vrouw te
brengen, nu al.
Wat zal er nu echt gaan gebeuren? Wel, de
nieuwe machthebbers en zelfs de zittende
elders (zie bijvoorbeeld Sarko met Mittal in

DE RIJKEN VAN MORGEN
Attali is er goed in: het schetsen van
ontwikkelingslijnen in maatschappij en economie. Hij deed dit nu ook eens voor het
aspect: wie zijn er NU rijk, wie zijn het
morgen en wie overmorgen?
Wel nu zijn ZIJ rijk, die het functioneren van
de groei en geldmakerij dienen: de bestuurders van grote ondernemingen, de
grote financiële boys van hedgefunds en de
traders, de uitvinders van technologische
innovaties
(software,
apparaten),
de
schrijvers van Harry Potter en Da Vinci
Code en de sportlieden als Tiger Woods.
Nee, dus niet meer de eigenaren/-kapitaalverschaffers; kapitaal is er nu zat!
Een beetje gesorteerd blijkt dat het deze
sectoren zijn: Innovatieve bezigheden, verzekeringen (tegen risico’s), en ontspanningsproducenten. Dus creatief zijn, lef
tonen, risicodekking en ontspanning bieden,
daar zitten de centen NU.
Morgen? Wel, dan zouden zij die TIJD
hebben/krijgen wel eens de bobo’s kunnen
worden. De onderzoekers in medische
/biologische hoek, artiesten met levende
performances , de leermeesters voor geluk
en welzijn. En OVERMORGEN? Wel. De
gerontologen, de pensioenbeheerders en
alweer de pretverschaffers.
Zo, ik zit er niet bij, want Le Provençal is te
ernstig. En ik wordt ook te oud om “op te
treden”… en van medicijnen en biologie
snap ik ook niet te veel. Kortom: ik lig er uit!
Wilt u nog wat, dan weet u waar u op aan
moet sturen. Let wel: Attali is een profeet
die ook GEEN garantie geeft!
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DE ARMEN VAN DE SUBPRIMES
In 2001 sprak in de VS geen hond over de
subprimes. Iedereen zei tegen iedereen
“herfinancieren”! Want de rente zakte en
dus was de oude lening omzetten lucratief.
En de banken cs gaven gul hogere leningen
tegen “dezelfde (variabele) rentekosten” .
Het kon niet op en er werd lekker gelogen
over salarishoogte, al lopende leningen,
diploma’s and what have you. En de (op
provisie werkende) tussenpersonen deden
graag mee aan dit bedrog En toen begon
de variable rente, te stijgen… En 1,3
amerikaanse gezinnen konden hun maandlasten niet meer betalen en verloren hun
huis, waarnaar ze zo hadden verlangd. .
Hun droom werd een nachtmerry.
Meer dan 1% van de families zagen wat
beslaglegging betekent en dat verdubbelde
in 2007 nog eens. In de grote steden
storten, als gevolg hiervan, de huizenprijzen
in met 10% in 2007. En de omzet in
appartementen daalde met 15% in 2007
Omdat de banken in de arme wijken hun
kantoren sloten kwamen er “one stop
shops” waar je in no time een hypotheek
kon regelen, maar nu bij nogal louche
figuren. Die bijvoorbeeld vergaten te
vertellen dat de rente maar TWEE jaar vast
was en dan variabel werd. Zo kwamen de
subprimes tot stand en uiteraard vooral
onder de gekleurde, arme, geïmmigreerde
bevolking in de grote agglomeraties.
Nu zeggen velen: deze sector moet snel
ontdaan worden van het onverantwoordelijke tuig dat dit veroorzaakte….. De
vraag is natuurlijk of de verklaring zo simpel
is; want als je het grote gegraai om deze
mensen heen zag, moest er wel meer fout
gaan. Het zat ‘m weer in de mentale veranderingen, in een blind geloof in dingen die
enkel in sprookjes voor komen.

niet-financiële bedrijven. Dus waarom nu
niet flink wat (goedkope) eigen aandelen
inkopen daarmee? En pas op straks kopen
oliesjeiks en hedge funds die op. Nu niets
doen is link en onverstandig. We moeten de
zaak weer opdrukken door gerichte actie,
dat zal ECHT helpen. Want met hogere
beurskoersen stijgt het bezit weer van
aandeelhouders die dan ook weer consumptief beter uit de voeten kunnen.
Dus economen waarschuwen om deze poet
niet te laten liggen maar hem in te zetten
om te stimuleren en uit de impasse te
komen…
Ik zag een lijstje met 10 foto’s met
toelichting van de VS-patroons die fors verloren want hun aandelenportfolio donderde
in elkaar. Miljarden verlies voor de bazen
van Dell, Amazon, Google, Marriott, E-bay,
Oracle en News Corp. Op de foto’s lachen
ze nog wel, maar dat komt omdat ze VOOR
de kiespijn werden gemaakt. De armen.
MICROSOFT VALT GOOGLE AAN
Het bod van Microsoft op Yahoo is, …
eigenlijk een aanval op grote doodsvijand
Google. Even inmeten hoe het met deze
drie op centjesgebied zit:
Omzet 2006: MS 35 miljard; Google 7 en
Yahoo 4
Netto-resultaat 2006: MS 9,5 miljard,
Google 2 en Yahoo 0,5.
Beurswaarde 2008: MS 193 miljard; Google
115 en Yahoo 26.
Microsoft is met zijn operating systemen de
grootste op PC-gebied, maar Google is de
baas op het internet en dat zit dus niet
goed. Vandaar dat MS Yahoo, DE grote
concurrent van Google op het net, wil kopen. En dan Google aanpakken natuurlijk.
Jerry Yang, de Yahoo-baas denkt nog even
over de 45 miljard die nu geboden zijn…
De zoekmachinestatistiek is:
Google 66% (da’s erg veel!), Yahoo 13% en
Microsoft 4. Dus samen 20% tegen 66%
straks maar wat ook telt is de oorlogskas,
de munitie in deze titanenstrijd.
E-mailstatistiek ter aanvulling:
Yahoo 255 miljoen rekeningen, Microsoft
230 miljoen en Google… 55 miljoen. Quite
different dus.

CRISIS VS: DE BEDRIJVEN KUNNEN
REDDEN
De regering in de VS doet van alles om de
crisis aan te pakken: cheques van 300 tot
1600 $ als fiscaal cadeau en andere leuke
dingen voor meer dan 150 miljard. Maar ook
de kassen van de grote bedrijven lopen over
van de cash: wel 1600 miljard zit er in bij de
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En nu nog de videobusinees op het net:
Google 42%, Yahoo 21% en Microsoft 16%.
Mobiele telefonie dan nog:
7% Microsoft en 0,0x % Google..
Tegenwoordig verkoop je wereldwijd 250
miljoen PC’s, maar 1 miljard mobieltjes.
Voelt u ‘m?
Weer ziet u waarom deze jacht werd
geopend. De zakelijke wereld is een jungle
waarbij wie niet schiet WORDT (dood)geschoten.
Een weekje na het “vriendelijke aanbod van
45 miljard $” zei Yahoo beleefd: dat is wel
wat weinig, mijnheer Microsoft.. Wordt vervolgd. Nu zijn er weer andere apers op de
kust..

adviezen die mogelijk niet het ALGEMENE,
het VS-belang dus dienen.
Of ben ik, oud-adviseur, nu zelf wat al te
paranoïde? Nou, als ik zie wat Goldman aan
de crisis verdiende, zou ik kunnen denken
dat ze dat best NOG eens zouden willen
doen…
EN NU DE VERZEKERAARS?
De grote klap bij de banken lijkt voorbij dus
nu vreest men voor de verzekeraars
problemen. Want het herstellen van
kredietvermogen zal hun pijn gaan doen.
Zo zien we hoe een flinke portie
onbehoorlijk financieel gedrag de hele
wereld in de fik hielp. Als het allemaal
voorbij is zal het nadenken over betere
regels en transparantie moeten komen.
Want die les is nu wel, wat laat, geleerd.

BERNANKE HEEFT RAAD NODIG
Ik was een leven lang raadgever dan wel
(ook) de baas van een club raadgevers in
de industriële wereld. Dus mij hoort u enkel
mensen prijzen die raad zoeken.
Maar de vraag is altijd, bij wie zoek je raad?
Zeker als je de hele VS aan een lijntje dun
houdt. Nou Bernanke beseft dat de werkelijke financiële spelers op de wereld, veel
meer weten dan hij. Want zij spelen zelf met
groot geld en dan hoor je te weten hoe het
echt zit.
Dus spreekt Bernanke regelmatig met de
“makelaars” van Goldman Sachs en Merryl
Lynch. En ook met de toppers van de
investeringsfondsen. De FED moet zich
wijsheid verschaffen bij de spelers; de
scheid vraagt aan de spelers wat er
gebeurde…
Want stel dat de gemeentelijke obligaties
straks massaal worden aangeboden ter
verzilvering en dat dit spaak loopt? Dan
stort de prijs van deze obligaties in elkaar
en iedereen wil dan cashen. Zoiets moet je
voorzien en daartegen moet je iets bedenken. En dus praat je met de grote spelers en daarom gaat B. nu ook praten met
13 fondsbazen praten over de liquiditeitsproblematiek.
De bazen vonden het een eer en zeer wijs
dat B. met hen spreekt en sprak. Dat werd
dan ook publiekelijk verklaard.
Nu maar hopen dat B. andere adviseurs
heeft die hem kunnen behoeden tegen

INTERNETBUSINESS
VOOR
BABYBOOMERS
Steeds meer ouderen, steeds meer verloopt
het leven ook via internet dus is het tijd voor
twee dingen. Eén: de ouderen moeten
zorgen dat ze niet “naast de nieuwe wereld
terechtkomen”. In isolement, onbegrip en
ook in non-communicatie met hun omgeving
waaronder (klein)kinderen.
Twee: de ouderen zijn zakelijk erg interessant als grote groep met vaak nog aardig
wat koopkracht.
Dus beginnen ondernemers en ouderenverenigingen zich te roeren en komen er
steeds meer eisenpakketten voor deze
categorie gebruikers en ook steeds meer
speciale producten voor hen. Ordissimo is
een versimpelde PC waarop vele functietoetsen zitten die een “één-drukstoegang”
start van toepassingen mogelijk maken. En
dat massale geklik hoeft dus niet meer.
Meegeleverd wordt een goede klantenservice op afstand om te helpen. De PC
+ deze service is uiteraard duurder maar er
is ook meer waar voor dat geld voor deze
groep. En er komen steeds meer websites
die de toegang tot andere sites vergemakkelijken zoals: magénération.com
Ook mikken sommige ondernemers op de
combinatie internet/TV zoals het bedrijf
Vivolta doet.
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Ook Audika, een fabrikant van hoorapparaten is actief. Bijvoorbeeld met een afstandsbediening op Bluetoothbasis,
gekoppeld aan een hoorapparaat dat communicatie per telefoon, PC, MP3-speler en
TV gemakkelijker maakt voor gehoorgestoorden. Is nu wel nog 2400 €/per oor,
maar kan ook in 10 keer worden betaald.
Al 24% van de internetters zijn mensen van
boven 50 jaar. In Frankrijk waren er voor
kort 7,2 miljoen aangesloten en dat is 17%
meer dan een jaar geleden. Al 1,8 miljoen
raadplegen blogs, 1,3 miljoen keken naar
een video en al 4,4 miljoen kochten via het
net. Vlak ze ook niet uit met spelletjes
waaronder spelen voor geheugen- en
hersentraining.
Sleutelbegrippen
voor
deze
nieuwe,
snelopkomendesector:
-Toegang/ontsluiting, bestrijden van geïsoleerd worden.
-stoppen met het voorstellen van ouderen
als miserabele, versleten mensen.
-eenvoud en gerichtheid van toepassingen.
Zo verkocht Ordissimo al 6000 PC’s voor
seniors en dat is pas het begin.
Wie niet meegaat loopt het risico van
eenzaam af te glijden naar een toestand
van isolatie. Net zoals bij vorige generaties
autorijden, telefoon, TV en radio, vele
nieuwe apparaten in keuken en voor
ontspanning moesten worden “geleerd”, is
het nu de beurt aan PC, Internet en alles
wat daarachter steekt. Een grote groeiende
business komt eraan.

Het nieuwe bedrijfje heeft maar 30 werkers
en twee rijke aandeelhouders nu. Een leuk
speeltje? Ja dat is het ook natuurlijk. Maar
wie wil er niet alles weten over wat aan de
genen vastzit in termen van eigenschappen,
ziekterisico’s en meer van dat leuks? En je
kunt dan ook met je biologische familie lief
en leed uitwisselen. Wordt dit (ook) een
wereldsucces? Beoordeel het gewoon zelf,
meldt U op 23andME, lap 1000 $, en u zit
vooraan.
Er zijn al meer commercialisaties van dit
genre: ScientificMatch, MyriadGenetics, zijn
twee groten. In totaal gaat er in deze sector
al 1 miljard $ om en het stijgt met 40% per
jaar. De markt van de DNA-tests ligt al op 3
miljard $. En de nieuwste sport van DNAtests voor dieren, m.n. honden en katten,
om paringspartners te vinden belooft een
groot succes te worden.
U kunt zich voor dit alles verstoppen, maar
over 5 jaar bent u gewoon UIT als u geen
DNA-clublid bent. U bent gewaarschuwd!
REGEREN EN BESTUREN VIA MOBIELTJES
Uw mobieltje is verbonden met een grote
antennepaal en dus kun je centraal weten/zien wie er allemaal cq HOEVEEL er
allemaal bewegen in een bepaald gebied.
Want als je PER PAAL kunt tellen, continu
en ook nog “zien” wie welke kant opgaan
(naar een andere paal dus), dan weet je
plots erg veel nuttigs. Zo kan men in
Nederland al files ‘zien” omdat je de mobieltjes telt op de snelwegen… Frankrijk gaat
dat ook doen.
In Rome werd het ook gedaan, na Venetië,
om de bewegingen van menigten te kunnen
“zien”. Let wel: je kunt dus alle telefoonklanten tellen , ook per groep dus, en ook
hun bewegingsrichting zien…
Deze geolocalisatie is uiterst interressant
voor overheden, die iets te besturen hebben, voor commerciële boys en girls, die
iets te verkopen hebben en voor poltie en
geheime dienstmensen die iets zoeken
en/of iets moeten voorkomen.
Big Brother is gek op uw mobieltje. En
straks kunnen we protesteren tegen overheden etc. door… onze mobieltjes UIT te

GOOGLES DNA-COMMERCIE
De website 23andME is eigendom van
Google en een dame uit het Googlewereldje, ene Anne Brin geheten. Daar kunt
u voor 1000 dollar een DNA-analyse laten
uitvoeren. Dat lijkt wat weinig innovatief
omdat er al zoveel analyselabs van dit soort
zijn. Nee, dus, hier gaat gaat het om veel
meer: een soort van Facebook maar dan
gebaseerd op uw DNA-profiel. Dus het
vinden en onderhouden van uw DNA-familie
via het net. Dus niet uw persoon, hobbies
etc. zijn het bindmiddel, maar uw genen.
À propos die 23 dat komt van de 23 genen
die wij mensen allen gemeen hebben dus!
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zetten. Want dan wordt het me toch een
puinhoop! Intussen IS het misschien eerder
een puinhoop als we ze AAN laten staan,
zou Orwell kunnen denken. Maak uw keuze
uw mobieltje is aan …. UZELF!
i
DOOD AAN DE SPAM
Al 90% van de boodschappen op het net
zijn niet gewenst. Er bestaat nu een zeer
kwa-lijke gigantische SPAM-economie op
het mooie internet. Af en toe wordt er een
SPAMclub of SPAMkring gepakt, zoal
Robert Soloway uit Seattle 27 jaar en spamkampioen. Nu worden de zogenaamde
zombie-PC’s ingezet. PC’s die gewoon van
eerzame burgers zijn maar die zijn geinfecteerd met spionagesoftware. Ze werken
zich in het zweet om de spamstroom te
verwerken en te verzenden zonder dat hun
eigenaar er iets van weet! Mogelijk stuurt
UZELF dus, zonder medeweten, dagelijks
honderduizenden SPAM’s uit vanuit uw PC
die on-line staat. Een piraat leent computers
en steelt adressen en verkoopt die weer aan
een spammer. Voor 20 miljoen adressen
krijg je 200 $. Ook worden er met een PC Email adressen gegenereerd en geprobeerd
uitgaande van adresflarden die zijn gevonden. Komt een mail dan niet terug dan is
het adres OK en dat wordt dan weer voor
spammerij verkocht. En een PC stuurt
gemakkelijk 3000 mails per minuut… zo
kom je dus enorme massa’s SPAM. Het
jatten wordt ook steeds gemener. Phishing
bijvoorbeeld betekent dat uw internet
identiteit wordt gejat doordat de piraat zich
voordoet als uw bank, de belastingdienst
etc. Frankrijk heeft vanwege zijn voorzichtige wetgeving op dit terrein een grote
hoop piraten die in de spammerij actief zijn.
En als u hoort praten over spim, en/of
smshing, fdan zit u naast een piratenclubje.
Want dat zijn hun nieuwste streken via smsen en zo…
De internetmaffia neemt nu ook de virtuele
wereld over… het kon niet uitblijven. Nu
moeten we echter ECHTE spampolitie
oprichten en de piraten in ECHTE gevangenissen opbergen, en zonder PC
natuurlijk. Een nieuw vak in opkomst.

Ene Smathers, vroeger ingenieur bij AOL,
verkocht 92 miljoen mailadressen voor
30.000 $ en moest in de bak voor 15 maanden en moest AOL 84000 $ boete betalen.
Dat was er dus een van die velen.
MILJOENEN KIDS OP HET NET
De volwassenen hebben Second Life maar
onderschat niet de +4-jarige kids. Webkinz
is een kidsite waarop je een dier kunt
adopteren en ook kunt aankleden. Club
Penguin is er om met een pinguin over de
wereld te reizen en wat er wordt gewonen in
wedstrijden daarvoor kun je dan tapijten
kopen voor je igloo of wat anders natuurlijk.
Cartoon Doll Imperium daar kun je poppen
kleden die op grote sterren lijken in een
krant schrijven en je verkiesbaar stellen. Al
8 miljoen kids en en over drie jaar 16
miljoen, doen hieraan mee. Er zijn 6 miljoen
bezoekers per maand intussen. Je moet
abonnementsgeld betalen of je pop betalen,
dus ook Mattel verdient er nog wat aan.
Club Penguin ging al in andere handen voor
350 miljoen… Kleine kids zijn big business!
GEZOCHT: FINANCIËLE SHERIFF
Wie kan in de financiële jungle nou eens
krachtig optreden, waar is die hoogstnoodzakelijke sheriff?
Er zijn er een bos op de nationale levels en
er is het FMI, wat deze rol nu echt niet kan
spelen. Intussen gaan we van crisis naar
crisis, is de hele centenboel erg ondoorzichtig en is manipulatie erg goed mogelijk.
De politici roepen al om “sturing”. Deze keer
waren het de amerikanen die er een zootje
van maakten en iedereen in de val meetrokken, waar vandaan komt de volgende?
En in Engeland liep het ook bepaald niet
lekker met Northern Rock. Een set aan
gedragsregels is HOOG nodig en daarbij
hoort dan ook een sheriff. Die met scherp
kan schieten natuurlijk. We moeten nu ook
een VN van de ping-ping oprichten..
MODERNE OORLOGSVOERING
De oorlog was altijd de vitrine van de
nieuwste technologie en veel wat voor
oorlogsvoering werd bedacht, kwam later
ook in ons dagelijkse leven van pas. “Mijn
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vak” , de bedrijfskunde en meer speciaal de
bedrijfseconometrie komt qua technieken
voor een groot gedeelte uit WOII, waar
bijvoorbeeld logistiek een enorme rol
speelde. Nu lijkt dat zo te gaan met de
electronica, want een moderne oorlog is een
ICT-slag, met computers, telecommunicatie,
spionerende satellieten en onbemande
vliegtuigjes en at the end en soort halfbionische militair die volgepakt zoit
elektronica en je zelfs electronisch overhoop
schiet. De ouwe soldaat met een zwaar
geweer is niet meer.
Het hoofdkwartier is een computercentrale
waar de generaals in real-time “hun oorlog”
kunnen zien en kunnen besturen. Razend
snel, precies en uiterst dodelijk. Met weinig
“lateral damage”, al bleek dat in de
Irakpraktijk, met 150.000 dode burgers wel
flinke onzin. En 4000 dode GI’s dat geeft
ook niet direct een plaatje van een veilige
oorlog. Want wat doe je tegen burgers vol
met bomgordels die zichzelf opofferen?
Er zijn ook hele nieuwe “oorlogsterreinen”:
grensbeveiliging, stadsguerilla, cybermaffia
heten de nieuwe vijandige gebeurtenissen.
De vijand zet ook elektronica en slimheid in
en beschikt steeds meer over grote hoeveelheden geld. Dus de defensie-industrie
heeft twee soorten klanten: de goede die
betalen van onze nationale defensiebudgetten en de “bad guys” die betalen
van maffiagelden die de overheid niet te
pakken kreeg. Dus zal er ook een schimmige wapenhandelssector blijven…
Frankrijk heeft, net zoals meer landen
(Israël,VS,UK) een bloeiende oorlogstuigindustrie. Mede daarom is Frankrijk op veel
plekken in de woelige wereld present. Want
ervaring met wapentuig doe je “in combat”
op! Oorlog is gewoon ook productontwikkeling dus. Inzet van je leger is
tegenwoordig ook een kwestie van “bij
blijven”, want de ontwikkeling gaat snel.
Voor je het weet heb je een stel ouwe
dragonders met verlopen spullen! Bijblijven
is het devies dus.
Zo’n 2% van het BNP per jaar, 15 miljard
ongeveer waarvan 2 miljard voor nieuwe investeringen is een mooie honingpot voor de
industrie. En tegenwoordig werkt het leger

en de industrie nauw samen bij productontwikkeling en bij produkttraining. Want het
stikt van de high-tech en de experts. Aan
beide
kanten.
Het
militair-industriële
complex was er altijd al maar is nu weer fors
nieuw leven ingeblazen.
Voor de arme burger is de oorlog eigenlijk
nog steeds hetzelfde: ze schieten jou en je
familie dood, je hele hebben en houwen
wordt vernield, je moet weer op de vlucht en
velen lopen erna rond met aanzienlijk
minder ledematen etc. In dit opzicht is de
oorlog onveranderd gebleven…
Of denkt u er nu ook over om een kogelvrij
vest aan te schaffen, een nachtkijker, electronische apparatuur om “om uw huis te
kunnen kijken” en mogelijk zelfs een
kalashnikov om in het uiterste geval gewoon
te acteren volgens: de aanval is de beste
verdediging? In vele grote steden is het al
zover in de bende en maffia-oorlogen en
dus zal het snel ook “jan-met-de-pet” bereiken die dan “jan-met-de-hightechhelm”
zal gaan heten.
NIEUWSTE MODE: GROENE STEDEN
Groene steden zijn autonoom. Niet in hun
bestuur zoals bij de Hanze, nee, in hun
energievoorziening. En ze schieten als
paddestoelen uit de grond van Abou Dhabi
tot in China. Voorstel 91 van Attali is ook al:
bouw 10 steden van elk 50.000 inwoners
met alle laatste technologie op energie en
electronisch gebied.. Uiteraard CO-2 uitstoot NUL. Masdar in Abou is zo’n stad waar
geen auto rijdt maar het vol zit met
rolbanden, vol met zonnepanelen natuurlijk
etc. bedZED ten zuiden van Londen was in
2000 al een eerste poging van dit type. Nu
gaat Sjanhai Dongtan bouwen op het eiland
voor de kust met windenergie, hybride
auto’s, biologische landbouw en selfsupporting in energie/water. Doel: 500.000
inwoners in 2040.
Marseille, waarheen wij willen, heeft deze
ambities nog niet. Ach, als we er zijn begin
ik gewoon voor mezelf op ons appartement!
EINDE VAN HET MEDISCHE PATENT?
Medicamenten zijn in de VS drie keer zo
duur als in Europa. En daarom kwam de
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beroemde econoom Stiglitz met het geruchtmakende idee om de medische patenten af te schaffen. Dus verkoop de
producten voor een prijs niet te ver af van
de produktiekostprijs, zegt hij. En laat de
overheid dan de research naar nieuwe
medicatie (deels) financieren. John Edwards, presidentskandidaat, nam het idee in
zijn programma mee. Uiteraard zijn de
protesten luid te horen aan beide kanten
van de Atlantische oceaan. De VS-industrie
vindt het huidige systeem correct ook al
kunnen ze gedurend tientallen jaren (de
patentperiode) de prijs vrij bepalen; er is niet
genoeg concurrentie dan. Europa zegt: bij
ons zijn deze prijzen door de overheid
gecontroleerd….
Maar hoe dan ook; met de snel toenemende
vergrijzing die veel nieuwe medicamenten
oproept zal er toch iets moeten worden
gevonden da een acceptabele toegang voor
iedereen tot het gezondheidsysteem mogelijk blijft maken.
Wij oudjes zijn straks nog de oorzaak van
grote revoluties in de medisch-farmaceutische industrie…. Wedden?

gemaakt. Maar ook hij/zij weet niets van de
inhoud van uw boodschappen…
DE ECONOMIE VAN DE PROSTITUTIE
Attali is een erudiet en dus schreef hij ook
maar eens over dit aparte onderwerp, met
een lange historie.
Twee Amerikaanse studenten analyseerden
2200 transacties van 160 dames op de
“vleesbeurs” (grapje). En het bleek weer
eens hoe sterk deze sector de spiegel is
van onze samenleving. Allereerst prostitutie
rendeert prima. Uursalaris van een dame 27
$. Drie keer hoger dan een simpele secretaresse. Op feestdagen is het tarief 30 à
60% hoger en, het varieert ook met de
etnische achtergrond van de klant. Blanken
moeten MEER betalen!
Het is ook sector EEN in de criminele wereld en het groet met hogere immigratie. De
omzet ligt in de wereld boven de 80 miljard
$ ; Europa doet ca 15. En biedt werkgelegenheid aan miljoenen dames natuurlijk. Omdat de acceptatie groeit vervagen de grenzen. Er zijn steeds meer
“gelegenheidsprostitué’s dames die snel wat
bijverdienen en op eigen risico werken
zonder pimpie.
Zo nu zijn we ook weer op de hoogte van
deze sector; het was niet echt verrassend
dacht ik.

LAATSTE WIL. COM
Nee de website heet Mylastemail.com en u
kunt er , tegen betaling natuurlijk, allerlei
boodschappen op dumpen die NA uw dood
moeten worden verzonden. Uiteraard moet
u precies aangeven WIE uw dood moet
melden, uw executeur testamentair dus voor
internetzaken. Erop kunt u zetten: uw
laatste wensen voor uw begrafenis, het
merk voeder van uw kat, de cijferslotcombinatie van uw safe and what have
you…
Dit voorkomt dat uw nabestaanden zich te
pletter zoeken na uw verscheiden en geeft u
ook de kans NA uw dood nog iets recht te
zetten of zo. Of uw vrienden ver weg tijdig te
vertellen dat u bent heengegaan.
Het is een Amerikaanse site en er zijn al
duizenden klanten. Het idee is niet echt
nieuw: vroeger hadden notarissen van die
bundels brieven die nog gepost werden na
de dood. Maar nu heeft u een directe keus,
die enkel aan EEN persoon is bekend

GEVLIEG:RYANAIR+ GROTE BROERS
Eerst Ryanair maar:
Air France doet het goed zeker na de fusie
met KLM. Maar de dure olie deed de
beurskoers best wat kelderen eind 2007 en
nu. Ook bij Ryanair maar veel minder sterk
dan bij de grote broers. Want het
beconcurreren van Air France IN Frankrijk
gaat hun goed af ze openen weer 20 lijnen
en groeien. Ryanair is en blijft een kei.
De grote broers Air France/KLM
Zij hebben elk een samenwerking met een
VS-company: Air France met Delta Airlines
en KLM met North West Airlines. De europeanen zijn 23 miljard zwaar in omzet en de
amerikanen 21 miljard. Vlootcijfers: de
europeanen 1011 vliegtuigen en de
amerikanen 333 stuks. Dan het aantal
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dagelijkse vluchten: 6900 bij europa en
2300 bij amerika. Verrassende cijfers.
Nu wordt er gepoogd om deze vier financieel verder te integreren om de overcapaciteiten op te lossen en beter bestand te zijn
tegen stijgende kerosineprijzen.
Air France en Delta gingen al in 2007 op
pad en integreerden wat dieper dan een
commerciële samenwerking. Maar er zit nog
voor honderden dollars meer synergie in.
Nu zijn er berichten dat Delta en North-west
Airlines gaan fuseren. Spinetta en de zijnen
vinden dat prachtig. Het lijkt erop dat de
hoeveelheid verschillende kleuren in de
lucht gaat afnemen. Maar ze blijven wel
beter doorvliegen zo.
Groter, dikker en mighty-er is en blijft de
slogan van onze tijd.

gaan ook steeds meer in alternatieve energie en kern-energie, want het einde van het
olietijdperk is en blijft in zicht.
Als u dus veel betaalt aan de pomp dan is
dat voor een goed doel…. Waartoe ik
aandeelhouders dan ook maar reken. Want
dat zijn mijn (en uw) bloedeigen pensioenfondsen en koopsompolissen etc.
Toch?
AIRBUS A380 VLIEGT OP GAS
Het gaat snel: reeds nu vloog de pas afgeleverde A380 met één motor op vloeibaar
(aard)gas. Er werd nauw samengewerkt
tussen Airbus, Qatar en Shell, want Qatar
heeft 15% van de aardgasvoorraad ter
wereld en Shell exploiteert daar en maakt
vloeibaar gas. Een A380 heeft vier motoren
en elke motor heeft zijn eigen tank. Men
vloog met een motor die voor 40% op gas
werkte van Engeland naar Toulouse. En de
ervaring was zeer positief, natuurlijk wordt
nu alles in detail uitgewerkt. Vanaf 2009 wil
men al vliegen met 50% op gas dus twee
motoren gas, twee kerosine. De 80 Airbus
A350 XWB van Qatar Airways en hun A380
’s zullen vanaf 2011 standaard op vloeibaar
gas vliegen, zelfs uiteindelijk voor 100%.
Naast andere voordelen (gas van Qatar
zelf), zal er schoner worden gevlogen waar
het zwavel en CO betreft. CO-2 uitstoot blijft
gelijk aan vliegen met kerosine.
U ziet hoe de brandstofslag wordt gevoerd
en hoeveel aandacht men er aan besteed.
De verrassingen en veranderingen zullen
blijven komen.

OLIE (energie), WATER
-Olie, energie
AL 1 MILJOEN PRIUS-SEN!
Dat had ik niet gedacht: sinds 1997 zijn er al
1 miljoen van deze hybride-auto’s van Toyota wereldwijd verkocht. In 2007 nog even
200.000 stuks erbij. Hun plan is 1 miljoen
stuks per jaar vanaf 2010. Dus zij die
denken dat de hybride een mode-speeltje is
moeten nu snel op een ander spoor. U gaat
er ook nog eentje rijden, wedden?
MINDER PRODUCEREN EN VEEL MEER
VERDIENEN
Zo gaat het nu bij de grote olieboeren.
Megawinsten: Exxon 40 miljard $, SHELL
27, Chevron 19, en 16 voor Total. Maar de
productie-omvang is gelijk gebleven of gedaald… Total gelijk, Exxon -1%, Chevron 2% en BP met 3%.
Maar dat gewin blijft niet zo, zegt men,
omdat de olielanden steeds hogere belastingen zullen gaan heffen. En de exploitatiekosten stijgen zeer hard mede
doordat deskundigheid zeer duur is: een
chef van een olieboring kost per dag 5000
$!
Let wel, de helft van deze winsten gaat in de
investeringspot en de groten specialiseren
zich nu vooral op de moeilijke exploitaties,
daar is de marge beter. Daar is veel te
verdienen zegt SHELL’s topman. En ze

VRACHTBOTEN MET SPINNAKERS
Een vrachtboot van 132 meter lang, MS
Beluga, vertrok uit Bremen naar Venezuela
met erop een spinnaker van 160 m2. Ja, u
leest het goed, een zeil dus. Als de wind
boven de 12 (en onder de 72) km/uur waait
gaat hij erop. Het steekt 200 meter boven
de brug uit (!) en het kan 10 à 35%
brandstof sparen. Stel je voor dat het lukt en
dat je de 90.000 grote vrachtboten (60%
van alle ter wereld) zo zou kunnen laten
varen. Maar eerst maar eens wachten wie
waarheen gaat vliegen, want de zee heeft
nogal eigen opvattingen over zeilen.
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Hoe dan ook is het spannend om te zien
hoe vroegere oplossingen weer modern
worden als je de olie wat duurder maakt.

Het gaat nog druk worden in de hoofdstad
Astana, en niet alleen door de fransen. De
uraniumslag is “on”.

WIE HEEFT ER URANIUM?
De uraniumjacht is breed open , ie de
bouwplannen voor zo’n 400 kernreactoren in
de komende halve eeuw. Dat is een ruime
verdubbeling dus. En die dingen draaien op
uranium. Dus wie zijn de “olielanden” van de
kerntoekomst?
Australië, Kazakhstan en Canada, zijn de
drie grootste en zij tekenen samen voor
54%! (Australië 27%).

DE EPR –kerncentrale VORDERT
In Flamanville wordt er hard aan gewerkt en
ook in Finland: de nieuwste kerncentrale
van Frans fabrikaat de EPR. Twee
reactoren van elk 1400 Mwatt; 1 EPR van
1600 Mwatt; 3,7% van de hele franse
energieproduktie; 750 mensen werken
eraan
en dat loopt op naar 1300 en
daarnaast nog 200 externen. De bouw ligt
op schema, in 2008 zijn er belangrijke
controles door de Veiligheidsautoriteiten.
Gaat dat goed dan zal deze EPR over 10
jaar stroom leveren. Intussen zijn er tientallen in de orderboeken opgetekend en ordt
er gesproken over zo’n 400 te bouwen
reactoren wereldwijd. Nog eens zoveel als
er nu in de wereld staan.
De EPR is een Frans paradepaardje, had
helaas in Finland flinke pech maar vordert in
het franse noorden “comme il faut”.
Deze technologie moet op termijn de franse
economie redden…. De tragiek van Frankrijk is hiermee weer getekend: op korte
termijn een groot land met een slecht
lopende economie (want te antiek qua
structuur etc.) en op lange termijn een
kampioen op energie, transport en
defensiegebied.

Nu even het tellinkje per continent:
Australië 27%
Afrika
20% (Niger, Zuid-Afrika beide 6,5
%; Namibië 5,7%)
Amerika’s 23% (Brazil. 6%, VS 4%, Canada 13%)
O-Europa 20% (w.o. Rusland 5%)
China …
0% ;
W-Europa 0%
Zo nu weet u waar enkele van de
toekomstige brandhaarden zullen zijn: Niger
is al aardig in onrust en het franse Areva
vecht zich al een hoedje om overeind te
blijven. En let op die Canadezen die bemoeien zich worldwide met uranium.
KAZAKHSTAANS URANIUM
Numero 3 op de wereldlijst is interessant.
Ook voor Frankrijk, want Total investeerde
hier al 8 miljard in oliewinning. Maar geen
enkele politicus ging naar dit land sinds
1993 en dan loop je risico’s van uitsluiting.
Zeker bij de narcistische Nazarbev. Dus
vertrok Fillon met een vliegtuig vol industriëlen er recent heen want dit land gaat in
2020 28.000 ton uranium produceren! Maar
de exploitanten willen niet enkel grondstof
leveren maar profiteren tot aan de productie
van nucleaire vloeistof. Daartoe verkocht
Japan aan dit land ook al 10% van zijn
aandelen Westinghouse… Met het bezoek
heeft Frankrijk even haar gezicht gered,
maar in 2-009 MOET Sarko toch zelf
komen, dat werd duidelijk gemaakt.

EDF OP OORLOGSPAD
Met de volle kas wil EDF eigenlijk wel
Iberdrola (Spaanse electraboer) kopen en
ook nog de duitse RWE. Maar het is niet
enkel simpel als je wat eisen stelt an het te
kopen goed. Iberdrola isin Spanje nr. 2 ;
stak zich diep in de schulden om
ScottishPower te kopen en heeft geen grote
rentabiliteit bij een omzet van 11 miljard.
Maar een fusie kan ook 600 miljoen
besparing op kosten opleveren. En, omdat
Iberdrola wereldleider op windenergiegebied
is, zou een huwelijk van haar met nr. 1 op
de wereld in kernenergie ook een mooie
bruiloft opleveren.
RWE is 44 miljard dik en rendeert niet
slecht, maar ze moet voor 1,5 miljard aan
vervuilingsrechten gaan kopen… Verder zijn
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duitse gemeenten aandeelhouders en die
zien niet graag een buitenlander hun bedrijf
kopen. Sarko sprak al met Angela om hem
wat te helpen!
Zou het EDF allemaal lukken dan zien we
dat resulteren in beurswaarden:
EDF
129 miljard
Iberdrola 51 miljard
RWE
43 miljard
Een hoopje van een slordige 223 miljard op
de beurs. Intussen lijkt het dat EDF niet
welkom is bij Iberdrola…

het bamboe. En het staat ook nog leuk in
het landschap.
Helaas kon ik nog niet achterhalen wat de
produktiecapaciteit is. Mooi verhaaltje toch?
Want er is ook geen enkele andere energie
nodig… nou ja een beetje stroom dus.
RELIGIES
KATHO’S IN VIETNAM WEREN ZICH
In Hanoi zijn ze dagelijks in protest op straat
en al maanden. Om hun godsdienstvrijheid
terug te krijgen, en ook hun bezittingen en
gebouwen. En steeds meer acties lukken.
De 10% van de bevolking die katholiek zijn,
verheugen zich over hun succes. Velen van
hen vluchtten ooit naar Zuid-Vietnam en zijn
nu in het noorden teruggekomen.
Nu de communisten en retour zijn komen de
gelovigen weer te voorschijn in deze oude
franse kolonie die ooit Indo-China heette.
In 1954 met de val van het legendarische
Dien Bien Phoe kwamen de communisten
aan de macht en nu 50 jaar later mag je
weer naar de kerk. Dat is een goede
ontwikkeling want een vrijheid van vroeger
werd herkregen. Bravo voor de gelovigen
van Hanoi c.s.

-WATER
MET 1 LITER WATER PER DAG
De mens kan in de woestijn leven op 1 liter
water per dag. De blanke kamelendrijver
Belleville bewijst dat keer op keer onder wetenschappelijke controle. Hij verlaagde het
stapsgewijs van 4 naar 1 liter en, indien je
de regels volgt, lukt het te overleven.
Omdat je wel 12 liters per dag hier kunt weg
zweten, moet je je zeer gedeisd houden
tijdens de hitte van de dag. Je drinkt een
groot glas s’morgens en een s’avonds en
eet wat rijst en patés en wat ui, beetje tomatensaus en tonijn, en stop. Belleville
bestudeert de kleine woestijnwezentjes
over-dag die in het zand leven, om zich
rustig te houden. Ook daarin is hij nu al
goed geworden. U ziet, er is nog hoop voor
de vergrijzende: we kunnen allemaal best
leven met 1/10e van de AOW, gewoon even
oefenen in de woestijn. Een geruststelling
voor JPB en de zijnen.

KOPTEN WONNEN EINDELIJK
Na vele jaren juridische strijd heeft het hoge
gerechtshof 12 kopten, die moslim waren
geworden (onder druk) terug mogen keren
naar hun oude christelijke geloof. Wat klopt
met de egyptische grondwet die vrijheid van
godsdienst gebiedt! Maar in Egypte staat je
geloof in je papieren, dus een kopt die om
te kunnen trouwen moslim wordt, blijft ook
na zijn terugkeer naar het koptische geloof,
officieel moslim. Krankzinnige juridische
boel dus. Komt voort uit de islamdenkwijze
natuurlijk.
De laatste jaren probeerden 450 kopten om
terug te keren naar hun geloof. Eerst
werden 30 aanvragen geaccepteerd en 40
niet, maar nu lijkt de nieuwste uitspraak
voor de 12 volhouders een ommekeer in te
luiden. Maar pas op; op hun bevolkingskaart
staat dat ze “tijdelijk de islam onderschreven
hebben”. En dat is bij regiemwisseling en
grondwetswijziging levensgevaarlijk…

GROENE WATERZUIVERING
In Frankrijk staat er nu een, een
waterzuiveringstation dat enkel met planten
wordt bedreven. Het vuile water geeft in
grote rozenbedden zijn vuil af, dat vuil wordt
dan compost na een 12 jaartjes. Dan gaat
het water in de drie lagunes van elk 4000
m2 om zijn fosfor en zo te verliezen en dan
gaat het in een bamboetuin van 11000 m2
om kwaliteit te krijgen. Geen enkel chemisch product kwam er aan te pas om hoog
kwalitatief water te maken. Er wordt nog
een compostverwerking aan toegevoegd en
wat fabriekjes die leuke dingen maken van
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We zijn weer wereldwijd in de godsdienstoorlogen terecht gekomen….
Dat
doet denken aan de periode van de 16e
eeuw in Europa, de communistische ree
e
giems in de 20 eeuw en dus nu, in de 21
eeuw zijn we er weer volop mee bezig.
L’Histoire se r…

twee manieren: als leverancier van
schaarse grondstoffen en , vooral ook als
afzetmarkt. En ze snapten dat het werken
aan de afrikaanse infrastructuur goed is
voor grondstofexploitatie en voor economische ontwikkeling van een afzetmarkt.
Wat Wereldbank, IMF en vele westerse
landen niet lukte werkt nu wel, omdat de
goede gevers pragmatisch zijn en, niet
paternalistisch.
Een les die zelfs nu door velen niet wordt
gesnapt. Behalve door Frankrijk onder
Sarko, die luid roept om Afrika,een EurAfrikaanse benadering etc. Logisch want
Afrika is grote buur van Frankrijk, maar dat
zijn ook Spanje, Italië, Griekenland…
Te lang overheerste er een romantisch/fantasierijk beeld over het donkere
continent, het “Uncle Tom” land. En
weinigen weten hoe de westerse diplomaten
met volledige willekeur in Afrika opereerden;
grenzen veranderden, machten aanpakten
en opeisten en “verdeel en heerspolitiek
speelden. Een volledig ontkennen van de
stammenstructuur en –cultuur , dus van etnische factoren was een westerse
specialiteit. En nu nog zien we hoe religie
en stamidee een vitale ondertoon vormen in
dit jonge land, in termen van qua moderniteit bedoeld. Dit beeld en deze historie
moeten we niet als maat voor ons oordelen
nemen maar ons wel goed herinneren als
we ons ermee bemoeien! Afrika verandert
snel, maar komt voort uit een andere dan
onze cultuur!
Steeds meer westerse consumptieproducten worden erg goed verkocht in Afrika,
niet op de laatste plaats mobiele telefoons…
Veel franse firma’s scoren daar dan ook.
Er zijn al 550 ondernemingen genoteerd op
de locale beurzen, dat waren er 75 in 2000.
Steeds meer locale ondernemers van kwaliteit zijn er en durven te investeren. Ook
steeds meer buitenlandse komen schoorvoetend kijken.
Let wel: nog 24 van de 30 armste landen in
de wereld zijn uit subsahara-afrika, en een
op de twee afrikanen zit nog onder 1,50 $
per dag inkomen.
De instabiliteitsrisico’s van politieke aard zijn
de grootste remmen op de ontwikkeling en

WAARDEVOLLE KARIKATUREN
De Koninklijke Bibliotheek in Kopenhagen
heeft de originelen van de Mohammedprenten opgevraagd bij de makers. Want
deze originelen zijn een historisch juweel en
straks een vermogen waard, weten ze.
Terwijl de buitenwijken branden en de politie
vecht met jonge moslims, wordt het
historisch geworden stuk belediging van de
profeet tot nationaal Kunstbezit verklaard.
De conservator is dus een vakidioot die nog
niet begrijpt dat hij even moest wachten.
Want dit maakt het onnodig erger wat nu al
een week duurt. De kans dat nu de
Bibliotheek in de hens gaat wordt groter.
Maar de karikaturen liggen brandvrij…
Naast oude Bijbels, ligt nu Mohammed met
een bom op zijn kop. De goede en de foute
profeten verbroederen in de stilte van de
historische wetenschap. Vredig tafereel.
AFRIKA
AFRIKA KOMT ER AAN!
Het grote nieuws over Afrika zijn nu zaken
als Darfoer, Nigeria, Kenya, etc, dat bepaalt
voor de meeste onder ons hun beeld.
Armoe en verderf.
Maar dat uiterst bedrieglijk want in feite
komt Afrika er echt “aan” en kent al jaren
5% groei. Nog nooit ging het na de koloniale
periode zo goed in Afrika en een 20-tal van
de 50 landen zijn echt aan het opkomen.
De zeven meest opvallende nu (subsahara)
zijn: Zuid-Afrika, Democr. Republiek Congo,
Gabon, Ethiopië, Nigeria, Ghana en
Mauretanië. Daarbij zijn namen die ons 20
jaar geleden nog deden opschrikken door
massale sterfte van kinderen…
Afrika zit vol grondstoffen: olie, bauxiet,
koper, ijzer, mangaan, platina etc., waarop
de chinezen en indiërs met succes jacht
maakten. Al 30% van de chinese olie komt
uit Afrika! Deze giganten zien Afrika op
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ook de burocratie. Guinée-Bissau heeft 230
dagen nodig om u van alle vergunningen
voor een onderneming te voorzien en er zijn
meer landen met dit euvel in deze regio.
Maar het huidige werken aan wegen, havens, bruggen, drinkwatervoorziening, onderwijs is steeds indrukwekkender. En dit is
uiterst belangrijk voor verdere ontwikkeling.
Zie India waar men daar tegenaan loopt nu.
En Afrika zal nog veel meer locale ondernemers moeten krijgen, de huidige groep
geeft daarbij best al hoop.
Europa moet zijn beeld van Afrika snel
herzien en zich anders gaan opstellen naar
onze zuiderburen. Die heel veel schaars
spul hebben en vooral ook een enorme
markt beloven. De bevolking gaat van nu tot
2040 VERDUBBELEN en meer dan 45%
van de mensen zijn jonger dan 15 jaar.
Een duidelijk voorbeeld: Orange heeft in
2010 in Afrika al 50 miljoen (telefoon)abonnees, nu pas 30 miljoen. En dat in
slechts 13 landen nu…
Laten we Afrika gaan zien met andere ogen
en ondanks de regelmatig zichtbare
gruwelbeelden eindelijk zien als een land
met ontwikkelingsstuipen dat echter ook
volwassen gaat worden. Voor onze eigen
bestwil….

orde. Enkel de braven onder ons willen niet
zien dat de “crisisgordel” van Afghanistan
tot Mauretanië , waarin niet zo’n beetje olie
rondhangt, nu aan de beurt is. Als het
Arabische deel van de oliewereld ons te link
wordt en we gaan op de toer van de
afrikaanse olie om ons te verzekeren van
aanvoer dan wordt uiteraard Afrika’s
oliehoudende gedeelte in de hens geholpen.
Door dezelfde duistere machten die we al
kennen… Afrika wordt opnieuw slagveld,
maar nu vanwege de grondstoffen.
Oumar Konoré voorzitter van de AU vindt de
mediatie van Kadhaffi samen met SassouNguesso van Kongo van groot belang. De
AU moet zo voorkomen dat het westen
tussen de rebellen en de regering in Tsjaad
terecht komt; dat zou, zegt hij, rampzalig
zijn. Hij geeft de gemengde vredesgroep
AU-UNO nog een kans met zijn 26000
soldaten. En zet ook hoog in op de arbitrage
van Kofi Annan in Kenia. Dus de AU-leider
is nog hoopvol en wil de NATO-hulp gaarne
aanvaarden. Nu maar hopen dat de andere
acteurs, de officiële en de geheime, dat ook
zo zien. Een brandhaard is weer geboren en
de rituele vredesdansers treden aan. Voor
een lange dans.
WEST-EUROPA
SARKO PRESIDEERT DE EU
Op 1 juli treedt hij aan en wordt even president van de 493 miljoen europeanen in 27
landen. Hij is er al volop mee bezig en let op
kleine details. Met name in de persaspecten
en de manifestaties te beginnen met de
startdag. Bootje varen op de Seine, op de
Eiffeltoren en ook op 14 juli krijgt europa
haar deel. Hij wil ook de staatschefs van de
landen om de Middellandse Zee uitnodigen,
waaronder Khadaffi, en dit tot grote schrik
van Duitsland. Daar moet men van project
en sommige staatshoofden niets hebben.
Ook zal Sarko naar China gaan om de EU
op de opening van de OS 2008 te
vertegenwoordigen en ook gaat hij naar 9
topontmoetingen van Europa met China,
Azië, Canada, Rusland, Oekraine, ZuidKorea, India, Brazilië en Zuid-Afrika.
Een pijntje is de franse schuldpositie, ook in
het EU-geheel… Maar Sarko gaat door en

TSJAAD, SOEDAN, LYBIË, KENIA
Na Darfoer en Kenia nu ook nog Tsjaad in
de fik. Soedan doet mee op de achtergrond
en mogelijk ook Kadhaffi?
De fransen die hier al bijna 20 jaar telkens
weer in de rotzooi terecht komen worden er
moe van. Het ontplooien van EUFOR wil zo
ook niet echt lukken. En opnieuw honderdduizenden vluchtende en vele doden. De
dans der dictatoriale etnische clans wordt
weer opgevoerd. Frankrijk moest even
VOOR Derby kiezen, want ook nog Tsjaad
in de prut NU, dat komt de hele wereld zeer
slecht uit…
Intussen is wel helemaal duidelijk dat het
erom gaat de ontplooiing van de Eufor te
voorkomen: dat komt Soedan strategisch
echt niet uit. Daar zoekt men echt bewust
de destabilisatie van de hele regio…
Darfour is slechts EEN kwestie aldaar ; er is
wereldpolitiek van islamitisch soort aan de
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zal lawaai maken over immigratie, Europa,
en andere verrassingen. Hij bereidt ook een
beetje de weg voor voor de “vaste president
van de toekomst”. Daarbij mikt hij op Blair,
die echter echt niet goed ligt bij enkele grote
landen.
Sarko zal veel tegenwind krijgen…. Nu
maar hopen dat hij intussen leerde om concessies te doen. Want anders komt er bonje
in de EU. Surement!

politici, vakbondsmensen en etaleerde zijn
visies. Over Europa zei hij dat er een
Europa nodig is dat sterk is en ageert op de
gebieden defensie, milieu, energie en
immigratie. Hoog nodig naar zijn mening.
En zo polijst hij zijn pad naar Brussel, waar
Sarko hem best bij zal helpen. Maar Angela
kijkt licht wantrouwend toe, omdat Blair een
Amerikaanse blik heeft en Duitsland, ook in
Afghanistan, niet zo amerikaans er tegen
aan wil. Tony is er nog niet!
Het schijnt nu dat ook Giscard D’Estaing
kandidaat zou kunnen zijn…

EU: DE EURPESE HERVORMER
Brussel kruipt weer wat omhoog en zeker
gezien de vergelijking met de VS en Japan.
Al blijft Frankrijk wat schizofreen: de Euro is
te hard, Brussel is te liberaal en ook te
streng met begrotingstekorten. En anderzijds is het land lyrisch over Europa!
Zie Europa nu: economische groei steekt uit
boven die van de VS en Japan de
productiviteit stijgt hier sneller en de
werkeloosheid daalt zachtjes. En ook
kleinere begrotingstekorten en toch ook
meer investeringen in kennisopbouw en
andere systemen van sociale protectie. Ook
in Darfoer en Kosovo lijkt Europa zijn taken
weer op te pakken. Al met al een hoopvol
gezicht.
Frankrijk lijkt politiek nu in een soort
hervormingsimpasse te gaan geraken, nu
Sarko slipt. En ook de verhouding Duitsland-Frankrijk kon beter, men is het te vaak
oneens.
Maar iedereen weet, behalve in Frankrijk
waar te velen het niet geloven,dat Frankrijk
zonder Europa verloren is. Dus moet
Brussel doorgaan met zijn opgestoken vinger voor Parijs. Dat vinden alle verstandige
economen in dit land. Want zij weten alles
van de vroegere inflatiegolven in dit land en
haar gevolgen. Het lijkt DE paradox: maar
Brussel redt Frankrijk, wie anders?
.
BLAIR KOMT ER AAN!
Tony met zijn big smile is volop in de actie
Hij bouwt zorgvuldig aan herstel van zijn
geschonden “Irak-imago”. En hij spreekt ook
veel over zijn veranderingsaanpak in GrootBrittannië, waarvoor hij al veel werd geprezen. Omdat hij als socialist een “derde
weg” vond. Hij sprak in Frankrijk met veel

DE REUZEN VAN DE EU
Natuurlijk weet U dat hier Frankrijk en Duitsland worden bedoeld de twee motoren van
de EU. En u weet ook wel een en ander
over de verschillen tussen de twee motoren.
De duitse loopt weer een beetje en op zelf
betaalde diesel, de franse nog ruim op de
geleende. Want Duitsland trok de broekriem
al fors aan en, wist (ook hierdoor) de export
weer tot bloei te brengen. Overigens ook
omdat het duitse middenbedrijf kwaliteit,
innovatieve producten en ook marketing
kansen wist te scheppen. Ondanks de last
van de torenhoge euro. Want Duitsland
heeft een OVERSCHOT van 200 miljard,
dat is toch heel andere koek.
La France had zo’n 10 jaar geleden een
klein handelsbalans overschot dat van 30
naar 5 miljard daalde. En het steeg erg snel.
In 2007 kwam het langs het nivo “27 miljard
in de min”…. En nu, begin 2008, gaan we
naar 40 miljard, en ook dat nogal snel.
De alarmbellen gaan nu overal over…. Ook
bij Sarko en het ministerie van Fin en Econ .
Immers de effecten van de genomen
maatregelen van nu zullen op zijn gunstigst
pas over drie jaar effect sorteren. En iedereen snapt dat dit moeilijk wordt, als ook nog
dringend wordt verzocht door Juncker,
namens Brussel, om de AFSPRAAK dat dat
ANDERE tekort, het begrotingstekort dus, in
2010 er NIET meer zal zijn….
Ik zag ook een grafiekje van het franse
aandeel in de export in de eurozone. In
1991 was dat 19% en nu 13%.... Het wordt
tijd dat die Airbussen, TGV’s en EPR’s
(kerncentrales) worden afgeleverd aan de
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bestellers, want dat al de zaak best
oppoetsen. Maar ja die dingen bouw je niet
in een jaartje…. Daarom is dat middenklein-bedrijf ook zo belangrijk.

LEKKER EUROTJES VERVALSEN
In 2007 werden 520.000 vervalsingen gevonden van eurobiljetten van 20 en 50 €. Er
werd een Euro-Caribisch seminar” gehouden over deze problemen in Guadeloupe. De namaak is kwalitatief niet
geweldig, maar omdat de euro sterk is, is er
een steeds grotere spreiding van namaakplekken. Bosnië, Colombia, Bulgarije en
Turkije zijn the champions in deze sport. En
George heeft eindelijk wat geluk: de valse
dollarstroom liep met 20% terug van 2002
tot nu. Harde valuta roept op tot harde
criminaliteit; logisch toch?

ITALIË CRISISLAND
Nu na 60 jaar met zijn huidige grondwet,
ging het weer eens fout. Een minister van
een links minipartijtje zat ergens in de kassa
en Prodi werd naar huis gezonden. En
Berlusconi ziet zijn kansen al weer. Het land
is in een wanhopig slechte toestand: 45%
van de bevolking voelt zich steeds maar
armer worden; slechts een op de drie
gezinnen komt maandelijks rond; Al 5 miljoen families zijn in grote problemen en 35%
van de economie is zwart. Spanje ging Italië
al voorbij . Sinds 2004 ging Spanje van 101
naar 105 BNP-index en Italië van 107 terug
naar 103! Het is een land van oplichters en
goedwillende, waarbij het aantal in de
eerste categorie erg hoog is, schrijft een
Frans blad! Het tekort ging overigens terug
van 4,4 naar 2%, dank zei Prodi. Maar de
families, de lobbies, de loges, de kasten
tonen het corporatistische en verziekte Italië
op weg naar een implosie. Vooralsnog zitten
de goeien in de ellende en de verkeerden
slijpen nu al weer hun messen. Er komt een
tussenregering die de kieswet zou moeten
herzien, maar Berlusconi zal dat mogelijk
WEER kunnen verhinderen. Hij gaat wraak
nemen, dat is zeker! En inderdaad, ik hoor
net van nieuwe verkiezingen in begin april…
Intussen beweegt het politieke front enorm
en lijkt er toch, eindelijk, een politieke zuivering op komst. Links is op weg naar
vereniging en ook rechts doet dat. De PD
presenteert zich als verzamelclub van links
en lijkt succes te gaan boeken. En Berlusconi is ook op de verenigingstoer gegaan
naar EEN grote rechtse partij. Maar hij heeft
het nog moeilijk.
Het lijkt te gaan naar een extreem-linkse
club Regenboog genoemd, de linkse PD,
een katholieke club Witte roos genoemd en
dan nog een grote rechtse met Berlusconi.
Zou er eindelijk een Italië komen met
minder dan 25 politieke partijen? Zonder
deze opruiming lijkt het land gedoemd in de
huidige politieke chaos te blijven.

JATTENDE POLITICI
De fransen hebben de naam, maar dan de
britten! Mijnheer Conway (Tory) had 80.000
pond teveel geclaimd om zijn zoons te
kunnen laten studeren. Hij zal zich niet meer
kandidaat stellen zei hij.
Toen was er een Tory-echtpaar dat 30.000
pond inpikte ook foute boel. Ook Labour
gaat niet vlekkeloos door het leven: Peter
Hain had 103.000 pond voor zijn
herverkiezing gekregen en dat mag ook
niet. Ach, eerlijkheid is een schaars goed,
zelfs onder politici. Hun voorbeeld doet
volgen, of, is het andersom? De kip en het
ei. Dus parlementariërs en accountants
opgelet! Intussen blijkt dat na de Siemens
en Volkswagen schandalen ook andere
duitsers zich aan de fiscus onttrokken:
honderen zegt men. Arme Angela!i
EEN DUITS SCHANDAAL
Het belazeren van de fiscus werd in de
franse pers “een nationale sport” genoemd.
Tja als er 5 miljard achterover gedrukt wordt
door 1000 best geplaatste duitsers dan is
het bonje geblazen. Er was 4,5 miljoen
nodig om de foute namen te kopen van een
Liechtensteiner die ook wel wat ping-ping
wilde. Over deze methode wordt nu schand
gesproken…. De farizeëers zijn onder hen.
e
Na de 2 wereldoorlog verstopten veel
duitsen geld in Zwitserland om het niet bij
de nazi’s of de russen te verliezen Ook werd
er al erder gezegd dat zo’n 200 rijke families
veel geld uit ht zicht hadden gestald. En al
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eerder werden flinke gevangenisstraffen
afgekocht met miljoenen. Becker en de pa
van Steffi Graf herinneren we ons nog. Nu
is het de beurt aan anderen en de invloed
hiervan op de duitse verkiezingen moet niet
worden onderschat… De linksen zullen er
garen bij spinnen. Tot nu toe moest “enkel”
de hoogste baas van de Post opkrassen…
Wie volgen er nog?
Steeds opnieuw gaan er stemmen op over
aanpak van fiscale paradijzen. Zwitserland,
Kanaaleilanden , de Caraïben, Andorra,
Monaco, er zijn er genoeg. Wel 75% van de
hedge Funds is gevestigd op de Kaaimaneilanden. Of bij de huidige mondialisatie genoeg artillerie kan worden
gevonden om de geheime geldstromen te
pakken is echter nog de vraag. Het zal een
keiharde strijd worden vol gemene
slimmigheid. Maar dat dit moreel gesproken,
bij stijgende armoede, hard nodig is lijdt
geen twijfel. Iets voor een Geheime Dienst
en een financiële James Bond. Want alleen
met slimme dieven vang je slimme dieven.

De stommiteiten uit het verleden spelen
weer eens flink parten en nu Duitsland en
Frankrijk hebben gezegd dat zij Turkije niet
als deel van de EU zien, wordt het bepaald
niet eenvoudiger.
Intussen bleek dat bij ronde 1 de zittende
“njet-premier” verloor; nu op naar ronde 2
dus… Nu gaan een communist en een
conservatief voor de zetel en zij beloofden
beiden om het splijtprobleem opnieuw en
diplomatiek te gaan aanpakken.
OOST-EUROPA
GAAT SERVIË NAAR ULTRA-NATIONALISME?
Nikolic won de eerste ronde van Tadic, de
gematigde. De erfgenamen van Milosevic
zijn gesteund door Rusland aan de
winnende hand. Dat ruikt naar de harde
weg, afgekeerd van verzoening en
vriendschap met de EU en de VS. Winnen
ze een tweede keer dan zijn we terug bij het
Servië van Milosevic en zal de onafhankelijkheid van Kosovo tot grote
spanningen in het gebied gaan leiden.
Tadic won nipt, tot grote vreugde van velen
in Europa, maar vlak erna riep Kosovo de
onafhankelijkheid uit. Nu komt de ultieme
test voor Servië, iedereen houdt zijn hart
vast.

GESPLETEN CYPRUS
In 1974 bezetten de turken het noordelijke
deel met zijn 264.000 bewoners (waarvan
100.000 grieken en 30.000 soldaten) en zijn
BNP/inw. Van slechts 7100 $. Het 3 x
grotere griekse deel met 788.000 inwoners
(680.000 grieks) en 31.000 $ bnp/inw. Hoort
tot de EU. Het hereningingsplan van Kofi
Annan werd
in 2004 door de grieken
verworpen en nu is dat opnieuw inzet van
de a.s. verkiezingen. De fout dat de EU een
stuk toeliet VOOR de herenigingspoging
breekt nog steeds op. De man van het
NEEN is de zittende president, die nu wordt
belaagd door twee kandidaten die voor
heropening van herenigingsgesprekken zijn.
Want sinds 200 gaan vele turken werken in
het “rijke zuiden”. En velen willen ook in het
zuiden het paspoort krijgen dat hen tot
europees burger maakt. Het zuiden boomt,
vooral in toerisme maar de turken controleren de telefoon, de banken en de
administratie… Een grote rem op verdere
ontwikkeling want er wordt ook nog 30%
belasting op export uit het noordelijke deel
geheven.

Onze confrontatie met dit grote probleem
kwam op een buurt-etentje…….
(Vervolg zie:Topics/Immigratie)

LANCERING IN BAIKONOUR
Baikonour is de oudste en grootste lanceringsbasis ter wereld. Sinds 1957 en met
een oppervlak van 1/3 van België. Ook de
meest succesvolle: 98% van de 1727
lanceringen lukte. Op Ariane in Frans
Guyana zijn 180 lanceringen geweest met
minder succes.
Toch is het einde in zicht, want Kazahkstan
is niet meer onderdeel van het oude
Rusland dus sloot Moskou nog een
huurcontract af tot 2050 en bezint zich over
“hoe nu verder”. Kazahkstan ligt ook niet
wakker van het missen van de 115 miljoen $
huur per jaar.. want er is veel olie. Een
35

raket afschieten kost overigens zo’n 50
miljoen $. En weet dat de klanten, naast
Rusland, internationaal zijn: ESA, NASA,
Starsem en Roscosmos. Wel 20 van de
wereldwijd 50 lanceringen zijn er jaarlijks
hier. De veiligheid/bedrijfszekerheid staat in
schril contrast met de moderniteit en het
aanzien van deze site in the middle of
nowhere, 300 km van de stad Baikonour.
De site ging ook al terug naar 50,000
inwoners, vanaf het hoogste punt 80.000
inwoners. De Russische soldaten zijn bijna
alle vertrokken intussen
Zo gaat met de val van het sovjetrijk ook
Baikonour straks dicht, en de buitenlandse
klanten pakken langzaam ook hun koffers.
Exit Baikonour, historische plek der ruimtevaart sinds Spoetnik.

Kouznetskov (vliegdekker) was niet geweldig… Maar schieten kan ie wel en bommen
zijn er ook zat.
Poetin zoekt een heropening van het
tijdperk van de oude glorie… Dat gaat hem
veel gas kosten du’; of mogelijk ons?.
ZUID-AZIË
ZIE TOPICS:
GHANDI IS WEER AVANT-GARDE
OOST-AZIË
CHINA STATISTICS ETC
Hier wat China-data om op de hoogte te
blijven.
Metrokilometers In aanleg.
Er komt 1450 km nieuwe metrolijnen aan.
New York heeft 368 km, Londen 400 km en
Parijs 213 km. Sjanghai: 389, Peking 300,
Canton 130 en dan komen er nog 9 steden
met 40-100 km. China zit dus ook goed
onder de grond.
Auto’s
Let wel: 57% van het chinese autopark is al
“eigen merk”!
Demografie
China hangt op 1,85 kind/vrouw, dus de
bevolking krimpt…. Het was zelfs ooit 5/6,
viel terug naar 1,7 want elk kind “te veel”
kostte een zware boete.
Sectoren
De primaire sector: productie was in 1975
350 miljoen, dat liep naar 500 miljoen en is
nu weer op 350 miljoen. De secundaire was
in 1975 20 miljoen en nu al 150 miljoen en
de tertiaire was 10 miljoen in 1975 en zit nu
op 200 miljoen. Het tijdvak 1975-2005 deed
het totaal aantal actieven stijgen van 400
miljoen naar nu bijna 800 miljoen.
Stad en platteland
Was in 1950 400 miljoen plattelanders en
70 miljoen “steedsen”. In 2010 zijn er 780
miljoen plattelanders en 600 miljoen in de
stad (x 9!) en in 2030 is de stad op 820
miljoen en het platteland op … de 400
miljoen van 1960!
Vergrijzing
De bevolking groeit nog even en vanaf 2025
slaat de ouderdom toe. Nu 3% ouder dan 65
in 2025 16%. En er zijn 119 jongens op 100
meissies. Dus dat gaat dubbel wringen in

DE VOLGENDE PRESIDENT
In Tsjechië moest Vaklav, de zittende, zich
meten met zijn belager Jan Svejnar. Deze
verkiezing in de twee parlementskamers die
dat hier doen, staakte al twee keer en was
e
een derde keer op de 15 .
De conservatief wordt aangevallen nu door
de sociaal-democraat, beide zijn liberale
economen. De jongere van 55 is een
Amerikaan, die zijn VS-paspoort zei op te
geven als hij gekozen zou worden. En hij is
in tegenstelling tot Vaklav Europeaan. De
communisten probeerden zich tussen beide
te wringen en een hechtere Atlantische
band af te weren. Intussen heeft de oude
anti-europeaan en nationalist Vaklav
gewonnen. Straks, op 1 jan. 2009, wordt hij
dus ook even president van de EU… Wie
had dit kunnen denken. Maar het is een feit!
DE RUSSEN HIELDEN GROTE MANOEUVRES
In 2007 zei een Russische admiraal dat hij
vond dat de russen weer marine-eenheden
in de Middellandse Zee moesten stationeren. Frankrijk was vóór en bood aan zelfs
zijn havens ervoor te openen. Nu was er
een grote manoeuvre met marineschepen,
waaronder hun enige vliegdekschip, en ook
met strategische bommenwerpers erbij. Het
maakte helaas geen diepe indruk: de staat
van de spullen met name die van de oude
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het oosten. Over goed tien jaar zijn er te
weinig arbeiders in dit land: dan kunnen de
vele jonge afrikanen/arabieren emigreren
naar Peking en zo. Nu al zijn er in veel
streken enorm veel onvervulde vacatures.
Alzheimer
China ontwikkelde, met hulp van het
westen, een zeer goed medicijn tegen
Alzheimer. Niet gek als je beseft dat nu al 2
op de 100 vrouwen in de wereld ouder dan
65 hebben deze ziekte. In de nu lopende
klinische testperiode, zijn er wereldwijd
duizenden mensen in de tests. Over 1,5 jaar
is die afgelopen en kan het chinese
Debiofarm zijn ZT-1 molecuul vermarkten.

vergelijkbaar met Spanje en was 40 jaar
geleden vergelijkbaar met een arm
Afrikaans land. Zuid heeft 3 miljoen auto’s
Noord 5000.
Maar Noord heeft een enorm goedkoop
arbeidspotentieel en zit ook vol met
mineralen Nu verhuist zelfs China productie
naar Noord vanwege de goedkoopte!
Dus China, dat ook de mineralen jaagt zal
de hereniging niet bespoedigen want zeker
is ook dat de buitenlandse investeerders en
masse op het herenigde land zullen springen.
Op 25 febr. Stapt een nieuwe president in
Zuid op het toneel; een legendarische
businessman. Lee Myung Bak 66 en
schatrijk, is een selfmade man met een
imposante historie. Hij, de conservatief, won
stevig in de verkiezingen en wordt als een
zegen gezien. Maar zoals het altijd gaat in
Zuid: ook hij heeft een affaire-verleden
waarnaar nu al onderzoek wordt gedaan.
Een zuidelijk kwaaltje.
Verder moet de lobby-kwaliteit met een
bijzondere charme van Zuid niet worden
onderschat en zeker niet gekoppeld aan
een enorme economische drive die hun
specialiteit is. De hereninging van Zuid en
Noord zal Oost-Azië en de wereld veranderen.

DE MOBIELTJES VAN CHINA
Ene Wang en nog wat is de baas van China
Mobile en verpatste al 350 miljoen
mobieltjes in zijn land. En daar komen PER
MAAND 5 MILJOEN stuks bij.. Een maand
gelden heeft deze mobieltjesmagnaat Steve
Jobs van de I-Phone gewoon gevraagd of
hij maar wou eclipseren; eruit dus!
In Davos was hij ook al een opvaller toen hij
niet echt wilde begrijpen dat het geven van
info aan de politie over welk mobieltje waar
zit, in gewonere landen pas mag na toestemming van justitie. Dat achtte hij niet
echt nodig. U ziet het wie China lessen wil
lezen moet nu verwachten dat deze niet
worden gepruimd.
Wat u er ook van denkt, denk er dus bij, dat
de tijd van westers commentaar en correctie
echt voorbij is.

NOORD-AMERIKA
COLLEGEGELD VS-UNIVERSITEITEN
De rijken moeten de armen helpen; dat is
christelijke plicht. Dat is ook te zien aan het
collegegeldsysteem van de universiteiten in
de VS. Want een jaartje college lopen op
de top-uni’s kost wel 46000 $ en dus heeft
Yale, voor veel belovende, een mooie regeling. Je betaalt NUL als je ouders minder
dan 60.000 verdienen; voor die tot 200.000
kost hun dat 10% van hun in-komen. Het
budget voor hulp gaat dit jaar naar 80
miljoen $. Harvard, de concurrent, gaat
dezelfde weg, want men wil de middenstandsklasse de toegang vergemakkelijken.
Uiteraard is dit geen liefdadigheid, nee, de
collegegelden voor de echt rijken gaan
stevig omhoog. Dat voor de rijke privé-uni’s.
De staatsuni”s zijn wat vlakker, maar ook zij
willen naar een progressief systeem.

DE TWEE KOREA’S
Iedereen gelooft er intussen in, aan beide
e
zijden van de 38 breedtegraad: de vereniging van de twee Korea’s gescheiden
sinds 56 jaar. Als dat zou gebeuren wordt
het nr. 11 op de wereldlijst. Bevolking 71,5
(48,5 Zuid en 24 miljoen Noord); leger 1,1
miljoen Noord en 700.000 Zuid; 18.000
BNP/hoofd in Zuid, 1800 in Noord; 153000
e
patenten in 2005 (4 op wereldlijst); 657
internauten per 000 inwoners (Frankrijk
414); 325 miljard export in 2006 (+14%) ;
46% van de export van Noord gaat naar
China , 20% van Zuid. En de beurs van
Noord steeg 300% in 10 jaar. Zuid is nu
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In het land van “wie niet heeft kan het ook
niet krijgen” is dit een opmerkelijke
ontwikkeling. Rijk subsidieert arm. Hebben
de democraten dan nu al gewonnen?

Nr 193 kon van achter de wolken details van
1 meter waarnemen…en de eigenaar het
Nationale Herkenningsburo was er erg trots
op. Ook hadden de chinezen eerder eens
een satelliet neergeknald, een demonstratie
van vernuft was dat. Dus mogelijk wilde nu
de VS even laten zien dat ook zij dat
kunnen. Nu nog hun eigen satelliet, straks
misschien die van X of Y. Voorlopig is ie
weggeknald en weten wij maar de heft van
het verhaal.

VS DEFENSIEBUDGET SKY HIGH
Defensie uitgaven zijn nu de hoogste sins
1945. Voor 2009 gaat het naar 515 miljard
$. Let wel: zonder de oorlogen in Irak en
Afghanistan. In 2006 ging het totaal over de
600 miljard $ en gecorrigeerd voor inflatie is
dat het hoogste sinds 1945, dus direct na
WOII. Omdat de economische groei zo
sterk is komt het % op “slechts 4” uit; In de
Korea-oorlogstijd was het 14% en tijdens
Vietnam 9%. En weet dat de VS alleen
meer dan 50% van de defensie-uitgaven
van de wereld betalen..Rijtje: De britten 55
miljard, de fransen 45, Japan 41 en
Duitsland 35. Rusland en China scoren
“officieel”35 en 24 miljard… Iran geeft 7
miljard uit en Venezuela 1,6, ter vergelijking.
Echter of de veiligheid van de VS is
verbeterd hierdoor is een grote vraag en dat
roept opnieuw de vraag op over militaire
contra diplomatieke middelen. Want tegen
terroristen is een groot leger niet echt
effectif gebleken. Nadenken over de
oorzaken van het terrorisme zou mogelijk
veel meer helpen. Denk maar eens terug
aan Eisenhower die nee zei in 1960 tegen
het groeiend “militair-industriële complex”,
een staat in de staat.
De nieuwe president zal veel te denken
hebben en het zal veel uitmaken of dat
Obama of McKaine zal zijn, of de Clintons.

DE VS-ECONOMIE
Ze zitten “op de rand van een recessie”
horen we. Iedereen kijkt met spanning of de
draconische maatregelen HET gaan doen:
opleving dus.
Intussen zijn 15 staten met een ww boven
5%; z0’n 20 met ww van 4-5%..In 7 grote
stedn ging de OG-prijs met 10% omlaag,
waaronder Las Vegas los Angeles San
Diego en Detroit…
Andere staten met veel export houden zich
beter ook vanwege de betere grondstofprijzen.
De zo belangrijke mobiliteit is ook gedaald
maar iedereen verwacht weer grote
volksverhuizingen als dat voor mensen
betere kansen biedt. We zullen zien of de
aloude veerkracht van de amerikanen hun
er weer boven op helpt.
…………………………………………………
…………………………………………………
UIT DE “PENTAGONFILES”

DE KAPOTGESCHOTEN SATELLIET
VS 193 heette de spionagesatelliet die
ongehoorzaam was geworden en dus naar
beneden dreigde te komen. En dat was link:
er zat een smerig soort brandstof in of
misschien ook wel een kleine kernreactor?
Of zouden brokstukken in verkeerde handen een probleem kunnen zijn? Hij vloog
op 700 km hoog, is zo groot als een busje
en woog 2,5 ton en kostte ooit 100 miljoen
$. We weten nog van de Russische
spionagesatelliet Cosmos die neerknalde in
Noord-Canada en waarvan alle stukjes
werden verzameld..

VS-GEOPOLITIEK
--VS weet dat er meer troepen nodig zijn in
Aghanistan, maar kan niet sneller afbouwen in Irak.
-5 jaar na het begin van de Irak-oorlog is
pas 16% binnen van de door de geallieerden beloofde wederopbouwgelden.
-geschatte kosten van de Irak-oorlog voor
2009 zijn 170 miljard, Gates heeft weinig
fiducie in dit cijfer.
-een beruchte Al-Qaida website ging on-line
in Phoenix (!). De provider wist het niet en
sloot haar direct af na ontdekking.
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-een kritisch artikel tegen de film van
Wilders werd in Afghanistan van een
legerwebsite af gehaald.
-de russen zien nucleaire bedoelingen achter de nieuwe iraanse raket.

plaats. Onder bewaking van Task Force
Platinum.

WARPLACES
IRAK
-De
VS
willen
geen
jarenlange
betrokkenheid vastleggen in een plan over
Irak.
-De minister van Financiën van Irak werft
buitenlandse investeerders maar zijn
collega’s zijn het niet met hem eens.
-Het troepenreductieplan is vertraagd.
-De politie wordt gezuiverd want niemand
vertrouwt ze vanwege de enorme corruptie.
-20 soldaten liepen een chloorgasvergiftiging op nadat een geheim wapendepot
werd opgeblazen.
-Al-Qaida wil dat de moordpartijen verminderen omdat dit bij het publiek erg
negatief ligt.
-De huizenprijzen in Bagdad vliegen de pan
uit.
AFGHANISTAN
-De inzet van Natolanden blijft achter zegt
Rice.
-Canada dreigt af te haken als anderen niet
meer troepen sturen.
-Ondanks de huidige 50.000 troepen winnen
de Taliban ruraal terrein.
-Veel gevangen genomen politiemensen
wegens corruptie/wangedrag, zijn altijd weer
snel uit de gevangenis.
-De privé-investeringen liepen terug naar
500 miljoen; men vindt het hier te riskant.
-De opiumoogst zal in 2008 nog veel hoger
zijn; Europa moet oppassen voor meer
drugsimporten.
PAKISTAN
-Door Musharaf verjaagde terroristen zijn nu
actief in Afghanistan onder steeds nieuwe
namen.
-Een aantal hoge ex-militairen vragen nu
ook Musharaf’s aftreden.

LATIJNS AMERIKA
BRAZILIAANSE MILJONAIRS
Het stikt van de dure auto’s, helicopters en
privé-jets in Brazilië. Geen wonder, want in
2007 kwamen er hier, 60.000 (!) miljonairs
bij. Totaal nu zo’n 190.000 en ze bezitten
675 miljard $, dat is DE HELFT van het
BNP!
Dit land heeft mijnbouw, staal, soja, kippen,
en veel vlees en de prijzen daarvan zijn op
en top nu. In 2007 kwamen er ook 1,6
miljoen banen bij en Lula zal er in zijn
perioden ongeveer 10 miljoen gecreeërd
hebben. Groei is dan ook 5% per jaar. De
huidige crisis zal hun niet echt raken,
verwachten velen, het land is supergezond.
Hun beurs steeg met 400% sinds 2003 en
men laat het rentenivo op 11% ondanks de
lage inflatie. Maar de kans miljonair worden
is lager dan die om te worden doodgeschoten. De nieuwe wereld toont zich in
het kostuum van de oude, maar dan wel iets
gedateerd natuurlijk..

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

RAOUL PRESIDENT VAN CUBA
Zou Raoul op 24 febr. Zijn broer opvolgen?
Velen waren daarvan overtuigd in de groep
van 614 afgevaardigden die daarover
kunnen besluiten.
De recente parlementsverkiezingen indiceren dat Raoul 99%
van de stemmen kreeg in zijn inschrijvingsgebied. Terwijl zijn broer er 98%
kreeg in het zijne. En op de lijst van hoogst
gekozen afgevaardigden kwam Fidel op
plek 19 van de 61. Velen zagen hierin de
zachte aanloop naar de verkiezing van
Raoul tot de hoogste op 24 febr. . En toen
liet Fidel weten geen kandidaat meer te zijn
bij de volgende verkiezingen. Een schok
gaat door Cuba en buurlanden. En
inderdaad Raoul werd gekozen met de oude
garde om hem heen.
Is hij nu een
tussenpaus, op weg naar iets anders?
Velen denken dat: even Raoul en dan de
nieuwe garde!

GUANTANAMO
-Zeer belangrijke Al-Qaida gevangenen
zitten geïsoleerd in Camp 7, een geheime
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AUSTRALIË ZEGT SORRY
Ik heb geen telling bijgehouden van de neokolonialen die zich voor hun gedrag naar de
“inboorlingen” excuseerden. In elk geval valt
er heel wat te “sorryen” als je met de
huidige opvattingen de koloniale tijd
nameet. Iedereen herinnert zich Brandt op
zijn knieën in Polen, dat maakte veel indruk.
Nu Australië dus in de rij: en specifiek voor
het “afpakken” van de 100.000 aboriginalkids, die ver weg werden opgevoed zoals
“het hoorde”. En dat was nog in ….. de
zestiger jaren… Een soort van vermomde
genocide wat die kids zouden natuurlijk niet
trouwen met “soortgenoten”.
De tekst die de president van Labourhuize
uitsprak was minutieus opgesteld om
juridische schadeclaims te ontwijken. Je
mag niet alles hebben natuurlijk.
De conservatieven waren het, deels, eens
met de manoeuvre. Je moet er EEN keertje
vanaf komen toch?
Nu wachten we maar op de volgende,
Nederland in Indië (?), de VS tegenover
haar Indianen (?) en over 25 jaar tegenover
Irak, de boeren tegenover de zwarten (?),
Spanje tegenover de zuid-amerikaanse
indianen en zovoort…
Nee, neem dan de linkse fransen; die
kregen de hele Maghreb kwaad met hun
statement dat de koloniale tijd voor Algerije
toch ook weer niet ZO slecht was..
En ach ja, ik vergat nog de KNIL-molukkers
in Nederland en de harki’s in Frankrijk. Ik
hou op , dit komt niet op zijn einde. Wie
zouden zich NU weer schuldig maken aan
hetzelfde soort vergrijpen? Soedan?

BOOMING ARGENTINA
Sinds 2003 groeit alles als kool in Argentina:
groeicijfers van 9% onder meer te zien aan
de enorme toename van de auto’s. En
Streiff van Peugeot-Citroën is ook erg blij
met zijn 32% stijging in 2007. Kirchner heet
de virtuoos die deze omslag inleidde en ook
in het sociale is er aanzienlijke verbetering
gescoord. Meer dan 11 miljoen personen
minder in armoede bijvoorbeeld. In Santa
Fé, is geen hotelkamer meer vrij, alles vol
met businesspeople, de sojabusiness boomt
daar. Men is hoopvol dus..
De werkeloosheid dook onder de 10% maar
een kwart van de bevolking leeft nog
superarm. De investeringen, ook de buitenlandse moeten veel hoger, naar chinees
nivo dus.
Maar de autoritaire stijl van Nestor Kirchner
lag wat te zwaar op de Argentijnse maag en
dat moet zijn eega, nu presidente, gaan
veranderen. Zonder weer in de prut te
zakken natuurlijk.
Argentinië en Brazilië zijn de nieuwe reuzen
in opkomst; het latijnse deel van amerika
komt er aan. Opnieuw bedreigingen en ook
kansen voor.. Europa. Sarko was al samen
met Lula aan de grens Guyana-Brazilië, hij
ziet het goed en gaat meteen.
INDIANENOPSTAND IN CHILI
Bachelet (linkse presidentsdame), probeerde het te voorkomen, maar twee jaar
na haar verkiezing gaat het flink mis. De
Mapuche-indianen, 600.000 man sterk (op
15 miljoen inwoners). Activisten worden
gedood door de politie, er zijn hongerstakingen, er wordt van alles uit protest in
de fik gestoken en landbouwmachines
worden vernield. Want het gaat tegen de
grote industriegroepen die hun geld maken
in hout, landbouw en toerisme; zij worden
als vijand gezien. Want HUN gebied,
zeggen de indianen, is hun afgepakt en ze
willen het terug en ook hun cultuur en taal
erkend zien. Een neokoloniale wrijving is
ontvlamd na eeuwen, overigens op meer
plekken in Latijns Amerika.

OOST-TIMOR IN REP EN ROER
Australië en Nieuw-Zeeland zetten troepen
in nadat de president en premier zwaar
werden
beschoten door rebellen. De
president lag op intensive care en de premier bleef ongedeerd.
De staatsgreep
mislukte. Dit zijn opnieuw grote problemen
na die van 2005 toen diverse militairen
gingen uiten na hun ontslag. In 2002 werd
het onafhankelijk gesteund dor de VN en
ook nu zijn er nog VN-soldaten. Australië en
Nieuw-Zeeland hebben enkele honderden
militairen ter versterking gezonden. De
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democratie is hier nog uiterts fragiel en de
grote buren moeten echt nog meehelpen..
Intussen vroeg het and om nog meer VNsteun.

Want de ontevrden midden– en hogere
klas-se moet worden afgestopt om A’s
macht te behouden. De kleinzoon van
Khomeiny riep dat in het parlement geen
gewerendragers
kunnen
zitten.
Dus
afgevaardigde worden betekent uit het leger
gaan. Maar daar hebben A en clubgenoten
geen boodschap aan. Het zal blijken hoe
sterk A nog staat en hij zal alles doen om de
verkiezingen te manipuleren. We kijken toe..

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
TURKIJE NIET IN DE EU?
Angela stelde Nicolas voor een tripartitetop
te organiseren met mijnheer Erdogan van
Turkije erbij. Maar de diplomaten in Ankara
zijn erg terughoudend. Immers het zou
kunnen leiden tot EEN opstelling van beide
landen samen over de turkse toelating tot
de EU. Waar Sarko altijd al mordicus tegen
was en is. Immers Turkije is Klein-Azië en
niet Europa! Het botert steeds minder rond
deze toelating en nu de hoofddoekjes
universitair werden in Turkije wordt dat niet
echt beter.
Daarna raadde Erdogan zijn landgenoten
ook nog aan niet te assimileren in Duitsland
en de eigen cultuur en zo te blijven koesteren. Tot grote ergernis van de duitse
politiek. Vreemde boel eigenlijk: Paus is
VOOR, Bush is VOOR en half Europa lijkt
tegen. Als je op een GRENS ligt is er altjd
gedonder te verwachten. Waarheen nu
EU?

TRENDS/TECHNOLOGIE
SUBSTITUTEN VOOR ROKERS
Roken is praktisch onmogelijk geworden en
ook maatschappelijk steeds meer “not
done”. Dus ontstaat er nu een high-tech
industrie voor vervangende produkten.
Zoals de stoomcigaret die nicotine verschaft. Het “rookt” en het bedient de verslaving. Navulbaar en kost 95 €.
Een gewoontebeheerser; een electronisch
apparaatje waarmee je je gewoonten registreert en analyseert. Hoe vaak wil ik roken
en eten; hoe vaak DOE ik het ook etc. Zo
krijg je inzicht in je kwalen en kunt het zelfs
gebruiken om te sturen. Het fluit zachtjes
als je “weer” een sigaretje MAG bijvoorbeeld… Voor 65 € heeft u er een.
Cd’s met hypnotische pretenties die u rustig
kunnen maken en afleiden op moeilijke momenten. Slechts 30 €.
Een prikkelarmband die via acupunctuur-behandeling anti-rookprikkels geeft op uw
pols. Voor 70 € al voor u.
U ziet het aan alles kan geld worden verdiend en voor alles wat de mens heeft is er
steeds meer technologie om hem te helen.
Al wordt je soms enkel van je geld af geholpen.

HOMO’S IN MAROKKO
Omdat een feest in de Marokkaanse pers
“een homo-huwelijk” werd genoemd zijn nu
6 jongeren veroordeeld voor homoseksualiteit. Een honderdtal intello’s hebben nu
een “appel gedaan op de individuele
vrijheden”. Journalisten, wetenschappers
en zelfs een krantenuitgever tekenden het
appel. Ze wijzen erop dat godsdienst niet
mag worden “gebruikt” om vrijheden te
beperken en spreken over “intellectueel
terrorisme”. Dat zal de koning niet leuk
vinden. Marokko gaat zo langzamerhand de
weg die alle verlichte staten in hun bestaan
gingen; wij weten er alles van. Maar het zal
niet morgen zijn geregeld!

MOOIE ZEN-SPULLETJES
We willen ons toch allemaal graag ZEN
voelen? Dat heeft ook de zen-industrie door.
Dus kunt u nu ook een soort waterglas
kopen dat water ultrasoon omzet in een
soort van damp die de omgeving wat vocht
verschaft en die ontspannend uitwerkt. Om
het nog leuker te maken zitten er ook nog
gekleurde LED-lichtjes in. Kost maar 50
euro!

VERKIEZINGEN IN IRAN
Op 14 maart zijn er parlementsverkiezingen
en het legeronderdeel dat de revolutionaire
garde heet, roept al zijn leden op op Amadinedjad’s afgevaardigden te stemmen.
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En dan die chromotherapielamp met zijn
mooie led-lichtjes. Ze geven energie, ze
stellen gerust, en zenden wel 16 miljoen
kleurtjes uit. Als je dan nog niet rustig
wordt…. Uiteraard met afstandbediening en
voor een schijntje van 149 € uw eigendom.
Pak uw tire-lire en go Zen again!

je moet wel hard zoeken. En u hoeft dus
echt niet zelf nog een tweede “Da Vincicode” te schrijven hoor.
LEKKER “SMIRTEN”
Als je smoking and flirting samenklutst krijg
je smirting. Het betekent dat je nader kennis
maakt door bijvoorbeeld vuur te vragen op
de plek waar de rokers zijn verbannen
tegenwoordig. Dus de rokersproblemen
binden de ongelukkigen. De exploitanten
zien het steeds meer gebeuren dat er op
hun terras buiten, waar gerookt wordt, een
geheel nieuwe sociale activiteit ontwikkeld
wordt. Lotgenoot zijn is een krachtig startpunt voor communicatie en relatie. To smirt
or not to smirt, that’s the question.

MOOI ELEKTRISCH FIETSJE
Voor 2600 € is hij van u. De Rolls Royce
onder de electrische fietsen de 10 ST van
Matra. Mooi en technologisch hoogstandje.
Electrische motor in het achterwiel, schijfremmen, accu in het voorwiel (!)… en een
titaanframe.
Hij kan 25 km/uur en heeft een actieradius
van 25/30 kilometers. Daar moet ik eens
over denken…. Opladen kan ik hier met
kernenergiestroom.

VANDAAR UW BLAUWE OGEN
Vroeger hadden alle mensen donkere ogen;
de blauwe versie is ontstaan enkele
tienduizenden jaren gelede. Een genetische mutatie heeft de productie van melamine veranderd die de iris bruin kleurt.
Hij onderzocht families met diverse generaties blauwe ogen en zag steeds die DNAafwijking, vandaar. Adolf zat dus ook al op
het verkeerde arische spoor.
Door verder onderzoek is gebleken dat de
mutatie zich zal hebben voorgedaan niet ver
van de Zwarte Zee. Dus heeft u blauwe
oogjes dan komt u van de ZWARTE Zee!

HET KIND VAN DE CONCORDE
Initiatief van Lapcat met steun van het europees Ruimte Agentschap dat is de A2, de
moderne versie van de Concorde op de tekentafel. Hij kan 300 mensen meenemen en
vliegt mach 5 (=6400 km/uur) en heeft ecologische motoren (op waterstof). 143 meter
lang; twee keer de lengte van de A380!
Geen raampjes maar beeldschermen die
camerabeelden tonen van buiten. Over 25
jaar moet hij vliegen: in 5 uur van Parijs
naar Sydney om boodschapjes te doen.
Tegen die tijd is emigreren naar die regio
een grapje. Nog even wachten.

PICASSO’S GRAF
Picasso ligt niet in een spaans graf, nee hij
ligt op het terrein van zijn vroegere chateau
in Vauvenarges, in de Bouyches du Rhone,
niet ver bij ons vandaan. De docher van
Jacqueline Picasso woont er en stelt het nu
open voor extern bezoek. In het kader van
de grote tentoonstelling “Picasso en de
meesters”. Dus wilt u zien hoe een beroemdheid er uit ziet na de dood, op naar
Vauvenargues. Ooit stond ik voor het
gekkenhuis waar Vincent een tijdje verbleef.
Daar omheen was een wandelroute waarlangs zijn schilderijen, die daar waren gemaakt, waren neergezet. En je stond dan op
de plek waar ze geschilderd waren. Dat lijkt
mij meer nut hebben dan het graf van de
maker te bezoeken. Zijn geest zit in zijn

ZOEK OOK EEN DA VINCI!
Twee fransen zagen een mooi schilderij
onder het stof bij een brocanteur en kochten
het vlug voor 230 €. De “Madonna van La
Roque” van Da Vinci was in hun bezit. Dat
bleek toen de vingerafdrukken in de verf
konden worden vergeleken met eerder
opgeslagen afdrukken van andere werken.
Onomstotelijk bewijs geleverd dus!
Ze durven nog niets te zeggen over de
waarde van hun aanwinst, maar ze hebben
hun baan opgezegd en hun bank gewaarschuwd. Kijk eens goed rond in uw huis, op
uw zolder en wie weet, is dat onooglijke
prutschilderijtje wel een vermogen waard.
Het vinden van schatten bestaat nog, maar
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werk, niet in zijn graf. Ik ga dus maar niet
naar Vauvenargues.

opleiding, rechtvaardigheid etc.). Want die
zijn niet automatisch ingesloten in het
concept van de westerse democratie.
Zie de laatste gebeurtenissen in dit vlak:
Poetin’s partij wordt met 62% gekozen bij
hoge opkomst en ieder riep “foei”. Terwijl de
verkiezing van Bush ook niet uitblonk door
duidelijkheid in Florida. En Poetin is, hoe
dan ook uiterst populair in zijn land! En de
toestanden van het russische regiem
vroeger zijn toch echt niet meer aanwezig in
dit land nu.
In Afrika zijn ook democratieën gevestigd
terwijl het systeem van stammen en bevolkingsgroepen er nog volop bestaat. Dus
eindigen veel democratische verkiezingen in
tribale bloedbaden. Cote d’Ivoir, Kenia, en
anderen. Moet je daar niet en ander, tribal
gefundeerd systeem volgen? Waarom
deden ze dat niet? Wel, omdat ze anders
geen hulp zouden krijgen uit het westen!
In moslimlanden is het niet veel beter, en de
democratie overtuigt ook daar steeds
minder mensen. Marokko, Malaysië en
andere landen ontwikkelen zich, bekeren
zich tot waarden die ons best aanstaan,
zonder een “echte” democratie te kennen.
Zie de winst van Hamas in Palestina: klopt
democratisch best en nu?
Laten we ons herinneren dat ook wij niet
altijd strak en star altijd die ene weg gingen
en dat het dus niet reeël is om dat met
betrekking tot de buitenlandse relaties, nu
ook maar strak en star schematisch te
doen . Dit is, weten we uit de historie, een
illusie.
(Mede gebaseerd op een essay van Claude
Allègre, oudminister en auteur/wetenschapper).

DE eePC, HET KLEINTJE
Hij kost rond 300 € en is een soort reispctje: kleiner dan zijn broers en groter dan
de I-phone. Draait onder Linux, heeft E-mail
en websurfing, Skype voor telefonie en
videocenferencing. Kan googelen en Wikipedia benaderen en ook webradio luisteren. De producteur ASUS verkoopt vaak
in combinatie met een internetabonnement,
maar breekt daar nu toch ook steeds meer
uit.Het apparaatje van 22X16X3,5 cm ziet er
grappig uit en heeft nog geen concurrent.
Vooralsnog is het een hype-apparaat voor
bytevreters, maar de producent kan de
vraag nu niet aan. Zie hem als een concurrent van de PC’s van zo rond de 550 €. Dus
ook als een aanvulling op de thuis-pc met
high-performance. Hij is dus meer voor “op
stap”.
EEN CHIPJE IN UW SPORTSCHOEN
Een chip in uw Nike sportschoen zend terwijl u loopt data naar een internetsite en
vergelijkt uw prestaties met die van andere
runners. Dat zijn de recente trucjes van
sportgiganten om reclame te maken en in
het gadgetnieuws te komen. In Le Provencal is ze dat nu WEER gelukt! Loop ze
en laat u niet forceren. Denk om uw hart..

.………………………………………
……………………….………………

TOPICS/CAPITA SELECTA
-GRENZEN VAN DE DEMOCRATIE
De democratie is de minst slechte van alle
systemen dus wordt de democratie door het
westen uitgevent over de hele wereld. Alles
wordt in de wereld beoordeeld door het
langs de democratische lat te leggen. Dat is
mogelijk prima voor een land zelf, maar kun
je dat ook doen met de internationale verhoudingen? Je kunt ook praten over
mensenrechten en morele waarden en
rechten (zoals recht op wonen, recht op

-IMMIGRATIE
-DE ROMA KWAMEN OOK VAN VERRE
Roma heet iemand die etnisch behoort tot
de romani. Het is een verzamelnaam voor
drie grote groepen de Roma, de Sintis en
de Kalesa. Ze stammen uit Noord-India en
e
kwamen ergens in de 14 eeuw naar Europa. Het romani is een indo-europese taal,
dichtbij het Hindi, die door de europese
roma wordt gesproken in varianten die laten
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zien welk deel van Europa hun tweede
vaderland was.
De Tsiganes zijn een ketterse sekte uit
Klein-Azië , bij de grieken heetten ze de onaanraakbaren. Ze hadden de reputatie goddelijk te zijn , magiërs. En zo heetten de
eerste Roma in Europa dan ook zigeuners.
De Gitans was een naam voor sommige
Gitanes. Hun naam komt van Egyptisch,
omdat de regio van herkomst in Griekenland de bijnaam “Klein-Egypte” had. Een
lekker sigarettenmerk draagt ook hun naam
in Frankrijk. Ook kregen ze hier en daar
namen als Yenniches, Manouches en
Romamichels… een bonte dictionaire dus.
En iedereen die GEEN roma is noemen de
roma’s zelf “een gadjo”.
Nu zijn er ook veel roma’s in de nieuwe landen van de EU, met name in Roemenië en
Bulgarije. Deskundigen zeggen dat zij de
meest gediscrimineerde minderheid van
Europa zijn… met z’n ca 3,5 miljoen overigens. Roemenië, Bulgarije, Hongarije en
Spanje hebben daarvan ca 96%.
In Frankrijk zijn er ca 9000 schat men die
rondtrekken; op een totale omvang van 300
à 400.000. Een kaartje per bus BoekarestParijs kost maar 100 €, dus ze zijn nu uiterst
mobiel in de nieuwe EU.
Hun lobbyist in Brussel, Ivan Ivanov, weet
dat er al 275 miljoen uit europese fondsen
aan deze groep is besteed maar dat zal
slechts op lange termijn effect ressorteren,
zegt hij.
Ze zijn eigenlijk al eeuwen de rondreizende,
en zich hier en daar vestigende, immigranten in heel Europa. In veel landen zijn ze DE
zondebokken: gaat het in een land niet lekker, dan krijgen zij de schuld. Hun imago
van rond-trekkende, “gens de voyage”
heten ze in Frankrijk klopt nauwelijks omdat
de meesten “vast” zijn gevestigd. En velen
zijn op-ook geklommen tot hoge functies:
politie-commisaris, advocaten en specialist.
De rondtrekkende zijn een soort van “ongeluk” dat men graag wil doorgeven aan een
andere stad of dorp.
Wilt u roma-ghetto’s zien dan moet u naar
Boekarest waar een hele straatarme wijk
roma’s woont. Sinds Roemenië bij de EU is,
ontstond er een ware uittocht van roma naar

andere delen naar het westen dus. Tot grote vreugde van de roemenen. En nu begint
het gedonder natuurlijk in landen als Italië
en Spanje. Maar recent wilde een Roemeense minister de overblijvende nog deporteren naar een stuk dor land ergens…
Dus bereidt u maar voor: het volgende
immigratieprobleem, met name in Zuid-Europa zal men te maken krijgen met roma, d
ie al 800 jaar in onze regio vertoefden, maar
nog steeds paria’s zijn, voor de meeste
europeanen. Een soort van joden dus , wat
overigens ook Hitler vond, die ze liet vermoorden en opsloot in concentratiekampen.
Europa ondergaat in de komende jaren
opnieuw een immigratie/integratietest,
Maar dan met echte europeanen….Dat zal
niet meevallen.
GESOL MET IMMIGRANTEN?
Erdogan van Turkije zei dat de turken in
Duitsland hun eigen taal en cultuur moesten
blijven koesteren en ook in de boezem van
de Marokkaanse regering waren deze geluiden te horen. Irritatie en verwarring alom.
In het TV-programma Buitenhof discussieerden een turk en een marokkaanse
samen over deze kwestie en ook daar zag
je de verwarring en het enorme onbegrip.
De geest is duidelijk uit de fles.
Wij zijn ook immigranten en vroegen ons af
hoe wij ons zouden voelen als JPB dit soort
zaken tegen ons zou zeggen. Conclusie: so
what! Want wij voelen ons hier NIET onwelkom en niemand snapt niet dat je twee
culturen kunt aanhangen en van twee vaderlanden kunt houden. Als je maar integreert op je tweede plek. Dus is duidelijk dat
het geen ALGEMEEN probleem is, maar dat
deze kwestie zo ligt door de gevoeligheid
die de cultuurbotsing met zich mee bracht.
Met het verziekte klimaat waarin de rede
“hotel de botelt” met de diepere emoties. Je
kon de pijn bij beide discussiepartners op
TV voelen . Verdriet omdat ze EEN vaderland van zich zien vervreemden, want die
vaderlanders gaven het gevoel dat je er
eigenlijk niet bij kunt horen. In die sfeer van
onveiligheid en wantrouwen is geen heldere
discussie meer mogelijk. Verdwaalde har-
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ten, gegriefde gevoelens gingen over het
scherm. En ook Clairy Polak kon er eigenlijk
niets mee… Groepen mensen laten elkaar
los; het kwaad lijkt geschied. Hier zijn we
nog niet klaar mee..

argument als dat van het Servische
koninkrijk van 1000 jaar geleden gewoon
NIETS. En ook hun verloren oorlog van
1389 tegen de turken in Kosovo; dat maakt
ook niet erg veel indruk meer. Maar we
zagen toch weer eens wat politiek-historisch
nationalisme en fanatisme met mensen
doet: ze worden als geprogrammeerde
hatende robots die elk humaan argument
verwerpen. Dat je moeilijk een stuk land
kunt opeisen waar 90% van de bevolking
niets meer van je wil weten omdat je hun
ooit met moord en doodslag dwong te
“blijven” gaat niet meer in de brains. Dat je
enkel dus het land wil, maar niet de bewoners wordt ook al niet als een krachtig
argument gezien. De avond eindigde
gelukkig zonder herrie; ik bood enkele
malen met de hand op een Servische
schouder mijn excuus aan, indien ik zou
hebben gekwetst… De buurman zat geblokkeerd onder de ogen van zijn familie en
elke communicatie was verder onmogelijk.
Kosovoproblemen in het klein, in Mormoiron, in ons quartier….
Kosovo gaat “los” verder nu onder
bescherming van 17000 VN-ers en nog
1900 EU-soldaten. En met 8% serviërs in
twee Servische enclaves en een noordelijk
deel dat aan Servië grenst. Met 45% werkeloosheid, 2,4 miljard steun van de EU en
de diaspora, met een BNP-/inwoner op het
nivo van Ruanda en logistiek/-energetisch
sterk afhankelijk van Servië…
Het feestje duurt nog even voort en dan
komen pas de echte problemen. Voor Kosovo, de albanezen EN de serviërs, voor de
EU (Servië, Rusland en China tegen, dus
blocus in de VN!) en voor god weet wie nog.
Want juridisch en psychologisch heeft dit
een schokgolf tot gevolg met uitwerkingen
in Oost-Europa, Spanje, Cyprus, Griekenland, Bulgarije, Roemenië (met zijn
Hongaarse minderheid) en zelfs Canada
met zijn Quebec-probleem. Wat humanitair
in Kosovo de enige weg lijkt, zal mogelijk
opnieuw hier en elders leiden tot politeke
controverse en mogelijk geweld..
De VS-ambassade brandde al in Belgrado,
die van Kroatië werd ook belaagd, tot stil
genoegen van de Servische politici, er lag

-HET DRAMA VAN KOSOVO
(zie ook : Oost-Europa)
Onze confrontatie met dit grote probleem
kwam op een buurt-etentje, waar natuurlijk
ook onze Servische buren bij waren. Zij zijn
met z’n vieren.”: vader, moeder en twee
volwassen zonen. Allen bijna vermoord in
Bosnië en dus gevlucht in 1993 op het
nippertje. Ja, dus bijna vermoord door de
buren waarmee eerder vreedzaam werd
samengeleefd. En hier in Frankrijk na 15
jaar zijn ze nog (of weer) in het nationalistische servisch-ortho-doxe kamp verzeild geraakt…
Toen een andere franse buurman (toevallig
een pied noir uit de verloren kolonie
Algerije) even iets nogal directs over de
Kosovo-onafhankelijkheid zei (nl: nu is het
onomkeerbare toch gebeurd…), was het
meteen klaar: de vlam sloeg in de pan. Ik
probeerde er nog iets aan te doen door op
te merken dat je toch moeilijk een provincie
waar ruim 90% van je weg wil, gewoon te
behouden. Zelfs nadat de VN nu 10 jaar
daar bestuurde, met scherpe scheiding van
de serviërs/albanezen en met ook een
veiligheidsbarrière in Mitrovitsa waar het
noordelijke Servische deel (de 8% serviërs)
is gescheiden van het zuidelijke albanese
deel. Intussen zijn in het noorden enkel
bejaarde serven gebleven die niet weg
konden, de Albanezen verkochten in het
noorden hun huizen en zijn weg en
omgekeerd. Kortom de etnische scheiding
is tussen 1999 en nu een vaststaand feit.
Maar de argumenten van onze Servische
buren gaan toch enkel over het land, de
verloren aarde en zeker niet over de verloren Albanezen. Nee, Kosovo is hun
religieuze centrum met zijn kerken en
kloosters; hun geestelijke en historische
ziel. Maar de Albanezen wilden afscheiding,
voor sommigen dus al sinds 100 jaar, voor
anderen sinds de afgrijselijke agressie van
Servië in 1998-1999. Daartegen is een
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na blussen al een dode serviër in en de taal
van Rusland (met name over eventuele
aansluiting bij de NAVO!) belooft weinig
goeds. Kosovo zal nog lang een probleem
blijven, wel twee generaties van nu. En
garanties dat het bloedvergieten uit zal
blijven zijn er niet. En de twee gezochte
Servische oorlogsmisdadigers zullen we
nooit in Den Haag zien verschijnen, ze zijn
eerder dood mag je inschatten.
Kosovo, symbool van humanitaire rechtvaardigheid zal ook DE staan des aanstoots
worden op de Balkan en daarbuiten. De
onafhankelijkheid van Kosovo is een
historisch event van gewicht, mogelijk
zwaarder dan het land en zijn beschermers
zelf kunnen dragen…
Zo zitten wij in ons quartier ook met een
klein Kosovo-katertje. Twee franse piednoirs uit vroeger Algerije, vier Serviërs uit
het vroegere Bosnië en twee hollanders die
naar Frankrijk immigreerden. Elk met een
im- en/of emigratieverleden dus. Behalve bij
onze emigratie zijn het gewelddadig afgedwongen verplaatsingen geweest met een
enorm traumatiserende achtergrond. En dat
was in dit geval geen voordeel, ook al zou je
dat verwachten. Nu gaan we maar gauw
zorgen voor wederkeer van onze vrede,
ondanks Kosovo… Laten we bidden!

trots te laten zijn op zichzelf en tot een natie
te maken. In zijn tijd was dit door Engeland
gekoloniseerde land een lappendeken van
450 prinsdom-men. Hij was mentaal erg engels, onderhandelde ook op engelse wijze
en het lukte hem steeds opnieuw massaal
de media aan te spreken waardoor hij zich
een autoriteit op wereldnivo verwierf van het
type “Jezus-Christus”. Zijn marsen,
vreedzame betogingen en zijn grote stakingen waren voorpagina-nieuws op onze
globe. Overigens liet hij zich financieren
door de textielbaronnen, die een zelfstandig
India wel zagen zitten. Ghandi was een
mystiek iemand naar buiten en een groot
tacticus achter de schermen. Ook was hij en
privé een groot liefhebber van de vrou-wen.
Hij wilde een India zonder “onaanraakbaren”, zonder tegenstellingen tussen Hindoe’s en moslims, en vooral een geweldloos India. Hij was ook een overtuigd democraat al stond hij op afstand van de politieke
partijen. Zonder hem zou India in 30-40
delen zijn uit elkaar gespat. Hij had een
enorm charisma, stimuleerde mensen die
niets meer te verliezen hadden en werd een
echte martelaar voor zijn doelen. Hij wilde
sterven voor zijn ideeën, maar niet doden.
Overigens was hij enkel op India gericht en
ging nooit, ook niet in word en geschrift,
over de grenzen. De afscheiding van Pakistan had gelukkig voor hem , plaats ná zijn
dood. Een van zijn idealen werd daar-door
nooit gerealiseerd.
Nehru die de Grondwet bracht, was uit de
hoge klassen. Ghandi was uit de kleine
midden-stand en bracht het DNA aan voor
Nehrhu’s Grondwet.
Net als bij Marx, verdwaalden zijn volgelingen na zijn dood, maar zijn idee was te
sterk om de eenheid niet te doen bereiken.
De stilstand van India na Ghandi’s dood
komt door de regerenden die het kastensysteem niet durfden aanpakken. Ghandi
kan iedereen nog duidelijk maken wat vernedering is en teweegbrengt. Hij is degene
die de vernederden wekte.
Hij woonde en werkte ook in Zuid-Afrika van
1893 tot 1915; vooral als advocaat. Daar
ervoer hij aan den lijve wat vernedering betekende in het apartheidssysteem. In 1919

GEFILOSOFEER
GANDHI IS WEER AVANT-GARDE
Ghandhi, in 1948 vermoord door een fanate
Hindoe, werd geboren in 1869 en had een
ongelofelijk leven. Nu India 60 jaar onafhankelijk is, herontdekken velen, vooral ook
buiten India zijn uiterst bijzondere visie en
zijn enorme succes. Hij blijft met recht de
vader van het democratische India, samen
met Nehru natuurlijk. Wat was zijn boodschap in een zeer moeilijke tijd?
Gandhi mag op een lijn staan met Markx en
Mandela en hij was ook al DE ispiratiebron
voor dominee Luther King.
India is zijn filosoof nu groteneels vergeten
en gaat ook met name industrieel een andere weg. Maar Ghandi lukte het, om India
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was zijn eerste grote campagne tegen de
engelsen in India. Zijn werkwijze om groepen tegen elkaar uit te spelen was schokkend te noemen en keihard. Een totaal
ander mens dan zijn externe imago deed
verwachten.
Hij leerde ons dat de motor van de wereldontwikkeling niet het geld is, maar de vernedering. Zoas nu Bin Laden het ook doet,
zij het bepaald niet zo geweldloos. Ghandi
vocht niet tegen de vernederaars, maar nam
afstand van hen, ging terug naar eigen
wortels en waarden en toonde het verschil
aan. Hij speelde niet de rivaal maar de geheel andere. Daar lag zijn onmetelijke
kracht.
In zekere zin was hij de anti-mondialist van
zijn tijd. Hij wilde een rechtvaardige sociale
(we-reld) orde, waarin vernedering wordt
bestreden. Ook was hij een “groene” avantla-lettre.
Wat hij vooral aantoonde, wat ook voor ons
in de eeuw van het terrorisme van belang is,
is het alternatief voor het geweld. De vernederde kan ook overwinnen op een andere manier.
Attali, een groot bewonderaar van Ghandi,
gaat een biografie over Ghandi schrijven die
zal heten: Ghandi of het ontwaken der
vernederden/onderdrukten. Die moet lezenswaard zijn.

-“Het individuele offer is tot de dood, het
ultieme wapen van de geweldloze”.
-“Als iedereen gewoon zou krijgen wat hij
echt nodig had, zou in de wereld niemand
gebrek lijden en zou de wereld in tevredenheid leven”.
En zo zag ik ook een beetje verband tussen
de filosofie van Spinoza…. en zijn inzichten rond “vernedering”/onderdrukking” die
de motor zijn van de ondergang der wereld.
Mede dank zij de revival van Ghandi’s gedachtengoed. Dus, it’s in the books, man.
Leon. Aug. 2007.

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

Tot slot enkele statements van de grote
Mahatma:
-“Zolang bijgeloof bestaat en mensen onrechtvaardige wetten moeten gehoorzamen
zal hun onwrikbaarheid blijven bestaan”.
-“Geweldloosheid kan niet bestaan zonder
universeel altruïsme en totale liefde.”
- “Geen enkele regering kan bestaan zonder medewerking met de bevolking, vrijwillige of gedwongen steun, als de bevolking haar steun terugneemt al is het in kleine dingen, zal ze in een impasse terecht
komen”.
-“De onaanraakbaarheid is de grote zonde
van de hindoe’s. Zij moeten daarom lijden,
ze moeten zich ervan zuiveren, en moeten
hun schulden aflossen die ze bij hun broeders en zusters hiermee veroorzaakten”.
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