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“HERVORMEN DOE JE NIET MET EEN BIJL. JE MOET EERST GOED VASTSTELLEN WELKE OVERHEIDSDIENSTEN JE WIL EN WAT ZE MOETEN DOEN” . ( Zei Seguin, president van de franse Reken-kamer.
En dat ging niet over Chirac).
“ALS WE ER NIETS AAN DOEN, ZAL HET WERELDTONEEL ER IN 2030 NIET AL TE FRAAI UITZIEN” ( Zei
Angel Gurria, de secretaris-generaal van de OECD. Tegen die tijd ben ik 89, dus ik kan er straks niet meer
over berichten)
“HET ENIGE WAT WIJ IN OVERVLOED HEBBEN ZIJN VROUWEN; WE KUNNEN U ER DUIZENDEN VAN
OVERDRAGEN”. ( Zei MaoTse-Tung ooit tegen Henri Kissinger).
”DE RUSSEN WILLEN ZICH LIEVER NIET AAN DE WETTEN HOUDEN. HET IS HET LAND VAN HET JURIDISCH
NIHILISME” (Zei Dmtri Medvedev, 25 maart. En dat klopt, hij geeft zelf het voorbeeld.)
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weer zijn eigen plek en verhaalt nu
natuurlijk ook over de gemeenteraadsverkiezingen, die Sarko een tik
bezorgden. DOE IETS MET UW
LEVEN vertelt over enkele avonturiers, waarvan er een net thuis
kwam en de ander huiswaarts begint
te gaan. Weet u nog nieuwe voor me?
Dit is dus weer Frankrijk, wat kaleidoscopisch gezien, gedurende maart
2008.
Dan naar de MOTS, BONHEURS en
PAROLES, een mix van wijsheden, en
woordenspel, alles met een francofiel
accent.
ALLEDAAGS drukt medelijden uit met
de dieren, die nu worden geleefd door
hun hormonenhuishouding. Ietsje
meer dan de mens, die wat cognitief
kan bijremmen (denkt hij!).
LE JOURNAL staat stijf van de
mormoironese dorpspolitiek, aangestoken door de gemeenteraadsverkiezingen. En weer blijkt politiek en
mens op elk “ nivo van onze apenheul” van hetzelfde soort te zijn!
In de COIN komt de levenslast even
om de hoek, het zoet en het zuur in
elke levenspap.
Na dit FRANCO-POËTISCHE deel
volgt aandacht voor ONZE GLOBE EN
HAAR DENKERS.
ALGEMEEN gaat over de voedsel- en
gronstoffenproblematiek, de financiële puinhopen en de speculatie,
transport- en industriële ontwikkelingen, medisch/-biologische nieuwigheden en ook de nieuwe rol van
onze overheden in deze chaotisch
geworden wereld. Die afscheid lijkt te
nemen van veel van de waarden en
normen van de generatie van uw
redacteur en ook ervoor. Vooruitgang
dus.

GEFILOSOFEER
-GELOOF EXISTENTIALISME TRANSCEDENTIE
( van lezer C.S.)
+ OPBORRELINGEN DAARBIJ (van lezer/red. L.S.)
-KAPITALISME IS GODDELOOS EN WETTELOOS
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..

DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL
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
Le Provençal gaat nu al naar 8 landen: Zuid-Afrika kwam er ook bij! De
wereldpers volgt onze bewegingen…
Na de lichte aanloop, stort ik u in de
EXCEPTION FRANCAISE, dat verhaalt
over gebeurtenissen in de franse
maatschappij, de economie, het
bedrijfsleven, wat doorspekt met
kleiner geneuzel. Het politieke krijgt
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OLIE ETC. bevat allereerst hoop, zie
ITER! Dan gaat het over barrels- hun
politieke context en hun prijzen-, over
gas, electrische auto’s, kernenergie
en zelfs noorse ethiek voor startende
olieboeren.
RELIGIES dan, de andere reuring van
vandaag, naast energie en grondstoffen. Vervolgingen om geloof, en
geloof versus (anti-)wetenschap en
verworven
vrijheden.
Die
van
geloven en vrije expressie… Waarbij
Wilders c.s. het spits MOEST af
bijten.
AFRIKA lijkt wat rustiger, maar dat is
enkel journalistieke moeheid. De
rampen zijn groot in Somalië en Darfour en politieke stunts zijn er legio.
Deze keer gaat het over homofobie en
een land wat weinig in de pers komt.
WEST-EUROPA borrelt enorm, zoekend naar de nieuwe koers onder de
vele dreigingen. Verkiezingen in
Span-je en Italië, politiek gerommel
bij Angela, een schijnredding in België, het taaie gevecht van Trichet en
“onze euro”. En dan nog wat ethisch
brussels strooisel.
OOST-EUROPA wordt geplaagd door
de Russische machtshonger die
wordt geremd door manoeuvres van
de NATO en de VS. KOSOVO is ook al
een splijtzwam geworden en die
komen er nu steeds meer. WestEuropa heeft veel gedoe met zijn
oosterburen en zijn zuidelijke buren
en hangt (nog) wat over naar het
(verre) westen, waar de macht in
andere handen gaat komen. Is dat nu
hoopvol of krijgen we nog meer
burenproblemen?
ZUID-AZIË haalt even adem nu Pakistan qua politiek herstartte, als is
het land een kruitvat gebleven. India
vervolgt zijn weg omhoog, minder

spectaculairen een beetje rustiger, in
onze ogen. En dit land duikt opnieuw
industrieel op. ook in onze contreien.
OOST-AZIË
is nu even helemaal
China in zijn bloedige aanloop naar
de Olympische Spelen. De vraag is
nu WAT er eigenlijk straks geopend
wordt! Japan, Zuid-Korea en Taiwan
worstelen ook op eigen veld terwijl
Noord-Korea weer ongrijpbaar lijkt,
tot grote afschuw van Condoleezza.
NOORD-AMERIKA gaat over het
krachtvoetbal van de FED tegen het
economische spook, over de export,
Wallmart en ook een woordje over
Obama. Hij wordt DE tegenkandidaat
van Mckain die lijkt te gaan winnen.
Mede omdat Hillary persoonlijk niet
WENST te verliezen!
In de PENTAGON Files komen de
strijdtonelen langs met hun onwerkelijkheden vol dood, verderf, corruptie, kapitaalvernietiging en oneindig menselijk leed.
LATIJNS-AMERIKA gaat over de
glorende hoop in Cuba, en de ruziënde partijen in het noordelijke deel.
Intussen boomt het daar economisch
enorm verder.
OCEANIË het stiefkind van de
wereldwoelingen, doet met een
incidentje op de Comoren even van
zich spreken. En de AU greep zelf in!
MAGRHEB-MO herdenkt 5 jaar Irakoorlog, tipt de arabische onmacht
rond Libanon/Syrië, tracht de iraanse
verkiezingen te snappen, signaleert
verontrustende tendenzen in Marokko
, Armenië en Turkije en kan niet zo
maar langs het drama van Gaza gaan.
De centrifuges van Amadinedjad
draaien niet zo lekker als hij wilde…
dat geeft wat lucht, samen met die
nieuwe sancties.
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TRENDS etc. is als altijd een lappendeken van vogels, via stroommakende hemden en verwarmd
ondergoed, naar bacteriën, dan naar
bioreactoren die wezensdelen nabouwen en dan ook nog superintelligente GPS-systemen. De mens
knutselt dus ook gestaag verder.

*DIXIT---VERBATIM
“Het probleem met Afrika is, dat men
het zo snel vergeet”. ( Zei Bill Gates, toen hij
er weer eens goed werk deed).

***
“In 2007 hebben we afgesproken dat
de lidstaten hun evenwicht in de
begroting moesten bereiken in 2010.
Frankrijk kan nu niet eenzijdig de
kalender veranderen!” (Zei Juncker,

TOPICS etc. vertelt over een bezoek
aan ITER, sensationeel in de ogen
van
elke
energiefreak/techneut.
IMMIGRATIE wijst naar Europa en het
eerste
Euro-afrikaanse
migratieverdrag ooit!
GEFILOSOFEER bevat een tekst van
lezer C.S. over Religie (vanuit
filofofische invalshoek) + een eerste
opborreling volgt . Ook wordt verder
nog getracht het kapitalisme en de
democratie te doorgronden.

president van de Eurogroupe)
****

“Een werknemer in mijn franse fabriek
kost me per uur 25 € en in Slowakije is
dat 5 €”. (Zei Mike Bacon, auto-onderdelenfabrikant
in de franse Doubs)
****

“Een levensgezel waaraan je kwijt kunt wat
je niet aan anderen kunt zeggen is
noodzakelijk in sommige posities. Je moet
een zandzak hebben. Eenzaamheid is nooit
goed…” (Zei Bernadette Chirac nadat het huwelijk van

Tja dit krijg je als je probeert elke
maand de wereldwoelingen op 1,5
A4-tje per dag vast te leggen. Er
lijkt soms geen touw aan vast te
knopen en ik denk steeds meer
dat dit nu gewoon HET beeld IS.
Toenemende entropie, tengevolge
van multipolariteit in de machtsstructuur en botsing van geëmancipeerde culturen en dito religies.
Alles overgoten met de saus van
gisteren. Dus vele nieuwe recepten met nog een klein beetje “verouderde” westerse jus erover.
Een wat moeilijk verteerbare keuken dus, maar ja, er is niets
anders meer te koop.
………………………………………
………………………………………

Sarko bekend werd. Een wijze raad van een ervaringsdeskundige).
****

“ Als de VS niet verandert, zal het gaan lije
ken op het Frankrijk van de 21 eeuw!” ( Zei
Mitt Romney op 7 febr.; dat is bepaald geen compliment…)
****

“De huidige opkloppers van krediet kunnen
hetzelfde soort financiële tsunami gaan veroorzaken als de subprimes”( Zei Ackermann van
de Deutsche Bank).
****

“Frankrijk heeft eigenlijk geen president
gekozen maar een leuk onderwerp voor de
borreltafel” (Zei ene Salmon, journalist bij Le Monde)

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

*INGEZONDEN
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EERST WAT INGEZONDEN MOPJES

R.O.

EEN SOLLICITATIEGESPREK:
Aan het einde van het sollicitatiegesprek
vraagt de personeelschef aan de yup: “Welk
startsalaris zou U willen krijgen? “
En de yup zegt: “Wel, 125.000 euro maar
wel met nog wat extra’s natuurlijk!”.
“OK, zegt de personeelsboer, “wat dacht u
van: 5 weken vacantie, vrije verzekering
ziektekosten, pensioenpremie vrij en elke
twee jaar een lease-auto, bijvoorbeeld een
rode Corvette?”.
De sollicitant gaat rechtop zitten en zegt: “Is
dit een grapje?
De personeelsboer antwoordt: “Zeker
weten, maar U bent wel begonnen!”.

Geachte mevrouw R.O.,
Goed dat te horen. Als Le Provencal al in de
spamfilters crashed,-(gebeurt overigens
regelmatig bij mijn amerikaanse lezers, chinese heb ik helaas nog niet)-, dan is er iets
goed fout in de wereld. Grapje! Veel dank
voor uw belangstelling. And by the way, ik
tel Brussel (nog) NIET als apart land hoor!
***
Dag Léon,
Alleen je inleiding al. Ik hoop dat onze Bushaanhangers, want die zijn er onder ons, het
nog kunnen waarderen. Groeten uit een
flauw zonnetje naar de flinke franse
lentezon. Ik ga lezen.
H.

*****
KLIMAATVERANDERING
Een lezer stuurde me de foto van het franse
nationale voetbalelftal van lang geleden. En
ik kende, van deze bleekscheten, helaas
niemand.
Ook stuurde hij de foto van het huidige
elftal. Geheel diepgebronsd tot een afrikaanse tint. En het bijgaande commentaar
luidde:
“Aan deze foto’s kunt u zien dat de
klimaatverandering grote invloed heeft
gekregen”.

Ik schreef hem direct terug, natuurlijk.
Onder meer, dat ik best wel weet dat er, en
dat is geen schande, enkele echte Bushsupporters zijn. En ook dat ik al veel eerder
een kleine discussie met een van hen had in
de VS, waardoor we echt dichter bij elkaar
kwamen.
Dus beste H., laat rustig weten, waarom je
Bush zo waardeert, want we hebben behoefte aan vrije meningsuiting over de
islam, over Bush en eigenlijk over alles. De
kolommen staan open voor ELKE mening.
Ik ben wel eerder van inzicht veranderd na
een goede discussie en zou dat bij goede
argumenten of nieuwe gezichtspunten zeker opnieuw doen. Dus ik ben nog niet verloren! Want “niet zo kicken op Bush”, staat
voor mij los van mijn mening over de VS, de
amerikanen zelf. Want meer dan de helft
van hen is bepaald ook niet (meer) vóór
Bush toch. Dat kun je nu, in de voorrondes,
wel heel goed zien , dacht ik”.
Dus tot gauw beste H. en veel dank voor je
reactie.

*****

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 39-08:
Van lezer R.O. kreeg ik een seintje dat de
krant was gecrashed in zijn Spam-filter. Dus
stuurde ik deze dame, die Nederland in
Brussel vertegenwoordigd, een nieuw exemplaar. En dat was een goede zet, want
ze schreef mij:
Geachte Heer Sp.,
Inderdaad was de vorige versie in onze
SPAM geraakt, maar we hebben nu de
instellingen veranderd. Hartelijk dank voor
de interessante nieuwsbrief.
Met hartelijke groet,

***
Van lezer H. journalist en ook spannend
mens, ontving ik het volgende, ook direct na
toezending:
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Beste Leon,
Even een korte reactie,want ik moet heel
ordinair weer aan het werk. Ik lees jouw
brieven altijd, ook al laat ik dat niet altijd
merken. (en hij vervolgt met enthousiasme
over zijn nieuwe grote project, en spreekt
ook over een volgende leuke ontmoeting!).
En vervolgt dan met: “Vertel de volgende
keer eens wat meer over Mormoiron en
jullie burgemeester. Vinkleuk!”
Groeten, H&M

Westergaard, die poseerde in de karikaturen van Mohammed, in de Volkskrant
werd geïnterviewd. En daar gaat dan onze
reputatie weer: als de deen praat over de
schijterigheid van de hollandse politici en
aantoont hoe laf we omgaan met onze
hoogste waarden. Ons imago is klein
genoeg voor een heel klein karikatuurtje…
En niet van mohammed.
FRANKRIJK HEEFT GEEN CONCURRENTIE!
Frankrijk heeft zeer hoge consumptieprijzen
en ze stijgen. Met 1,83 voedingsruimte (in
grootwinkelkbedrijf) per 10.000 inwoners,
groter dan in Italië ( 0,64), Spanje (0,99),
UK (1,11) is dat nogal vreemdl , overigens
Duitsland scoort 2,67.
Ondanks deze topsitie is Frankrijk dus erg
duur. Uit studie blijkt dat in dit land 60%
winkelzones zijn met een “dominantie van
EEN groot winkelbedrijf”. Dus geografisch
monopolisme. Verder is Frankrijk nog het
enige land waar je NIET mag onderhandelen over de marge van je leverancier:
is wettelijk verboden! Uniek in Europa.
Hierdoor ontbreken hier ook de supermarktoorlogen van elders. Duitsland is de
goedkooptekampioen met zijn vele discounters.; er zijn er wel 15000. Sarko wil
graag aan deze wetten peuteren, ook op
advies van de commissie Attali.
Zo niet dan gaan wij maar in Maastricht
boodschappen doen…., maar ja, brandstof
+ tol zal ons dat wel afleren. Dus eten we
maar wat minder en blijven ook nog gezond.

Dank beste H., voor deze reactie; ik besef
dat je flink bezig wordt gehouden door je
werkzame leven. Past ook bij je, zit aan je
vast, zo gezeid. Daarom waardeer ik het
des te meer dat je tijd vindt en neemt om
mijn brabbels te lezen. En als de nieuwe
burgervader uit het ei is dan zal ik zeker
meer vertellen over hem en de “making of”.
Zoals je kunt vaststellen kreeg je helemaal
je zin! OK?
Groet, Leon

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

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.

EEN BRITS OORDEEL OVER MARIANNE
Macshane was ooit minster bij Blair en is nu
afgevaardigde in Brussel. En hij wil wel even
kwijt hoe hij naar Frankrijk kijkt:
-ik ben erg teleurgesteld in het hervormingstempo; zelfs een aanpassing in de taxi
sector wordt teruggenomen. Ook de
aspirine is in dt land 3X duurder dan in
Engeland. En dan maar klagen over de
politiek van Trichet!
-het is te vroeg een balans vor Sarko op te
maken. Het neemt 5 à 10 jaar om effecten
te zien. Maar hij is zelf de baas in de

WILDERS IN DE FRANSE PERS!
Van Wilders hoorden we hier praktisch niks
en nul. Hoe groot ook de opwinding in
Nederland ook moge zijn, Geert dringt hier
nauwelijks door. Ik lees nu pas een 2
pagina’s verhaal over zijn escapades van
het type: Wie is hij en wat doet hij?
Dus alles wat u al weet komt even langs: de
niet vertoonde film, het paniekerige kabinet,
de stevige taal van Geert, zijn bewaking,
kortom het hele circus wordt even
beschreven. Zonder veel emotie overigens;
men snapt het nauwelijks hier. Het eindigt
met de opmerking dat de deen Kurt
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overheidssector en daar is het ook veel te
stil.
-de bijdrage aan de europese groei is onder
de maat. Europa is sterk maar China en
India wachten niet op ons. En de VS komt
er wel weer boven op.
-we moeten als europeanen tegen de
fransen zeggen: trek uw pantoffels uit en ga
aan het werk!
-In 1970 werkte een fransman 107 en een
Amerikaan 100 en nu is is dat in Frankrijk
70! Dat moet men eens goed begrijpen!
-De socialisten krijgen nu een kans als ze
een intelligente weg vinden in hun aanpak.
Een aarzelende rechtse partij geeft alle
kans op verslagen te worden door een
vernieuwde socialistische partij.
Wel, ik weet niet of deze meneer van la
France houdt en of hij hier een huis heeft.
Gelijk heeft ie in elk geval, maar zoals hij
zelf afzegt: wie legt het les francais nu uit?
Allez Sarko laat dat niet op je zitten!

Heel anders gaat het overigens in het
vrachtvervoer: de vrachtwagenbedrijven
stranden allemaal op te hoge kosten. Wel
4500 bedrijven (= 13%) gaat er nu mee
stoppen. Vanwege hoge brandstofprijs en
lage omzet in de industrie… De tol werd ook
een factor 25% hoger in drie jaar. Weer zo’n
story van razendsnelle wijzigingen, de
wereld draait overuren in verandering.
FRANKRIJK MOET AAN HET INTERNET
In de EU hadden in 2004 54% van de
gezinnen een PC; in Frankrijk was dat 50%.
In 2006 was dat 62 resp. 57%. Sarko zei:
Dat moet vlotjes naar 70% en als ik klaar
ben moet 100% snelle toegang hebben. Zo
wil hij dat.
Nou is al 50% van de aangslotenen “snel op
het net”, maar Frankrijk staat toch maar op
de 14e plek in Europa daarmee. In dit
uitgestrekte, bergachtige land zal 3% van
de bevolking op ca 20% van het oppervlak
nooit 100% snel internet krijgen. De WImax zal wat helpen, maar toch. Dus er
blijven gebieden van internetrust. Zoekt u
stilte en vrede dan moet u daarheen: dat
worden dus de kloosters van morgen. Wel
contact met “den Hoge”, maar zonder “hoge
digitale speed”. God heeft geen website
(nodig).

AIR FRANCE/KLM CONTRA LA POSTE
De vlierboys gaan nu direct in concurrentie
met de eerbiedwaardige La Poste! Met
tarieven die 20 à 45% (!) lager zullen zijn
ook ten opzichte van TNT, DHL, UPS. De
groep Sodexi op Roissy gaat met 400
mensen er tegen aan nu. En ze zullen het
ook VEEL vlugger gaan doen dan La Poste.
Het uur der waarheid heeft nu geslagen en
ik vrees het ergste.

ATTALI, SARKOZY EN ALBERT HEIJN
Nederland stond model in het rapport Attali
voor de gewenste situatie in de distributie.
Het concurrentiegevecht va Albert Heijn,
Super de Boer, en Laurus (die stuk liep)
wordt uitvoerig geanalyseerd in Frankrijk.
Carrefour riep al dat een totale vrijheid van
regels “onmogelijk was”; bang geworden?
En Sarko ziet het ook zitten in zijn
wanhopige strijd voor meer koopkracht.
Leclerq riep al dat zij een verlaging van
prijzen van 7 à 35% (!) mogelijk achten voor
1000 producten indien de verkoop met
verlies mogelijk wordt in Frankrijk! Die dure
winkels hier , dat wordt nu pas uitgelegd!

AIR FRANCE VERLOOR VAN DE TGV
Er moeten 1000 banen weg bij Air France
nu de strijd met de TGV verloren lijkt. Wel
500.000 passagiers minder sinds de TGV
vol gas geeft. Dus Air France zegt: adieu.
De low-costers, Easyjet voorop, zien het
echter nog WEL zitten. Maar pas op: de
SNCF wil de TGV nu 360 km/u laten gaan
razen. Nu is het maar 320. En de AGV
komt er ook al aan. In 2018 ligt Toulouse 3
uur van Parijs (nu 5). U ziet hier een
successtory à la francaise, TGV en
kernenergie blijken DE keuzes voor
morgen… En vergeet ook niet de A380 van
Airbus!
Frankrijk land van energie en transport…

DUUR FRANKRIJK?
Het gevoel dat wij hebben dat dit land erg
duur is wordt weer bevestigd als je er
Duitsland naast zet. De statistiekjes van
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duitse regio’s die aan Frankrijk grenzen
tonen stevige verschillen aan. Veel fransen
schoppen over de grens. Priojsverschillen
voor dezelfde merkproducten liggen op 20 à
30% (!). Verbazingwekkend. Over 140
producten gemeten liggen de franse prijzen
7% boven de duitse. En de oorzaak is: de
wet die onderhandelen over de leveranciersmarge verbiedt, waardoor concurrentie wordt belemmerd. Het wordt tijd dat
de franse consument in opstand komt. Ik
eet gewoon (weer) een weekje niet.

populisten-kampioenen moeten zich diep
schamen.
BNP EN TEVREDENHEID
Een stijgend BNP/per inwoner leidt, zoals
bekend, normaal tot meer levensgeluk.
Maar dat cijfertje is steeds minder in staat
de geluksomvang te meten. Nu is het
BNP/inwoner sinds 1958 in Europa
verdrievoudigd, voila. Vrijheid, veiligheid en
solidariteit schijnen echter ook zwaar te
wegen voor tevredenheid. Dus wordt er
gewerkt aan vollediger indices. Intussen is
het BNP een uitstekende maat voor de
economische gezondheid, dus ook voor de
capaciteit die er bestaat om de andere
zaken te kunnen realiseren. Dus het BNP
blijft vooralsnog een importante graadmeter, maar is niet meer almachtig.

ARME EN RIJKE (GROTE) STEDEN
Kijk je naar de financiële gezondheid van
steden boven 35000 dan zie je van alles.
Challenge (weekblad) maakte een rating en
tot mijn verbazing kwamen daar nogal wat
zuidelijke steden in positieve zin in voor.
Eigenlijk evenveel zuid als noord… telde ik.
Echt tegen de karikatuur in dus.
Maar Marseille staat echt WEL onderaan:
op plek 35! Maar ook met Perpignan, Dijon
(!), Limoges, Strassbourg, Grenoble,
Mulhouse en ook Reims.
Dus niet de zon, maar de politieke historie is
de oorzaak van goed/slecht bestuur! Ach er
zijn in de wereld steeds meer steden die in
de financiële chaos terecht komen, mede
omdat iedereen er heen trekt. Dan krijg je
een enorme overmaat aan arm en rijk
vlucht.
Want in de kleinere steden, lijkt het beeld
nogal wat zonniger zeker als je de uitgedeelde sterren aan hun burgervaders ziet
in het Challenge-lijstje. Dat kan ook duiden
op een zuiverdere en effectievere gang van
zaken bij de verkiezingen cq een betere en
minder politiek vervuilde controle door de
opposities. Ik zag zo’n lijstje nooit van Nederland, wel hoorde ik ooit van verkiezing
van DE burgervader van het jaar. Dat werd
toen Job Cohen, die intussen met alle vuil
dat bestaat door de (ultra)rechtsen, want hij
zoekt naar humane wegen voor behandeling van de immigranten die uit de
boot vallen. En zoals bekend: die immigranten moeten er gewoon worden
uitgegooid. Dan pas ben je een prima burgervader. zeggen Wilders c.s. DE

GEZOND HART EN BLOEDVATEN
Slechts 110 doden per 100.000 voor de
mannen in de groep 45-75 jaar in Frankrijk.
Portugal komt op 132, Italië op 147, Spanje
op 151, Zwitserland 158, Nederland 190…
Duitsland 244 en Engeland zelfs 307! Ik
weet niet of het ook voor latere immigranten
telt: ik woon nu 12 jaren in de Provence en
was 53 jaar elders… Dat zit dus niet goed;
meer rouge mon chèr Leon!!

VEEL INVESTERINGEN, GEEN WERK
De buitenlandse investeringen schieten
omhoog in het land van Marianne, goed
bericht toch? Met de 107 miljard van 2007
ligt Frankrijk op nivo met Duitsland en
Engeland, Frankrijk is dus attractief. Maar
in detail beschouwd zijn deze investeringen
overnames-fusies en wel voor 70%.
En dat levert geen nieuwe produktiecapaciteit
en
arbeidsplaatsen
op.
Frankrijk is dus aantrekkelijk maar niet voor
investeringen die werk opleveren… Het wil
maar niet lukken, het cijfer van de
investeringen met werkgelegenheid daalde
met 14% t.o.v. 2006..
NIEUWE PATRON BIJ SNCF
Mevrouw Idrac moest na 20 maanden haar
stoel afgeven aan tweede man Pepy, wiens
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ster vlot steeg bij de recente pensioenonderhandelingen. Pepy ligt beter bij de
bonden dus… wissel. Sarko legde het Idrac
uit maar die is woedend. Ook een aanbod
voor een staatssecretariaat mocht (nog) niet
helpen, klinkt het. Op 14 maart kwam er nog
meer nieuws over de liberalisering met
name in de vrachtsector. En de verlenging
naar 41 jaar pensioenpremie betalen zit ook
in de lucht, voor SNCF. En om dat te
regelen moet je de Pepy-communicatie
hebben en niet de forse stijl van Idrac. Tant
pis.

trouwbare justitie. Overigens de namen van
de rechters en hun achterban zijn ook in het
boek te vinden… Die houden we dus een
beetje in de gaten.
DE VILLEPIN KAPITTELT SARKO
Hij maakt voortdurend opmerkingen en
geeft continu raad aan .. Sarko. Hij wenst
dat
Sarko verandert en zegt dat een
politicus dat ook moet kunnen. En zegt dat
ook een president nederig moet kunnen
zijn. Wel, niemand denkt dat Sarko op zijn
commentaren zit te wachten. Sarko wacht
op de uitkomst van het onderzoek tegen de
Villepin. Wie het laatst lacht…

FRANRIJK LEEFT VAN DE DRANK
Voor ruim 9 miljard euro aan drank
exporteert Frankrijk. Dat is gelijk aan 180
Airbussen, 400 TGV’s en 3 EPR’s. Dus
drank VOOR auto’s en net achter
luchtvaartsector. Dus moet Sarko next time
die wijnjongens maar eens meenemen op
zijn grote zakenreizen!

PENSIOENGESLEUTEL
Het regiem van bewijs over periodes dat je
werkte en,
die tellen voor de
pensioenbepaling, wordt strenger. Als enkele personen schriftelijk verklaarden dat je
“toen en toen zolang bij baas X werkte”
werd dat al geaccepteerd. Dat mag
overigens maximaal voor 4 semesters. Ook
het inkopen van semesters wordt nu lastiger
gemaakt. Voor een 58-jarige is dat 2,8% en
4,3%
voor
een
40-jarige.
Het
pensioensysteem heeft komische kanten
omdat de pensioenadministraties erg
wankel lijken. Xavier Bertrand gaat nu de
regels aanscherpen want het moet
goedkoper.

GUILLOTINESTATISTIEKJE
Ongeveer 5 miljoen fransen hebben een
familielid dat werd afgekort met de
guillotine. De namen van de 18000 arme
donders, gedood tussen 1789 en de
Restauratie, staan nu op het internet.
En ook vindt U de redenenen, wat de foute
activiteit was etc.
Kijk op http: //les.guillotines.free.fr en u kunt zich aansluiten
bij de 54 bezoekers per dag. En dan ziet u
ook hoe vaak de guillotine tegen de
“gewone man” werd ingezet en dus zeker
niet alleen tegen “ edelen”.
In mijn familie zijn twee personen
opgehangen als bokkenrijder in een lokale
strijd tegen het zittende bewind. Hun
veroordeling staat in een prachtig boek over
hun strijd en veroordeling. Ook daarin staan
de familienamen van de nakomelingen van
gehangenen. Dus u begrijpt dat de bovengenoemde website mijn sympathie heeft.
Gelukkig kon ik onze naam NIET vinden op
deze website, daaraan zijn we dus ontsnapt
al was de bokkerijderstijd eigenlijk een soort
voorloper op de franse revolutie. Dus de
voorouders waren eigenlijk de eerste
gedode
revolutionairen,
of
gewoon
slachtoffers van een graaiende en onbe-

ALLÈGRE, DE NIEUWE?
Hij wordt als “nieuwe” na de verkiezingen
genoemd. Deze wetenschapper, adviseur
voor het van onderwijs bij Jospin, later voor
hem minister (waarbij hij eruit vloog na een
conflict met de onderwijzers).
Hij ligt politiek lastig, want hij zegt waar het
op staat en kreukt pas bij een conflict. Dus
een linke minister. Hij heeft na het PSdebacle gekapt met deze partij. En dat kun
je lezen aan elk artikel dat hij schrijft. Hij
was al genoemd bij het eerste kabinet
Fillon, maar dat lukte niet. Sarko heeft
iedereen tegen, als hij hem straks wil
benoemen, dus zal het wel gebeuren. Want
er moet een durfal komen op onderwijs,
daar moet de bijl aan de wortels gezet
worden. De minister Precresse van nu
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(Hoger onderwijs) heeft al geoepen dat zij
niet met hem “kan”, die draait er dus niet om
heen dus. Allègre is een gevaarlijk man voor
de onderwijssector want hij is uiterst
deskundig en niet bang. Nu al is er
regelmatig contact Sarko-Allègre weet men
en de laatste zint op wraak op de
jospenisten.
Mogelijk wordt nu de
Research-taak afgesplitst van de Universiteitstaak, weten sommigen. Hoe dan ook
noem de naam van Allègre en je hebt
100.000 mensen uit het Onderwijs op straat
staan, dat is zeker. Dus van alle switches
die er nog kunen komen is deze de
“mooiste”. En met Sarko moet je echt
oppassen..

Onze tractorglobetrotter MAARTEN, is nu al
weer in Italië, op weg naar het noorden en
naar huis. He is still going strong dus. Petje
af!
Onze frans/belgische streekgenoot die door
Afrika trok is thuis, terug op honk. Niet gevangen door Al+Qaida en goed gezond. Dat
is dus goed nieuws en we wachten nu op
zijn boek.
SARKO IN ANALYSE
Nee niet echt natuurlijk, maar de fransen
zijn
gek
op
psych-analyses
van
hotemetoten.
Dus kwam er weer een
psycho-analist aan het woord. Voila voor de
liefhebbers:
-Kan Sarko echt veranderen?
Nee, dat kan niet, want hij is “puur natuur”
dus kan hij geen maskertjes afleggen.
Onmogelijk.
-Dus hij blijft hetzelfde?
Nee, mogelijk gaat het toch nog iets
veranderen. Carla zou wel eens zijn überIch kunnen apaiseren.
-Zit er nu druk op door de verkiezingsuitslag?
Nee, dat is niet genoeg geweest. Dat zal het
niet doen.
-Wat nu?
Wel, als hij zou MOETEN veranderen dan
moet hij in psycho-analyse. Zonder dit
paardemiddel: no way.
Dat is geen echt verrassende analyse dacht
ik. Dit is meer marketing.

CARRIÈREDUUR BIJ MINISTERS
Vervangen/wegsturen van ministers is een
truc om te herstarten in de politiek. Dus
keek eens iemand hoe de statistiek van
hiring and firing in Frankrijk was. Ministerpresidenten- minimaal 11 maanden—max.
5 jaar, gem. 28 maanden.
Minister van Buitenlandse Zaken: min 14
maanden—max. 6 jaar en gem. 35
maanden. Minister van Financiën: min. 6
maanden—max. 6 jaar en gem. 26
maanden. Ik denk dat dit nogal meevalt,
zeker vergeleken bij Italië en Zuid-Amerika.
Toch ligt het franse statistiekje wat hoog in
vergelijking tot andere europese landen. In
Brussel heeft men daarmee directere
ervaring en daar vindt men de franse
regering een soort van duiventil. Flauw
natuurlijk als je weet hoe Brussel zelf werkt.

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

FRANKRIJKS SUBPRIMESCHADE
Het lijkt mee te vallen, de bankellende ten
gevolge van de subprimes. Voor de hele
wereld samen staat de teller op 215 miljard,
maar hij loopt nog op.
De franse banken laten het volgende zien:
Credit Agricole 2,5 miljard, Soc. Gen. 1,7
miljard, Nexatis 1,7 en BNP Paribas 1,3. Dat
ziet er niet te dramatisch uit dus, maar de
race is nog niet helemaal gelopen. Ik ga
mijn geld in goud omzetten intussen. En leg
een kilotje in mijn tuin.

FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK
Gemeenteraadsverkiezingen.
De strijd is gestreden en de UMP kreeg er
van langs op het locale nivo, 10 maanden
na de start van Sarko. Hoewel je ook kunt
zeggen dat het hier NIET om landelijke
politiek gaat, de psychologische tik is fors.
Fillon beloofde gewoon door te gaan, want
zegt hij, de fransen willen sneller hervormen. Dat blijkt ook uit de peilingen. Maar
op locaal nivo wint links. Lastig te verteren.

-DOE IETS MET UW LEVEN
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Maar eigenlijk ook weer niet: want op
landelijk vlak liet de PS weinig fraais zien,
jarenlang en locaal bestuur lis toch anders.
Dat is dus op zich niet echt in tegenspraak.
Maar voor de afstandelijke beschouwer is
het gewoon: ”rechts verloor”. Toch is het
ook zo dat de meeste ministers hun
mandaat herkregen, sommigen zelfs in
eerste ronde; en dat duidt NIET echt op
beleidsafwijzing. Dat verging de PS de
laatste keer heel anders, daar vlogen de
ministers er overal uit toen. Dat is de PS nu
even vergeten natuurlijk.
Nu moet Sarko weer moeizaam op zijn ros
stijgen en weer het slagveld op. Een aantal
ministers sneuvelden en haalden hun
mandaat niet; die moeten dus weg, dat was
“eis” van Sarko. Dus eerst kwam de parijse
stoelendans… Frankrijk zit opnieuw in een
echte spaghaat, dat is wel eens eerder
gebeurd. Denk aan cohabitatie (president
van andere kleur dan de premier) en
dergelijke.

De PS pikte heel wat steden terug of AF van
de UMP en dat geeft hen veel moed. Het
was hier en daar echt en kwestie van
honderden stemmen, zoals in Toulouse
(naar links na 37 jaar!) en Marseille (blijft
nipt UMP). De PS wordt dus beloond voor
niks aan visie? Nee, ze krijgt stemmen
omdat Sarko schrik inboezemde. Dus
verwarde kiezers komen maar weer “terug”.
Dit is natuurlijk koren op de molen van de
opvolgingsherrie binnen de PS. Daar staat
Delanoë (gewonnen in Parijs) bovenaan
met 28%, dan volgt Sego met 24% en dan
komen er nog een paar. Hollande stapt
even uit. Het is ongelooflijk om te zien dat
de PS wint terwijl ze enkel inhoudsloos ruzie
maken om wie de baas kan worden.
De FN en de LCR
Het zijn geen vrienden, die twee, en het
gaat ze ook heel verschillend. Besancenot
van LCR (ultra-links) deed het handig en
nam de echte linksen af van de naar rechts
schuivende PS en scoorde best aardig in de
gemeenteraadsverkiezingen, in 200 gemeenten en haalde 71 afgevaardigden in de
e
1 ronde. Maar het blijft, landelijk gezien,
een links sportclubje met niche-karakter.
De FN dondert in elkaar, bestolen door de
UMP. Toch zou je, met al die schandalen,
verwachten dat het hun beter zou gaan. No
way, ze vallen overal terug zelfs al doet
dochter Marine het best aardig. Le Pen
heeft zijn geloofwaardigheid verloren, het
grote opschuiven naar het midden, waar het
erg druk wordt, is begonnen. Adieu JeanMarie.

Politiek/maatschappij
.Hervormingen
Wie gaan eruit, wie komen erin na de
verkiezingen? Sarko is er al flink me bezig.
De naam van De Villiers, flink rechtse antieuropean zou er wel eens bij kunnen
komen. Misschien wel in plaats van Boutin
(minister van Huisvesting). De Villiers hield
zich ook opvallend stilletjes en had met veel
Sarko-mannen contacten. Sarko moet wel
oppassen met wrevel bij hen die van links
kwamen, want De Villiers is zo’n soort Le
Pen.
De naam van Claude Allegre, daar ben ik
ook fan van, waart ook rond. En ook
Cavada en Michel Mercier. De rij wordt
gesloten, vooralsnog, met Jack Lang, die
ingezet kan worden in de Grondwetsherziening.
Ook zijn eigen ploeg op het Elysée is
onderwerp van heroverdenking, geholpen
door Balladur. Want de laatste tijd was het
daar een onsamenhangend zootje en
Guantano deed het niet echt goed.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Zie in het Journal Mormoirionais het relaas
ven de verkiezingen in ons dorp. Ik
amuseerde me zeer en volgde het op de
voet, ook via sionagekanalen. Dat is het
leukste.
-Affaires
-CLEARSTREAM
De agenda van de Villepin is een mysterie.
Gregorin beweert dat hij 5 afspraken had
met deze mijnheer en deze beweert van
slechts 2 wat te weten. En, jawel, hij kwam

Links, m.n. de PS
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hem een paar keer “elders toevallig tegen”,
dat wel. Maar de bewakings-registratie zegt
iets anders en de dienst-chauffeurs ook. De
kabinetschefs konden weinig bijdragen bij
hun ondervragingen: de agenda’s van de
minister tussen 2002 en 2005 werden niet
bewaard… En nu monsieur le premier
d’antan?

nemen. Nee natuurlijk niet, zo bent U toch
niet?
DE MEDEF-AFFAIRE
U kent haar al, een grote werkgeversclub,
onderdeel van de MEDEF (vereniging
werkgevers) UIIM, betaalde jarenlang grote
bedragen in cash aan “overlegpartners in
business” (werkgevers/vakbonden etc.) om
de relaties te stroomlijnen. Die zaak werd
politioneel onderzocht en de voorzitter van
de subclub ene Gauthier-Sauvignac liet zich
nu “ontslaan” met een 1,5 miljoen euro
schadebedrag. Tijdens de vacantie van de
voorzitter Mme Parisot, die ziedend terug
kwam. Ze maakt nu een enorm gedonder
en grijpt eea aan om intern de zaak eens
flink te cleanen.
In Frankrijk begrijpt iedereen dat de
“ontslagene” in ruil voor de 1,5 miljoen heeft
beloofd om “andere bobo’s” die er iets mee
van doen hadden uit de wind te houden.
Zwijggeld dus.
Nu is het dus ook tijd voor een vakbondsschandaaltje , en wie weet, zit dat er hier
OOK nog in! Het land van Marianne is erg
spannend. Heeeerliijjkkk.
De crisis in de MEDEF is nu bijna op haar
top: Parisot de president eiste, met succes,
het aftreden van de top van de UIMM-bond.
En de nieuwe voorzitter belooft nu te
reorganiseren in dit stoffige machtsnest. De
verwijten vliegen her en der: Parisot diende
ook al een klacht wegens smaad in. Het
einde van een patronaal corporatief
gebeuren is in zicht en daarmee ook een
uiterst “stinky” gedoe met zwart geld om
arbeidsvrede te “kopen”. Bij vakbonden EN
werkgevers overigens.
Om de zaak compleet te maken is nu ook
de franse fiscus een onderzoek naar de
herkomst en besteding van de zwarte
miljoenen begonnen. En nu is het dus ook
echt geen “gezellige herrie “ meer. Nu gaat
het geld en straf kosten en de oude garde
merkt plotseling dat zelfs zij niet boven de
wet staan. Een der laatste bastions van een
versleten tijdperk gaat met veel geraas ten
onder in een wolk van corruptie. Men sterft
dus zoals men leefde. Denis GatierSauvagnac is intussen thuis met 1,5 miljoen

-CHIRAC’S PROBLEMEN
Twee onderzoekrechters zagen verband in
hun onderzoeken en wilden die koppelen.
De buitenlandse rekening en de zaak van
de niet-bestaande parijse medewerkers dus.
Maar nu heeft de Procureur van Nanterre
dat verboden. En dat lijkt best gunstig voor
onze Jacques. Dus hij heeft weer wat lucht.
Nu maar hopen dat hij niks met
Liechtenstein van doen heeft.
-DE SMS AFFAIRE (Sarko-Cecilia)
Pas op als u SMS-jes verstuurt, DAT u dat
doet op moment x aan partij y wordt lang in
een computer opgeslagen. Dat is makkelijk
voor de politie. De inhoud van uw
boodschap wordt ook geregistreerd maar
blijft korter in het geheugen. Stel u voor 20
miljard SMS-jes in 2007, 100 miljard E-mails
en ook nog 237 miljard minuten telefoongesprekken staan op geheugens.
Dat ontdekte nu ook Sarko of beter gezegd
een franse journalist, die beweerde een
SMS-je te kennen dat Sarko enkele dagen
voor zijn huwelijk met Carla zou hebben
gezonden aan Cecilia. Er zou instaan: Zeg
opnieuw ja tegen me en ik ga niet met Carla
trouwen.. Sarko werd enorm boos en diende
een klacht in. Intussen werd Cecilia gehoord
en zij verklaarde dat ze geen SMS-je had
ontvangen. Het was dus een fake denkt
Justitie. Ach Cecilia is ook bijna weer
getrouwd dus.
De journalist die à la Clearstream een
vervalsing gebruikte is nu in de problemen.
En de relatie Sarko-pers wordt er niet beter
op. Wat wilt U: de franse media zijn redelijk
stevig links geörienteerd, en Sarko ligt daar
bepaald niet lekker. Dus vóór U SMS-’t denk
toch effe na. Over de registratie en ook over
de mogelijkheid iemand te grazen te
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euro “afkoopsom” en nog 300.000 euro
voorschot op een eventuele belastingclaim.
Dat behoeft geen verder commentaar enkel
een spreekwoordje: Gestolen goed gedijt.

NOS MOTS ACTUELS ET LE FRANCPARLER
Ik kreeg zomaar zin zelf wat gezegdes te
bedenken, met enige hulp uit het boek: Le
franc-parler. Dus als u ze niet kent dan is
dat dus niets verontrustends.

DE PASTEUR-AFFAIRE
Het Pasteur-instituut is veroordeeld voor
illegaal gebruik van een patent zonder
toestemming van een der eigenaars. En nu
moeten ze 180.000 euro lappen als straf.
Maar de schadeclaim van een bedrijf in
kwestie moet nog komen en die is van een
omvang, die mogelijk Pasteur te boven
gaat! Het kwam omdat een vroegere medewerker wegging, zijn patenten “meenam”,
een eigen bedrijf begon en die recent
ontdekte dat de oude baas Pasteur zijn
patent illegaal inzette. Als de geruchten over
88 miljoen schadevergoeding kloppen dan
zou het kunnen dat het edele instituut zijn
“bilan gaat deponeren”, in dutch, surseance
van betaling moet aanvragen. De kinderen
van Louis hebben zich nu flink vergist!!

Een cactus in je beurs hebben = erg gierig
zijn.
Gebruind zijn als een aspirientje= zeer blank
van huidskleur zijn.
In het dons sterven= in je eigen bed dood
gaan.
Je trouwboekje verfrommelen= je partner
bedriegen.
Leven als een kapelaan= je brood al
zwervend verdienen.
De horlepiep dansen= bezopen zijn.

DE LIBIË-AFFAIRE?
In 2006 probeerden de fransen wat
wapentuig aan Libië te slijten en namen een
tussenpersoon in de arm, ene Roger
Tamraz. Die ging op pad en deed zijn
handel via ene Senoussi, familie van
Khadaffi, maar ook comandant van de DC10 aanslag boven Lockerbie. De deal van
Dassualt, Thales en Safran ging uiteindelijk
niet door… maar nu eist Roger toch nog zijn
poen op. Zijn klacht ligt bij de rechter in
Frankrijk en begint nu het Elysée erg te
hinderen. Niet de 8% die Roger eist maar
het stof dat de zaak zal doen opwaaien.
Want nadat ook Sarko een deal maakte met
Khadaffi, ligt er mogelijk nu een verband
met 2006 en nu. En dat is verrekte link…
Roger gaat dus best nog wat beuren van die
8%, moeten we concluderen. Wapenhandel
is big business, ook in Frankrijk, maar ook
zeer leipe business. Afwachten dus.

Wortels poepen = een slechte stoelgang
hebben.
Zich niet al te katholiek gedragen = zich niet
alledaags gedragen.
Met honderd jaar klagen los je geen
schulden af= klagen over je ongeluk helpt
niets.
Kaarsen opsteken in de zon= onnodig geld
uitgeven.
De kaars aan beide einden aansteken= met
geld smijten.
Het neerschriven van deze onzin amuseerde me bijzonder! Misschien ga ik ermee
verder.

NOS BONHEURS FRANCAIS
…………………………………………………
…………………………………………………

Geluk is:
De aanstormende lente te voelen en er toch
niet door te worden verontrust. Omdat je nu
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beseft dat hij er vooral is voor de jongeren
en de sterken. Wij zijn er enkel nog voor,
om de jeugd uit te leggen dat de lente
eeuwig terug zal komen.

De woorden van de huidige president zijn
als een klaterende waterval , die dag en
nacht stroomt. En het lijkt er ook nog op dat
meer dan 50% van de woorden een feitelijk
vervolg krijgt. Dat heet tegenwoordig “tout
court” : rupture (=breuk)..

Geluk is ook:
Het vreugdegehuil te beleven van Tommy,
de buurhond. Hij kan niet goed kiezen tussen verdriet en blijdschap bij het tunen van
zijn stembanden. Maar je weet zeker dat hij
je toch erg mag.

“De Gaulle was een model voor de
degelijkheid en Kennedy was een model
voor stijl”. (Valery Giscard D’Estaing,2006).
***
“Ik acht het beledigend en schokkend om
het monopoly van de hartelijkheid op te
eisen. Mijnheer Mitterand u heeft dat
monopoly niet”. (Valerie Giscard D’Estaing,
1974).

Geluksgevoel is ook:
Bij het ontwaken op CNN c.s. zien dat de
wereld nog draait ondanks de verzamelde
ellende van de nieuwe dag. Dat is een
dagelijks wonder.
Gelukkig maakt ook:
De salades van mijn eega, met hun overvloed en hun smaakavontuur. Als ik er soms
zelf een moet maken krijg ik maar een
derde daarvan op dat bordje.

***
“Le mot “mitterandisme” heeft het in zich
om me te irriteren”. (Mitterand, 1994).
***
“Met mij gaat het redelijk. Maar troost u, ook
ik zal een keer sterven”. (De Gaulle, 1965)

Geluk is ook als je bij veel ongeluk nog
steeds voelt dat er veel moois gewoon door
leeft om je heen.

***
“De mediawereld heeft zo zijn wetten. Daar
bemoeit men zich enkel met dissidenten en
agressievelingen. Alle anderen zijn oninteressant: de natie is ook niet meer van
belang voor hen”. (Jacques Chirac, 1990).

Zonder ongeluk is er ook geen geluk, en als
ongeluk het kort duurt ben je al een
gelukkig mens.
Geluk is ook om verteld krijgen wie er wat
uitspookt in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Dan besef je dat je er bij
hoort en een geheim verteld krijgen,
intussen waard bent.

***
“De publieke opinie bestaat niet. Alle belangrijks wat is gebeurd sinds het begin der
tijden, is gebeurd ondanks de publieke opinie”. ( De Gaulle).

Gelukkig is hij/zij, die zonder veel nadenken
elke dag een heel A4-tje over GELUK kan
volschrijven.
Geluksgevoel moet je een “vrije baan”
bieden. Want het heeft de pest aan niet begrepen worden of te worden gehinderd.

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
HET DORP JANKT
Nee, er is niets fout gegaan met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, al is er
nu plots wel een “oppositie” opgestaan met
een spannend foldertje geheten: Mormoiron
Dynamique… Dat wordt dus oppassen, zo’n

PAROLES DE PRÉSIDENTS.
De woorden van présidenten in Frankrijk ,
waren tot vóór Sarko, relatief zeldzaam en
uniek. Maar vaak bleven ze leeg.
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taal uitslaan kan enkel tot narigheid als gevolg van zware shock, leiden.
Het janken is van onze buurhond Tommy,
die opgezweept door zijn hormonen en met
de lucht van loopse teven in zijn neus, vanuit zijn gevang een waar huilconcert aanheft. Een mengeling van diep verlangen en
grote droefheid, omdat hij zijn lusten niet
kan kalmeren. Pauvre Tommy!
Maar daarbij blijft het niet. Tommy geeft aan
en wordt gevolgd als in een soort dominoeffect, door alle lotgenoten. Eerst in ons
quartier, waar vrijwel direct bijval te horen is
van zo’n tiental lotgenoten. En zij geven het
signaal door aan de rest van de hondse bevolking van ons dorp. Nooit gedacht dat we
zoveel mannetjeshonden hebben… een
soort geil legertje laat nu van zich horen.
Immers de lente komt en de natuur roept op
tot instandhouding van de soort! Gewoon
dure evolutionaire plicht, die de baasjes
wreed verstoren, vol onbegip…
Op straat is het nu ook uitkijken omdat er
groepjes ongeschoren en vervuilde “kerels”
rondtrekken, op zoek naar teven die moeder moeten worden. Die kerels zijn totaal
van de kaart en dus verkeerstechnisch
uiterst gevaarlijk; voor je het weet zit je er
boven op!
Ik weet niet veel van honden en zo, maar
neem aan dat in het “rashondencircuit” nu
driftig wordt gezorgd voor instandhouding
van het edele ras waarbij de baasjes de
regie voeren cq hun portemonnee vullen.
Nou moeten ze zich dus gewoon georganiseerd prostitueren die arme viervoeters.
Vroeger zag ik in Limburgse dorpen ook wel
eens zo’n enorm varken in een kist op
wielen worden vervoerd naar zo’n plek des
verderfs. Waar de zeug wachtte op de
“beer” en haar baas hoopvol toekeek. Tja
het boerenbedrijf was toen nogal eens onze
(enige) leerschool der natuur.
Een vroegere medewerker die “steeds
woonde”, in een appartement vlakbij een
kruispunt met stoplichten, kwam ooit in een
groot sociale conflict, door de escapades
van en stelletje amoureuze honden. Hij zat
op zijn balkon, toen zijn eega hem wees op
een vrijend honden-stelletje dat grote
moeite had met de afsluiting van hun

liefdesspel. Ze zaten “aan elkaar vast na de
daad”, heette dat vroeger. Een probaat
volksrecept was dan een emmer koud water
op het beklemde stel gooien… Dus dat
deed deze man dan ook, mede op aanraden van zijn eega. Dus met de volle emmer, trapjes af naar het geblokkeerde
hondse stel, die naast het stoplicht op het
trottoir in de klem zaten. De helper in de
nood moest nu even goed mikken natuurlijk. Dat deed hij dan ook, en hup, het
water vloog uit de volle emmer richting…
honden, maar helaas ook richting open
cabrio, waarin een patserige mijnheer en
mevrouw zaten te wachten op groen licht.
Het was een meesterschot: vol over de
honden en pal in de cabrio precies op de
bruine kop van de patser. De schutter zag
vol schrik wat hij aanrichtte en ook zijn eega
op het terras zag het naderende onheil.
Enkel vluchten kon nu nog, uitleggen ging
even echt niet. De dader bereikte in grote
haast zijn appartement en kon de deur dicht
krijgen, waardoor hij de verdere kennismaking met de loeiende patser kon ontlopen.
Deze was duidelijk van plan hem minstens
van het leven te beroven… Vanaf het veilige
terras zagen dader en eega de patsers die
zich trachten wat te fatsoeneren en af te
drogen. Zij zagen, ook al waren ook zij
verliefd, de humor van het geheel be-paald
niet in. Vloekend en tierend dropen ze af…
Nooit is mij geworden hoe het verder ging
met het hondenstel. Ik moet aannemen dat
ze van de consternatie toch hun bewegingsvrijheid hervonden. En hieruit blijkt wat
hormonen allemaal in onze wereld kunnen
aanrichten.
De herinnering aan de medewerker, die mij
dit verhaal, met tranen van het lachen, vertelde zal mij nooit verlaten. We hebben ons
samen echt slap gelachen; nu nog komt
deze lachbui opnieuw op.
Zo ziet u hoe een stel loopse honden, mogelijk ook in Mormoiron, tot amusement
kunnen leiden, gewoon door het opborrelen
van oude herinneringen. En u snapt ook, dat
ik heel voorzichtig zal zijn met volle
emmers. Want een pak slaag van een
patserstelletje, daar kan ik goed zonder.
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Toch hoop ik een seconde dat het ook mij
zou gebeuren, omdat het feitelijk meemaken een ervaring voor het leven is… De
humor ligt immers op straat, ook in la Douce
France neem ik aan. Dus Tomy en andere
honden van het dorp opgepast: want ik zou
immers ook nog echt raak kunnen gooien..

“Mormoiron en marche” maakte nog een
geintje met de vergissing van lijstaanvoerder B. die iedereen uitnodigde de 2e
ronde van 19 (!) maart (moest zijn 16
maart), vooral op zijn lijst te stemmen. Hun
pamfletje luidde: “Als u op 19 maart het
stemburo gesloten vindt en ontdekt dat de
e
2 ronde al op 16 maart was, denk dan aan
de uitzonderlijke kwaliteiten van mijnheer B.
(de tegenstander) ,die nog wel iets kan
leren op het vlak van “communicatie”.
Iedereen smulde natuurlijk, want B. is geen
groot redenaar en een zeer beperkt flitsend
mens…
Na bestudering van de uitslag 1e ronde besloten de beide oppositionele lijsten maar
samen te gaan! De aanval werd dus fors
ingezet. Lijstaanvoerder werd onze tweede
garagehouder S., want de eerste is de zittende (en vertrekkende) burgemeester. Een
strijd onder mecaniciens, dus.
Het oppositiepamflet alarmeerde: De winkels gaan ten onder, ondernemingen gaan
elders omdat er geen infrastructuur is, de
werkgelegenheid ontbreekt totaal dus jongeren vertrek-ken en besloten wordt met
Mormoiron te typeren als “het nieuwe Larzac”(inzakkende franse streek van José
Bové in de 70-er jaren). Uiteraard loop ik op
e
de zonnige zondagmorgen van de 2 ronde,
even naar het stemlokaal waar vele dorpelingen, de meesten in het zondagse pak,
de zaak bespreken. Eerst buiten het stemlokaal, om dan binnen hun burgerplicht
vervullen. De nog net zittende burgervader
samen met één adjoint, doet de verkiezings-administratie, en helpen mee de
papieren door de gleuf van de stembus te
wurmen. Nu nog optimistisch kijkend… want
ik hoorde heel andere, veront-rustende,
geluiden. Ik drink later een pas-tisje op het
terras van onze bar en babbel wat met twee
oudjes, die zich ook al amu-seren met deze
verkiezingen. Dan ga ik huiswaarts en kijk
s’avonds naar het na-tionale
verkiezingscircus op TV. Rechts krijgt het
een beetje om de oren van links, wat
iedereen al verwachtte; maar het valt toch
nog mee. Intussen weet ik dat er in het
gemeentehuis koortsachtig wordt geteld.
Suspense dus, en dat laat ik maar zo.

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

LE JOURNAL MORMOIRONAIS
U begrijpt dat dit nu alleen kan gaan over
onze gemeenteraadsverkiezingen HET
onderwerp van de maand maart 2008!
ILS SONT TOUS GRILLÉS!
Dat zegt onze vriendin M. tegen me, de dag
e
na de 1 ronde, waaraan zij (nog zittend
raadslid), niet als kandidaat deelnam. Want
haar politieke instinct blijkt prima in orde. De
andere 10 collega’s van de zittende raad,
die zich opnieuw presenteerden zijn op drie
e
na, niet door de 1 ronde gekomen. Ze
moeten, indien ze nog durven, nu op voor
de 2e ronde over een week. De drie lijsten
met zo’n 45 kandidaten doen een gooi naar
19 plaatsen en hun namen laten zien hoe
het zit. “Mormoiron Dynamique” en “Mormoiron en marche” staan tegenover de lijst B.,
de opvolger van de oude raad. Het riekt
naar ontevredenheid, naar oppositie! Wij
kennen de burgervader en zijn 4 adjoints
allemaal , waarvan drie zelfs vrij goed en
dus horen we ook iets van hun emoties. De
dame die uitstapte en een rondje niet mee
doet, rook het dus goed; haar blijft “de
dorpse schande” bespaard.
e
Na de verbijsterende 1 ronde werd de
equipe Bagnol wat wakkerder en ze deden
een foldertje in onze bussen landen, waarop ze beweerden zo deskundig te zijn, meer
dan de anderen natuurlijk. En de “nieuwen”
op deze lijst presenteerden zich als nette
verantwoor-delijke mensen, die niet vol
zouden zitten met wrok en kritiek! En ze
spraken van respect voor het lan-delijke
verleden van ons dorp, het bewaren van zijn
tradities en zijn levensstijl….

17

Maandagmorgen trek ik op naar mijn “informant M.”, die zich niet zelf opnieuw
presenteerde, maar die wel (immers nog net
zittend) mee ging doen met “stemmen
tellen”. Opnieuw krijg ik de complete lijst,
met sappig commentaar toegelicht.
Mijnheer Bagnol, de “regerende lijsttrekker”
heeft toch de meeste stemmen op zijn lijst
verzameld: hij blijkt goed voor 11 van de 19
zetels. Hijzelf staat echter zelf op plek… 18!
In die 11 zit ook geen enkele van de vorige
“hotemetoten=het college”, behalve de oude burgervader zelve. Want zijn familie was
in WO II bij het verzet en dan ben je hier
verder levenslang onkwetsbaar.
Dus we hebben nu zomaar 8 oppositieleden, die ook plaatsen in het “college”
zullen op gaan eisen… Een gemengde
equipe dus? Het dorp geniet nu al! De
oppositie haalde dan ook stevige plekken:
wel 5 kandidaten staan er bij de eerste 9!
Dus donderdag als de nieuwe raad bijeenkomt, zal het woest gaan waaien om deze
poet te verdelen. En mogelijk valt ook B. de
lijstrekker en gedoodverfde burgervader,
terloops nog op zijn gezicht, omdat misschien iemand van zijn eigen lijst wel het
baasje wil zijn. Ach, uiteraard zal getracht
worden om vooraf wat “te communiceren”,
al twijfelen velen die de zittende en de gedoodverfde nieuwe maire kennen, of die wel
tevoren in beweging gaan komen. Hoe dan
ook de echte democratie is lijkt nu ook hier
doorgedrongen en het bijwonen van de
raadsvergaderingen zal nu mogelijk weer
veel leuker worden. Het volk wilde brood en
spelen en kreeg die dus ook. We zullen ook
gauw vernemen hoeveel “jus” (geld) er
werd opgeklungeld door de oude equipe,
want daarover gaat mogelijk spelletje numero 1!
Ik neem me voor donderdagavond ter
vergadering te gaan om de nieuwe formatievorming eens mee te maken. En dat
leest u hieronder. Tenzij ik voortijdig de
vergadering zou moeten verlaten omdat het
oplossen van het probleem even lang duurt
als het tellen van de stemmen. Voor 1150
stemmen tellen had men in Mormoiron beide keren tot 4 uur s’nachts nodig… Boze
tongen beweren dat dit kwam omdat de

zittende equipe niet KON geloven dat ze
“”vraiment grillés” waren, en dus steeds
opnieuw telden, hopend op andere , wonderlijke resultaten.
Ach Sarko zal hiervan niets horen en dat is
een beetje jammer. Want hij zou zo toch
nog even kunnen glimlachen. De boerendemocratie heeft namelijk zo zijn amusante
kanten! En weet u wie de meeste stemmen haalde? Wel Nicolas onze facteur
(postbode)! Echt waar, hij scoorde op de lijst
“Mormoiron en marche” met 555 stem-men!
Nu mag hij dus wettig gedekt rond-scheuren
met zijn mobylette zonder helm op de kop.
Onaantastbaar want beschermd door de
hele burgerij! Ziet u hem rondrijden in
zonde, dan weet u zijn geheim. Bravo
Nicolas!
Op naar de apotheose:
LA GRANDE DECEPTION:DE
CONSTITUERENDE VERGADERING
Ja, zo heet de eerste vergadering van onze
nieuwe gemeenteraad; s’avonds om 18.30
dus net voor het diner. Ik wilde dit absoluut
zien en ging mee met onze franse boerenvrienden, waarvan Madame ex-adjointmaire was… Zij deed effe niet mee en naar
bleek, met reden. Voor de mairie is het al
een beetje druk, tot mijn bewondering zie ik
enkele verslagen politici ook. Dat is echt stijl
dus! Bravo! Verder zijn er zo’n 50 in totaal
die straks à peine in de raadszaal =trouwzaal zullen gaan. Het is tijd: de nog regerende burgervader opent de deuren en we
stromen naar boven. Grote tafel voor 19
verkozenen +secretaris en er omheen gedrapeerd zo’n 50 stoelen langs de muren.
De nieuw verkozenen zijn er bijna allen al; ik
bestudeer hun gezichten en zie alles van
spanning tot ontspanning, ja zelfs pret! We
gaan beginnen: de zittende burgervader
(weer opnieuw verkozen als “gewoon” lid),
opent in zeer onduidelijk gemompel, wat
allengs iets luider wordt. Hij is kort van stof;
de burgervader moet worden gekozen zegt
hij en dat gaat in geheime, schriftelijke
stemming. De zittende maire zegt dat hij
mijnheer Bagnol voorstelt en vraagt aan de
oppositie of zij een tegenkandidaat hebben.
18

Jawel dus en mijnheer Sylvestre blijkt de
andere kandidaat te zijn. Nu gaan de briefjes gaan rond en worden bekrast en met
behulp van een mandje opgehaald. Dan
volgt de ceremonie die we nog 5+8= 13
keer zullen mee gaan maken. Voor de 5
adjoints dus EN de 8 deputés voor de
Commune des communes, de bovengemeentelijke samenwerkings-club van 5
omliggende gemeenten. De burgervader in
zijn laatste minuten vouwt de briefjes open
en telt hardop: un deux… tot dix-neuf. Klopt,
geen wazige briefjes dus. Dan gaat hij
opnieuw verder met het voorlezen van de
erop geschreven namen en we horen dus
11 keer de naam Bagnol en 8 keer
Sylvestre, geen echte verrassing dus. Nou
ja, het betekent dat Bagnol niet door eigen
clubleden wordt “beledigd”, want daarover
gingen toch wel geruchten. Zeer jammer
dus! Want we zijn gekomen voor enig circus toch? En de zittende maire verklaart
Bagnol dus tot nieuwe maire, feliciteert hem
en geeft hem ter demonstratie de bise!
Intussen klinkt wat rommelig applaus, een
mix van overtuiging en tegenzin. Dat is dus
gebakken!
Bagnol wordt in zijn sjerp gehesen, wat
duidelijk niet goed lukt. Na het tweede
applaus gaat hij meteen aan het nieuwe
werk. Dus op naar het zware onderdeel:
verkiezing van de eerste adjoint! Bagnol
stelt Chiarelli (oud-burgervader!) voor en
vraagt Sylvestre (oppositie) of hij ook een
kandidaat heeft. Jazeker: Sylvestre stelt
voor… Syvestre natuurlijk! We gaan weer:
briefjes delen, krassen en ophalen. Openvouwen en tellen en dan voorlezen…. De
spanning stijgt. Zou de meerderheid nu de
minderheid een adjoint gunnen, immers
40% stemde voor de oppositie! Nee hoor,
de meerderheid kiest de net afgetreden
burger tot 1e adjoint… Wat een sof dus! Het
applaus is nog waziger… Maar Chiarelli
lacht; een soort van “I got you” lachje. Vole
gende ronde: 2 adjoint… Gaat misschien
NU de minderheid een democratisch kado
krijgen? Weer twee kandidaten en het
briefjesgeklungel maakt helaas keihard
duidelijk dat de 2e ook uit de meerderheid
zal komen. Zwak applausje, terwijl de ge-

kozene schaap-achtig rondkijkt. No 3 nu, de
twijfel in de oppositie is goed zichtbaar.
Inderdaad weer 11 tegen 8 ….. Nu wordt
Sylvestre een beetje boos en roept dat hij
“quand-même”, er op wijst dat ruim 40%
NIET op de meerderheid stemde en hij dus
vindt dat het nu toch anders moet…. En dat
hij nu even met zijn opponenten de zaal
verlaat voor overleg. Gestommel en daar
verdwijnen de 8 in een zijkamertje. Het dorp
voelt dat de crisis nadert en we zitten wat
stom te wachten. Deur open en daar zijn ze
weer… Ach u voelt het al: Nr 4 en 5 ook uit
de oppositie; de zaken worden keihard
gespeeld! De opponenten moeten nu wel
schaapachtig, quasi-flink lachen, maar de
teleurstelling is duidelijk af te lezen…. De
oppositie wordt nu eigenlijk al gekild. Zoals
in de vorige raad waardoor de meesten
daarna nooit meer in de vergaderingen opdaagden… De mormoironese democratie is
een keiharde; minderheden zijn niet populair!
Onder geroezemoes gaan we nu nog 8 keer
aanzien dat alle afgevaardigden voor de
“Commune de communes” uit de meerderheid komen. Zelfs nu GEEN oppositioneel in de afvaardiging! De opponenten
kijken nu wel heel lullig. Nebenbei: de facteur Nicolas, die het hoogste aantal stemmen haalde en oppositie was, wordt op
geen enkele plek gekozen! Da’s toch kras
niet!
Het is 19.30 uur en we zijn klaar. De nieuwe
maire zegt dat, bedankt niks en niemand en
sluit. Een droef “” abgetsockt” einde… We
gaan dus maar naar buiten.
Nicolas zit op de motorkap van zijn auto; ik
geef hem een hand en zeg dat ik het jammer vindt. Hij zegt: C’est normal…. En ik
zeg dat ik dat eigenlijk NIET vindt. En hij
geeft me meteen gelijk… De democratie
verloor vandaag eigenlijk. Maar in het oude
Mormoiron heerst nog de oude dorpsregel:
wie niet met ons is is TEGEN ons. En dat is
nu echt weer voor elkaar. Ik ga, na diverse
bises, naar huis, eet wat, en ga dan naar
onze concertzaal om naar Mendelsohn te
luisteren. Zijn Midzomernachtmuziek is mooi
en zoet. Ja tolerant. En zo vergeet ik de wat
jammerlijke constitutie en keer terug in de
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realiteit. De kunst is zoet, het leven hard! Ik
e
neem me voor de 2 vergadering ook bij te
wonen…. Ik wil het effe zien aan-lopen. Dus
U hoort nog van me.

En dat deed me alles zien,
Ook hun huidige hulpeloosheid,
Ik moet wel waakzaam blijven.
Kijk om me heen.
Hoort U bij mijn afscheid,
Onbekende vreemde namen,
Ziet u in mijn buurt,
Grijze, vage schimmen,
Laat u niet verontrusten,
Want ik ken hen goed,
Hun werd vergeven.

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

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

COIN DES POETES
Soms zijn je Ying en Yang bijna met elkaar
verzoend. Immers ze wonen op hetzelfde
adres. Vandaar dit gedichtje.

In the end of it all,
Every evil dies,
As do the good,
Time for a new start,
A tiny bit better,
For life’s sake.

GRAUWE DEMONEN (Grey demons)
Ze zijn er nog wel,
Demonen sterven pas,
Als hun prooi sterft,
Het zijn negatieve klonen,
Levend als parasieten,
Ze gaan mee in je graf.

Leon. Dec. 2007.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

Laatst waren ze er weer,
Grijs, grauw en triest,
Door het jarenlang zwoegen,
En hun mislukte missie,
In hun vuile beroep,
Maar ze gaan steeds door,
Tot vlak bij je graf.

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

Toch kan ik ze niet echt haten,
Ze zijn me zo vertrouwd,
Want ze deelden mijn leven,
Maar saboteerden mijn geluk,
Toch is hun schuld beperkt,
Want ze zijn gezondenen.
Werden gedwongen.

ALGEMEEN.
VOEDSELOORLOGEN?
Sinds de Oudheid waren stijgingen van
voedselprijzen de oorzaak van oorlogen de
uit de gegevens van de Wereldvoedselorganisatie weten we dat diverse basisproducten recent met 36% stegen, en dat 1
miljard mensen hongeren. Oorzaken: hoge
vraag door groei van de bevolking, meer
vlees eten, hogere transportkosten en de
klimaatwijzigingen.
Al diverse keren waren er demo’s over
voedsel: Mexico, Italië, Marokko, Senegal,
Yemen en Ouzbekistan.
Massa-immigratie naar steden, boerenprotestbewegingen, protectionisme en niet
willen exporteren van landen met excedenten (Argentinië, Ukraïne, Rusland,

Samen zullen we eindigen,
Op hetzelfde uur en dag,
Hun dreiging is nog maar zwak,
Want ze zijn doodmoe,
Ze wensen een finale,
Ze willen hun verlossing.
Eeuwige rust.
Ik ben nu niet meer bang,
Nee, nog slechts waakzaam,
Want ik ken nu alle namen,
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China). En ook gaan vele hectaren
landbouwgrond verloren: 100 miljoen in de
subsahara, ook in Brazilië, Zuid-Afrika,
Indonesië, … en wel 600 miljoen personen
gaan er BIJ komen, dus met honger.
Men
moet dus vlug zijn: de landbouwpolitiek overdenken, de opleiding van
boeren verbeteren, dat
zijn de twee
belangrijkste zaken. We schuiven dus op
naar een tijd van voedselschaarste. Dus
met die obesitas, dat is wel geregeld!

Bush gaat nu toch over op sterke controle
en regulering, een erg late bekering.
PROFEET WARREN BUFFET SPREEKT
Hij is de rijkste mens ter wereld, geworden
door het debacle van de anderen. Dus moet
je naar hem luisteren, hij is een financiële
mythe intussen. Wel hij vertelt nu wanneer
de beurs weer aan zal trekken, dus
OPGELET!
U moet gewoon twee grafiekjes tekenen en
die volgen. Een is de cumulatieve ontwikkeling van het BNP en de andere de
kapitaalwaarde op de beurs. Loopt de
tweede onder de eerste dan gaan de
deeltjes weer marcheren. Loopt die er
boven, dan zijn er luchtbellen, die eerst
moeten leeglopen. Het kritieke punt is: als
de beurswaarde 80% is van de BNPwaarde; dan is het beursklimaat OK.
Nou dat klinkt simpel. Wallstreet zit nog op
105, dus even wachten; in 1999 was het
180% en dat hebben we nu gezien.
Warren doet denken aan die vrouwtjes in
casino’s met hun opschrijfboekjes waarin de
roulette uitslagen in een tabel werden
genoteerd. Zij weten na enkele uren welke
tafel je moet nemen en waarop je moet
zetten. Of ze zo rijk werden als Warren weet
ik niet. Ik geloof nou eenmaal niet in die
simpele waarheden. Of beter gezegd: elke
waarheid heeft zijn set van condities. Zolang
die kloppen is de waarheid top, zo niet dan
ga je onderuit. En zo is het al een stuk
lastiger. Geen groot geld hebben is nog
beter.

DE ROL VAN DE OVERHEID
Attali signaleert het. Het liberale geloof
was/is: de overheid moet kleiner worden; de
prijzen moeten vrij zijn; concurrentie moet,
dat was/is het credo. Maar zie nu wat er
gebeurt:
In Groot-Brittannië wordt een failliete bank
genationaliseerd (de staat redt de vrije
onderneming) en ook al in de VS. Ook In
de VS worden de investeringsfondsen
bedreigd door de risico’s en zijn mogelijk
straks de grote steden financieel ook het
haasje…
Dat kan het vertrouwen in de bankwereld
ondermijnen en failissementen veroorzaken
in de grote fortuinen in de VS en in de grote
steden.
Dus de Staat MOET nu iets doen en kan
niet toezien. De roep naar de staat wordt
steeds sterker. De onveiligheid wordt groter
en de burger roept om de staat; de
koopkracht daalt en weer roept de burger
om hulp. Dus de Staat MOET gaan optreden… er ontstaat nu een groot gat tussen
het oude credo en de realiteit zoals de
burger die beleeft.
Alles verandert, en nu is ook de vraag aan
de Staat opnieuw aan de orde. Afstand of
nu net NIET?
Intussen heeft de VS-regering een
omvangrijke set aan nieuw maatregelen
voor de financiële business afgekondigd.
Een sterker controlenetwerk onder leiding
van de FED komt er aan. Het recht van de
FED om correctioneel in te gijpen bij
investeringsbanken als er sprake is van
gevaar oor de stabiliteit. En scherpere
regels voor de hypotheekverstrekking.

BANKEN TE KOOP
Bear Stearns ging bijna in de uitverkoop
voor 2 dollar per aandeel; JP Morgan wilde
dat wel bieden voor een bank die nog 30
keer zo veel waard was DRIE weken eerder!
Maar de aandeelhouders werden woedend,
dus JP deed maar gauw een “netter bod”
van 10 dollar per aandeel. Maar 5X
meer…., jawel VIJF keer!
In Engeland werd Norhern Blackstone al
aangekocht door de regering… om ergers
te voorkomen. Want, de aandeel prijs was
ZO gekelderd dat overdoen aan Virgin echt
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niet kon, voor de aandeelhouders. Dus even
pauze op rijkskosten.
Carlyle Capital Corporation ging helemaal
failliet… Dit zou een maand geleden
niemand U geloofd hebben. En experst (wie
zijn dat eigenlijk?) vrezen dat er nog meer
verstopt is: lijken in de kast, wantrouwen ,
wie belazerd wie, kortom vertrouwenscrisis
in deftig bankland. Waar ze al lang niet
deftig meer zijn omdat de grote
(hedge)fondsen zich als roofdieren gingen
gedragen en de banken toen ook maar in dit
linke spel meegingen. De geldgier in de
markt deed het verstand ondersneeuwen,
zelfs
van
de
krijtstrepenboys
met
chauffeurs. Bernanke, moest knarstandend
de ene na de andere manoeuvre uitvoeren
om de gevolgen van deze foute jongens op
te soppen. Hij kon ze ook even niet zeggen:
bekijk het nu maar, want dan zouden de
arme bankklanten en de kleine aandeelhouders het misdadig gelag moeten
betalen. Nu doen ze dat ook, maar via de
fiscale pijnverdeling. De bankwereld is diep
gezonken en weet weer wat “degelijkheid”
is. Helaas effe te laat. Nu nog even de
afkoopsommen afschrijven voor de weggeschopte bobo’s en dan uithuilend opnieuw
beginnen.
Uw geld is op een gewone “lullige
bankrekening” ook al minder veilig dan U
dacht. Over 11 jaar is 1929 een eeuw
geleden.

geheel in. Duivelscycli, gedreven door
geldhongerige fondsen, waaronder “onze”
pensioenfondsen. Dat is de wereld waarin
ook de deftige banksector nu ook openlijk
speculeert en marchandeert. Het is
besmettelijk en dat geldt ook voor de zware
ziekten die daarna optreden als het fout
gaat. En de doktoren die FED heten, ECB
and what have you, worden gemanipuleerd
en dol gedraaid. Zo worden ook nog vaak
de kwaaien geholpen met overheidssteun.
Een soort duivelse chantage.
HOERA VOOR DE GRONDSTOFINDUSTRIE
De lanbouw hervindt op vele plekken zijn
bloei, want de mensheid groei en wil eten.
Dus de grote boeren zijn in hun nopjes, ook
weer in Europa.
Soja, tarwe en maïs
schoten qua vraag en prijs omhoog op
gigantische wijze. In Mexico was er al een
tortilla-opstand. De slechte meteo in
Ukraïne veroorzaakte voor tarwe een
wereldwijde prijscrisis. De vraag zit bovenop de produktie en er is geen speling meer.
Ook in de EU komt nu de discussie over het
landbouwpact weer op: waarom nog subsidiëren?
In Frankrijk wordt nu geroepen om meer
kwaliteit (minder chemie in de landbouw)
want de prijzen kunnen dat nu hebben en
het onderzoek op landbouwgebied wordt
weer een supersector. De boeren komen
weer in aanzien. Zoals vroeger… nou is het
maar te hopen dat de meteo hun goed
gezind is. Want daarvan hangt weer veel af,
nog meer nu de schaarste zich aan-kondigt.
En voor ijzererts , wat veel in Brazilië wordt
gewonnen, is de prijs nu 65% hoger. De
fusie Rio Tinto en BHP Billiton brengt 40%
van de produktie in EEN hand. Met Vale, de
andere grote in Brazilië is er nu een link
tweemanschap ontstaan…Dus denk nu ook
om de spijkerprijs.

DE SPECULATIE WAART ROND
Geld zoekt nog meer geld, eeuwige
waarheid. Nu is de hele wereld een
racebaan geworden voor speculanten, die
bij het ploffen van de ene zeepbel die ze
zelf opbliezen, wegrennen naar de andere.
In een sector ontploffen de prijzen en imploderen dan , even later, weer en het feest
herbegint elders. Energie, mineralen/metalen, Edelmetalen en landbouwproducten zijn de terreinen met inflatiecijfers van: +45%, +25%, +55% en +50%.
De fondsen rennen nu weg uit de aandelen
en het onroerend goed naar de terreinen
hierboven genoemd. De wereld kijkt toe,
wordt door elkaar geschud, betaalt enorme
verhogingen in prijzen en stort dan weer

MODERN MONDIAAL ZEETRANSPORT
De FIDELIO is 350 meter lang, 80 meter
breed en 76 hoog. Er kunnen 10.000
containers op van elk 28 ton en deze gigant
vaart heen en weer via Le Havre,
Rotterdam, Hamburg, Zeebrugge en
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Ningbo, Sjang-hai, Yantian, Hong-Kong en
Port Klang. Bemanning 27 personen frans
en roemeens. Fransen vrij na elke twee
maanden reizen, roemenen na elke vier
maanden. Verschil moet er wezen. Er zijn
3500 giganten van dit soort op de
wereldzeeën die 80% van de wereldhandel
transporteren.
CMA-CMG (grote franse
transporteur) heeft er nu 77 besteld tot
2011, waarvan 6 voor 11000 containers en
4 superboten voor 13500 containers.
U ziet waar de wereld heengaat, het zeilen
is voorbij. Zo’n groot ding vaart overigens 25
knopen (=45 km/u) en de grote reis van de
Fidelio duurt 56 dagen.. Zo zie je nog eens
wat!

moet je dan ook nog lang wachten en
betalen. Nu zijn er boze consumenten die
You Tube te hulp roepen! Een Applegebruiker liet op You Tube zien hoe hij zijn
Mac geheel plat sloeg met een hamer al
scheldend over de lousy service. En jawel,
een dal later kreeg hij een nieuwe MAC en
verklaarde, weer op You Tube dat het
allemaal geregeld was. Deze methode is
niet de sympathiekste maar wel uiterst
effectief. Ik bedien me dar ook van, als er
vele keren niets hielp. Maar dan wel wat
anders.
Aangetekende
brieven
met
ultimatums zijn goede acties, schrijven naar
bazen ook (die vindt je al snel op het Net)
en dreigen met vertrek ook. Ook corrigeren
van de rekening met de gemaakte kosten
(telefoon, aantekenen, postzegels) helpt.
Een Nederlandse verzekeraar maakte elk
jaar op 1 jan. Een zelfde fout, waardoor wij
veel te weinig polisuitkering kregen. Na enig
geschrijf betaalde ze 100 € schadevergoeding en werd “afgesproken” dat dit
naar 200 zou stijgen indien het volgend jaar
weer zo zou zijn. Geloof het me of niet, de
volgende fout kwam en… we kregen 200 €!
Opnieuw werd dezelfde afspraak gemaakt,
maar nu 300 €. Ook die hebben we
gekregen. En nu wachten we op …. Jawel
400 €.
In een tijd van grote concurrentie is het
vreemd dat klantenservice zo slecht is;
anderzijds, er is niets duurder dan pratende
mensen. En als iedereen het lousy doet ga
je enkel van het ene naar het andere
probleem. Het wordt weer hoog tijd voor
stevige consumentenorganisaties en publiciteit. Allen zagen we wel eens het TVprogramma waarin een reporter met stevige
aanpak op bezoek gaat bij bedrijven die
mensen in de modder laten zakken. En we
zagen hoe snel zo’n kwestie werd opgelost!
Dus You Tube is een zegen en zou ingezet
moeten
worden
door
consumentenorganisaties!

DE ENGLAND AIR BATTLE
Op 31 maart ging het nieuwe luchtvaartverdrag VS en Europa in en daarmee
kwam een einde aan het engelse monopoly. Vanuit Engeland mag nu iedereen
ook op de VS gaan vliegen. Van Heatrhow
vertrekken dagelijks 2500 mensen naar de
VS en maar 840 uit Roissy bijvoorbeeld.
Alles samen van Amsterdam, Parijs is
minder dan vanuit Londen, dus dat wordt
een echte vechtpartij. Nu mogen dus ook
Air France-KLM en Northwest mee gaan
doen. De aanval is al ingezet: British
Airways verhoogde het aantal vluchten al op
New York, Washington en Seattle en gaat
de service in de vliegtuigen opvoeren.
Ook de terminal wordt luxueuzer gemaakt
voor de passagiers. Maar Air France-KLM
zijn niet bang zij zien zeer goede mogelijkheden en de passagiers zullen gaan
profiteren van betere prijzen. Geen forse
prijzenoorlog, maar toch. Deze liberalisatie
zal het luchtvaartplaatje gaan veranderen.
Oude beschermingsregeltjes zijn om zeep
dus nu is er echte concurrentie aanstaande.
Nu Alitalia nog bij Air France-KLM en dan er
tegen aan. Maar daar rommelt Berlusconi
nu weer aan…
DE NIEUWE (BOZE) CONSUMENT
Iedereen kent het: uren aan een telefoon
een leverancier uitleggen dat er iets hapert
aan zijn spullen en/of service. En daarvoor

MEDISCH TOERISME
Steeds meer verzekeraars in de VS sluiten
contracten af voor behandelingen op
medisch gebied in het buitenland. Ziehier
waarom: Bypass-operatie kost in de VS ca
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130.000 dollar, in Singapour 18.500, in
Thaïland 11.000 en 10.000 in India. Dus uit
oogpunt
van
kostenbeheersing
is
behandeling
elders
een
erg
grote
uitdagende mogelijkheid. Om de klanten
zover te krijgen zijn de verzekeraars best
bereid om extr’a te geven bijvoorbeeld
lagere premies cq eigen bijdragen. Of door
de bijdragen bij operatie IN de VS te
verhogen. Het zal niet eenvoudig zijn de
amerikanen te overtuigen, maar uiteindelijk
zal het toch moeten lukken.
De EU wil ook dat behandeling in het
buitenland wordt vergemakkelijkt. Maar dan
voral gericht op de landen in de EU. Al
vaker komen britten voor behandeling naar
Frankrijk. De duitsers gaan steeds meer
naar Polen, maar de zaken liggen administratief erg ingewikkeld vooralsnog. Er
schijnt een richtlijn te komen van Brussel die
europese ziektekostenverzekeraars verplicht om behandeling over de grenzen,
maar wel binnen de EU, verplicht te
vergoeden. Dus de integratie iop medisch
gebied gaat in de EU ook nog een feit
worden.

maar geheim houden? Wel dan krijg je
theoretisch het risico van incest als een
persoon verliefd wordt op iemand die
biologische zijn broer of zus is, terwijl hij/zij
niets daarvan kan weten. Dat heet juridisch
dus incest…
Ik dacht er een kwartiertje over en was een
beetje blij dat ik geen lastige vragen op dit
punt heb. Ook al wenste ik me in de
pubertijd vaker een andere vader en
moeder enzovoort. Straks kan je als
antwoord krijgen: dat is al altijd zo geweest,
Jantje! De zaak raakt in de war… en daar
kunnen wij mensen na zoveel eeuwen niet
goed tegen.
ANTI-DEPRESSIVA ZIJN NEP!
De uni van Hull in Engeland komt met een
schokkend
onderzoekresultaat.
Voorschrijven van Prozac, Deroxat, Zoloft,
Effexor, en Seropram is onzin. Geef uw
depressieve patient placebo’s en hij is beter
af! En, de ziektekostenverzekeraar ook.
Goed of slecht nieuws voor de 50 (!) miljoen
slikkers ter wereld? De farma-ceuten weten
dat natuurlijk al lang maar wachten zich wel
dat aan de voor-schrijvende artsen te
zeggen.
De ene medicus belazert de
andere, en in concubinaat belazeren ze de
patient. Die wordt stevig gedebiteerd (direct
of indirect via zijn verzekeraar) en weet van
niets. En voelt zich gelukkig wel beter met
zijn nepje in het doosje.
Er valt nog heel wat te besparen en de
medische wetenschap zit niet enkel vol met
heilige beoefenaren. Socrates draait zich
WEER om in zijn graf. Verdwaalde genezers, verblindt door dollartekens.

MET Z’N VIJVEN EEN KIND?
Tja, dat kan nu. Want je neemt zaad van A,
eicel van B , plaatste de foetus in de baarmoeder van een draagmoeder en dan
krijgen pa en ma, de opdrachtgevers hun
baby. Samenwerking van vijf personen…
De techniek is er, nu komen de grote
vragen. Wat vertel je een kind later wat op
deze wijze werd “geschapen”? En de ethici
en de juristen krijgen nog een hoop
denkwerk te doen terwijl de medische
technologie voortraast.
Moet je het juridisch geen adoptie noemen
bijvoorbeeld? In Spanje worden verschaffers van eicellen betaald bijvoorbeeld met
1000 €. Als een embryo wordt “gemaakt”
door paar a,b die ook kinderen hebben, dan
is de boreling straks (mogelijk uit een
draagmoeder) ook broers en zussen, echte
dus… Of halfbroers en halfzusters als de
draagmoeder ook andere kinderen heeft?
Maar dan geen echt biologische…
Kortom het wordt een aardige puzzel. Dus
moet je de herkomst van de componenten

SLECHT NIEUWS VOOR RACISTEN
Het is nu zeker: je kunt de mensheid
verdelen in zeven biologische roepen. En de
verschillen ertussen zijn bij mensen uiterst
klein, veel kleiner dan bij andere levende
wezens. De oude “indeling” van zwart,
blank, geel en rood is obsolete nu.
Er zijn zo’n 3 miljard nucleothiden, bouwstenen van s’mensen DNA en slechts op 3
miljoen van hen zijn er verschillen bij die van
de mens. Dus één op 1000. Dus onze 6
miljard mensen zijn voor 99,9% identiek.
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Deel je dan toch nog in op die kleine
verschillen dan kom je tot zeven groepen:
Subsahara afrikanen, bewoners van het
Midden-Oosten,
Oost-Aziaten,
WestAziaten, bewoners van Oceanië en
amerikaanse indianen. Die stammen
overigens allen weer af van een groep
afrikanen. Hoe kunnen die verschillen bij de
mens zo klein zijn? Wel het menselijke ras
is een jong verschijnsel, dus er was weinig
tijd voor differentiatie. Pas sinds 60.000 jaar
werd Afrika verlaten.Toch zijn er medisch
gezien zeer bruikbare verschillen: borstkanker komt bijvoorbeeld veel voor bij
joodse askhenazevrouwe. Ze stammen
allen af van EEN vrouw met een spontane
mutatie. Dus zijn er steeds vaker
farmaceuten die medicamenten maken op
dit soort verschillen voor een bepaalde
subgroep.
Overigens zijn DNA-verschillen niet alles
wat tot verschil leidt. Het culturele blijft een
grote importante factor.
En de open wereld waarin we nu leven zal
na 3000 generaties er toe leiden dat we
opnieuw met elkaar gemixed raken en dus
op den duur nog minder zullen verschillen.
Ook al zal het sommigen niet bevallen: de
mensheid is homogener dan u denkt.

getal. Maar de toename van verkoop van
geïmporteerde auto’s, tot 12% nu, is ook
een zorg. Het handelssaldo was vroeger 6
miljard € en dat slonk nu naar 0,5 miljard!
De fransen zijn te veel gericht op Europa:
Spanje, Duitsland, Italië, België , en UK
vooral.
Kijk dan Volkswagen dat China nu al als
grootste markt heeft! Daar verkopen ze dus
nu meer dan in “eigen land”. Idem voor Fiat
dat fors scoort in Brazilië en elders met de
500, Croma en Bravo. Een 10% stijging van
de export in 2007.
De automarkt is grotendeels een mondiale
markt en de economische verschuivingen
veroorzaken een totale omkeer van het
marktbeeld. Europa wordt relatief kleiner en
elders vliegt de markt uit zijn grenzen. En de
aankomende producten van China en India
voor de wereld gaan ook een steeds grotere
rol spelen.
Een autobaas zit enkel nog in het vliegtuig
en moet strategisch grenzeloos denken.
Vraag het maar aan bijvoorbeeld Goshn de
doet dat al lang.
Nu pas wordt DE AUTO een echt
massaprodukt, nadat het in de VS met de TFord al een massaprodukt leek. Het zal
nooit meer zijn als vroeger alles moet
worden omgedacht. Leuke sector toch?

REVOLUTIE IN DE AUTO-INDUSTRIE
In Detroit is de autoproduktie stevig
ingezakt, de capaciteit is en wordt verder
aangepast en…. de nieuwste modellen
worden nu verkocht voor HOGERE prijzen.
Enkele duizenden dollars voor de opvolgers
van vroegere modellen zijn vlot te krijgen.
En 1000 $ per auto MEER geeft bij volumes
van 8 miljoen stuks effe 800 miljoen meer
omzet. De afbouw van 2,2 miljoen produktiecapaciteit blijkt een goede zet te zijn
geweest. Wat een ramp leek, is een
oplossing gebleken. Ook de huur- en
leaseprijzen stegen. Al met al lijkt een
revolutie in de Amerikaanse auto-industrie,
met veel ontslagen en veel pijn toch te zijn
gelukt.
Intussen ging in Frankrijk het marktaandeel
van franse auto’s van 51% naar 54% , mooi,
maar de export blijft intussen achter. Niet zo
mooi, al is 51 miljard euro export een leuk

HOE VERPLAATS IK MIJN PRODUCTIE?
Een journalist volgde Renault voor wat
betreft zijn lokatiebeleid en zag dat de
propductie in de franse fabriek in Flins van
7000 naar 4000 man terugviel (1998-2007)
en in Bursa (Turkije) opliep van 4000 tot
6000 in hetzelfde tijdvak. Dat gebeurde door
overheveling van modellen op het moment
van wijziging/overgangen. En ook omdat je
een fabriek best kunt openhouden met een
enkele productielijn. Dus niet helemaal
sluiten , dat komt groot in de krant, nee
afknabbelen , lijn voor lijn, dat gaat rustiger.
Renault heeft nu minder dan 50%
werknemers in Frankrijk en dat zakt jaarlijks
met 10-15%. Idereen kende de grote lijn
wel, maar nu werd eens precies geshowed
hoe het tactisch wordt uitgevoerd. OostEuropa, Azië, Latijns-Amerika worden de
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grote automarkten en dus ook de grote
autoproducenten. Niet te stoppen.

worden aangetekend dat Eurex vaker
vragen stelt aan banken.
-Wat steekt er achter het amechtig proberen
om de 5 miljard te her-kapitaliseren?
Zitten er nog meer lijken in de kast? Een
factuur van 2,6 miljard uit het subprimeschandaal is bekend. Want de baas van SG
leurt behoorlijk…
-Wat zijn de echte gevolgen voor de
openbare financiën?
Hoe om te gaan vanuit fiscaal standpunt
met de verliezen van SG? Want de
staatskas gaat mogelijk 1 miljard belasting
mislopen. Dat komt ook echt slecht uit nu.
Dus probeert de staat nog even zijn kruit
droog te houden en analyseert de zaak nu
ook fiscaal-juridisch.
-Kan de SG nu onvriendelijk worden overgenomen?
Dat was ze ook al VOOR de klap en het gat!
Eerdere aanvallen werden al gepareerd. En
nu wordt er ook gepraat met La Banque
Postale…
-Is dit het einde van dit type investeringsbank?
In het Londense filiaal van de SG is er al
een bonusvermindering van 15% aangekondigd. De business zakt ook al. En de
regels zijn fors aangehaald dus de traders
moeten anders spelen, nu al. Kortom het
hele spul gaat in de steigers en de
handelingsvrijheid en de creativiteit zullen
aan banden worden gelegd. En in
kramppositie is er meestal weinig geld te
verdienen

DE RUN OP HET GOEDKOPE MOBIELTJE
De mobieltjes zijn op weg naar het worden
van een general purpose apparaat:
fotocamera,
internetsurfers,
mailingapparaat , MP3 speler, fotoalbum. And what
have we more?
Maar er zijn miljoenen klanten die nog
gewoon willen bellen en voor het eerst in
hun leven MOBIEL! Calcutta, Lagos en
Sjanghai is er vol van. In de afrikaanse
markt van goedkopertjes heeft Nokia 66%,
in de aziatische 46%, en in Latijns Amerika
zijn Nokia en Motorola beide 26% grootl
Samsung komt er ook aan: nu 6% in India,
naast Nokia met 57%. De concurrentie
groeit enorm in deze regio.
In India begint er nu ook een lokale
company die een mobieltje levert voor 19 $;
Nokia’s wat uitgebreidere model kost daar
nu 32 $.
Een ding is ook hier duidelijk: het mobieltje
is ook een mondiale markt, te beginnen met
het “simpele”’ , en ook daar begin het nu
dus druk te worden met producenten en
zullen dus ook grote gevechten uitbreken.
Elektronica, auto’s de massa-artikelen van
de mensheid zijn een bron van werkgelegenheid en groei, sectoren waar het
grote geld wordt verdiend als je in staat bent
om het grote spel te spelen.
ZES VRAGEN AAN EEN GEZAKTE BANK
De SG (Soc. General) die 5 miljard
kwijtraakte zou eens wat beter moeten
antwoorden op minstens 6 vitale vragen.
Hier zijn ze:
-Wie wist van het gestunt van Kerviel?
Tot nu toe zegt men dat Kerviel HET alleen
deed! Maar uit mails etc. bleek dat ook
anderen zijn gevaarlijke manoeuvres KENDEN; en niets ondernamen. En dat vereist
zeker uitleg…
-Waarom deed men niets met signalen uit
Duitsland?
Eurex, de europese termijnmarkt, waarschuwde over de ingenomen posities van
Kerviel in november 2007. Daarbij moet

Deze vragen zijn er nu, vooral voor baas
Boutin en de zijnen.
Intussen is de grote reder Saadé in de
markt om wat van de 5 miljard op te hoesten. Hij is al groot-aandeelhouder SG en
woont prettig fiscaal gesproken dan, op
Malta. Hij heeft ook een oogje op de
vrachtafdeling van SNCF, want daarmee
kan zijn bedrijf CMA-CGM veel efficiënter
“(be)vrachten”. Dus het lijkt erop dat er een
grote complexe, politiek gekleurde deal
wordt uitgebroeid rond SG. Dat zullen wij
ook opnieuw horen als het “gebeurd is”.
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Intussen beschuldigt de advokate van
Kerviel de SG van in diskrediet brengen van
haar (opgesloten) client. En zijn detentie is
volledig onterecht want hij ontkende niets,
integendeel, zegt ze. Want Kerviel scoorde
in 2007 voor zijn baas nog 1,4 miljard! Alle
verhalen van de SG over het gedrag van
Kerviel zijn intussen op zijn zachtst gezegd
nogal discutabel. Hoe kn je nou een eenling
opzadelen met dit probleem als je een
macht aan controlemethodieken en managers hebt die betaald zijn of worden om
dit soort zaken tijdig te ontdekken?
Tja, deze advocate heeft er ook verstand
van lijkt het…

MOET, denkt hij. Want er is nog veel meer
te halen.
Ene Ralph Crosby deed veel goed werk in
het Pentagon, hij is ex-militair en werkte
zeven jaar om EADS een stevige entree te
verschaffen. Hij was ook degene die van
EADS een “amerikaans bedrijf” maakte, een
geweldige transformatie. En hij had succes.
Intussen is het Congres buiten zinnen, de
protectionisten zijn woedend en zeer
geschrokken. Maar EADS “goes USA” en
deze eerste zet is een meesterzet. De
rupture van Sarko mbt de relatie FrankrijkVS werpt al vele vruchten af.
Maar de strijd gaat erg lang worden en toont
de spaghaat aan waarin ook de VS is
geraakt. Liberaal in belijdenis maar uiterst
bekrompen als ze moeten slikken:dus ook
al de weg kwijt. De eerste symptomen van
een “economische oorlogsdreiging”.
Boeing protesteert dus bij de overheid en
wijst op de gevaren van uitbesteding aan
buitenland van militair materieel. Daarbij
vergeet Boeing dat hun eigen Dreamliner
met veel onderdelen uit het buitenland wordt
gebouwd, het zou ook echt niet anders
kunnen. Dus dit patriottische gedoe mist
elke werkelijkheidszin, en is toch ook erg
jammer en ook erg onsportief voor EADS.
De presidentskandidaten zullen zich nu ook
moeten gaan uitspreken…. En intussen
bleek ook dat Boeiing zijn levertijden voor
haar Dreamliner ook niet kan waarmaken: in
2009 zullen niet 109 vliegtuigen worden
afgeleverd maar 55. Dat is voor hen geen
goed nieuws en dat trekt de zaken weer wat
gelijker. Niemand kan toveren.

Intussen floreert het “merk Kerviel”. Er zijn
zes boeken over hem in de maak, hij heeft
ook een marketingexpert ingeschakeld.
Want hij is geld waard: zijn foto’s en video’s
kosten al veel, hij incasseerde al 100.000
euros aan rechten. Hij wordt nu echt rijk,
nadat zijn werkgever failliet op de vloer ligt.
Kerviel, die geen cent ZELF inpikte is nog
niet klaar: hij gaat nu naar zijn zelfgemaakte kassa en lijkt zijn bazen ook nog
de nodige klappen te gaan geven. Hij
begint, qua motieven, een mysterie te
worden. En mysteries zijn goudmijnen.
Wordt dus vervolgd. Pikant is dat zijn
marketingadviseur dezelfde is als die van de
baas van de werkgeversbond van de Medef,
die ook al “creatief” met een (nu zwarte)
kassa omging. Misdaad loont.
e

DE VLIEGTUIGORDER VAN DE 21 EEUW
Boeing niet, EADS wel. In een klap 179
tankvliegtuigen leveren aan het Pentagon;
dat lukte EADS. Geassocieerd voor deze
deal met Northrop Grumman uit de VS.
Ordertje van 40 miljard dollar… In 2003 won
Boeing 100 toestellen voor 23 miljard, maar
het contract liep vast in corruptie. Een hoge
uit het Pentagon vloog dus eruit. EADS
koos ook voor General Electric motoren,
tweede zet.
En gaat assembleren in
Alabama, derde zet. De koers van EADS
vloog omhog met 9%, bravo. Gallois de
franse
baas,
gaat
zijn
personeel
verdubbelen, +50% in de VS waar hij binnen

OLIE (energie), WATER
-Olie, energie
ITER; THE PEACE MACHINE!
Onder Topics vindt u een verslag van een
bezoek aan Cadarache, waar de wereld ons
energieprobleem oplost! ECHT WAAR!
DE BARREL OP 200 DOLLAR?
Toen ik twee jaar geleden op deze plek
schreef over een barrelprijs van meer dan
100 dollar waarschuwden vrienden mij voor
forse overdrijving. Ze hebben gelijk gekre27

gen want sinds eergisteren is de barrelprijs
TERUG onder de 100, komende van 112.
Dus ik moet nu oppassen als ik u ga
vertellen dat… er specialisten zijn die nu
spreken over 200 dollar. Niet over 10 jaar
dan is ie dat ZEKER, nee einde 2008!
Hoe kan dat? Wel omdat speculeren op de
beurs, in het OG etc. een beetje “uit” is gaat
iedereen nu speculeren op grondstoffen.
Daarom werden rijst, maismeel etc in enkele
maanden al 40% (Ja u leest het goed!)
duurder. De grondstofspeculatie is de
nieuwe speculatieluchtbel dus. Maar wij
betalen een zekere tijd de lucht in die
luchtbel, dat wel!
Dus die prijzen zijn niet op de eerste plek zo
hoog uit de relatie vraag-aanbod, maar
omdat de hele gekke kapitalistenclub er
bovenop springt met zijn poen. Zoals antiek,
oude auto ’s altijd flipperden in parallel met
op- en neergang op de beurzen, in de
economieën.
En geloof het of niet NU zijn er al
optiecontracten in olie die zijn afgesloten op
… jawel die 200 dollar. Oh, u bent ook een
speculant? Wel koop dan maar gauw een
electrische auto, want het wordt waar. En u
verdient dus zat eind 2008 om die auto
gewoon af te lossen bij de bank. Zo hoort
een mens te leven is de speculatieve
werkelijkheid. De wereld wordt weer arm
maar ook erg eenvoudig en voorspelbaar.
Intussen zag ik vanmorgen dat de olieprijs
weer daalt…

De Gaulle durfde in 1973 80 miljard te investeren op 20 jaar en daardoor is 78% van
de franse energie, “olieloos want uit kernreactoren”. Dat is in de rest van de wereld
gemiddeld 16%.
EDF heeft 58 kerncentrales en de franse
stroom is 1/3 van de prijs in Duitsland.
Areva (Fr.) is door vasthoudende aanpak de
enige die in de hele keten van het nucleaire
know-how en capaciteiten heeft. De EPR
(nieuwste kerncentrale) is in aanbouw in
Finland en Frankrijk en de plannen voor
reactoren zijn intussen we-reldwijd immens.
Dan mag je op vandaag met een olievatprijs
> 100 $ wel effe blij zuchten, toch?
Alstom wil nu samengaan met Areva, maar
dat stuit op veel tegenstand binnen Frankrijk
en ook in Brussel. Beslissing van Sarko
hierover is voor half 2008 gepland.
Areva heeft 27% van haar omzet in
brandstof: uranium. Zit met 21% van de
omzet in reactoren/opwekking, 18% is de
opwerkinsgmarkt en 34% is tranmissie en
distributie. Een mooie opbouw dus door
heel de keten. Het orderboekje in miljarden
€: 20 in 2005, 26 in 2006 en 40 in 2007 dat
swingt de pan uit.
De dame die de scepter daar zwaait en dat
al sinds jaren wil nu naar de beurs om de
internationalisatie te kunnen financieren.
Dat ligt nu ook op de politieke tafels; men
denkt na. Intussen is het resultaat 14% en
dat over de hele linie behalve in het produktiedeel; daar is het negatief nu.
Als je deze power in je land hebt is je voorsprong op energiegebied, en ook op
exportgebied, voor de komende generatie
goed gefundeerd. Nu moet er nog even flink
politiek meegeschakeld worden. En dat
betekent dat de verhoudingen Areva-Alstom-EDF geen rem moeten zetten op de
ontwikkeling. Want dan wordt Anne Lauvergnon, zo heet de boss van Areva, echt
boos!

DIESEL = BENZINE
Ze zijn voor bijna gelijke prijzen aan de
pomp te koop, en zonder het belastingverschil is diesel zelfs al duurder dan
benzine in Frankrijk. Omdat de produktiecapaciteit voor diesel in dit land met zijn
dieselmania (80% rijdt op diesel) erg
beperkt is. Op de rotterdamse spotmarkt is
diesel al 13 cent duurder dan benzine… die
Frankrijk overigens TEVEEL heeft en dus
exporteert. Ja de zaak zit flink in de war.
Moet de volgende auto nou dieselen of niet?
Gokkie? Neem benzine! En rij wat minder.

NOORSE ETHIEK VOOR GHANA
Ghana is ook een aanstormend olieland, en
nu heeft Noorwegen, ook olieboer,
aangeboden te helpen bij een wijs
oliebeleid. Een beleid dat het land echt
vooruithelpt en niet “de beruchte olievloek”

LEVE DE KERNENERGIE
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tot gevolg zal hebben. Kofi Annan, ghanees,
nam het initiatief en wees op de pot van 250
miljard die de noren bij elkaar spaarden
voor investeren met verstand. Want de
schat van Noorwegen raakt langzaam op en
het land is daarop uitstekend voorbereid. En
dat willen de ghanezen ook. Daarbij kijken
ze met afgrijzen naar Nigeria, Soedan etc.
Het slechte voorbeeld is dichtbij.

Soudan en Venezuela zijn ook erg kostbaar
en deze instabiele landen vormen voor
investeren een risico. Nationalisaties
dreigen, hoge belastingen, kortom ook
Petrochina krijgt het even moeilijk als de
andere wereldwijd ope-rerende companies.
Dus kijkt men nu ook naar de gassector die
veel stabieler is. Maar zo lang zij barrels
kopen op +100 en producten intern moeten
verkopen voor een barrelprijs van 60, zit het
met de winstontwikkeling en de beurs effe
niets goed. Warren Buffet heeft zijn deeltjes
al weer verkocht; een slim baasje.

DE OLIEPOLITIEK VAN CHAVEZ
EXXON MOBILE liet het er niet bij zitten
toen Chavez de zaak “nationaliseerde”. Hij
brak de bestaande contracten en dicteerde
andere. Maar dat vond nu de rechter ook
niet OK in diverse landen overigens. Chavez
riep kwaad dat hij dan de oliestroom naar de
VS zou stoppen, maar dan snijdt hij fors in
eigen vlees. Want de investeringen en de
ontdekking van nieuwe reserves door
Petroleos de Venezuela zijn op hun gat
gevallen.
De ontwikkeling
van het
gigantische Orenocoveld (250 miljard
barrels) ligt flink achter door ontbreken van
know-how en ook te weinig investeringscapaciteit. De hoge olieprijs maskeert
nu nog de foute boel maar de buitenlanders
wachten op het onher-roepelijke keerpunt.
De toekomst van Petroleos de Venezuela
ziet er dus, zonder hulp, niet florissant uit…

GASGIGANT SONATRACH
In 1963 opgericht, eerste afrikaanse bedrijf,
e
3 grootste gasexporteur ter wereld, omzet
58 miljard dollar, 80% van de staatse
inkomsten in Algerije, 4 gasleverancier van
Frankrijk en tenslotte 2,5% van de
wereldgasreserves. Aan dat laatste ziet u
dat ook het leven van Sonatrach begrensd
is…
En nu is het nog 20% van het europes gas,
naast het russische en nederlandse. De
voorziene ontwikkeling is spectaculair: in
2010 omzet 85 miljard m3, in 2015 zelfs
110. Nu 64, dus op weg naar een
volumeverdubbeling.
Het is een staatsbedrijf en er is een enorm
dispatching centrum waar de pijpleidingen
ondergronds (en onder water) gaan naar
Tunesië, Spanje, Italië, en naar de kust
alwaar het gas per tanker naar Italië,
Frankrijk, Griekenland en Turkije gaat. Een
element uit Sarkozy’s Mediterrane Unie
eigenlijk. Want Algerije is DE gasleverancier van Zuid-Europa en HET tegenwicht tegen Gazprom. Bouteflika wilde, na
rijp beraad, ook niet een gas-OPEC met de
russen, weet u nog?
Parijs trachtte met veel moeite dan ook de
relatie met Algerije, verknold door Chirac en
de PS, te herstellen. Want het is haar
“Midden-Oosten” als het om energie gaat!
Ter completering er zit ook olie: 1% van de
wereldvoorraad, beetje weinig maar in
schaarste is alles geweldig.
Nu probeert dit land met zijn manna een
modern land te worden en investeert in
veeteelt,
telecom,
zeewaterontzouting,

DE ZORGEN VAN PETROCHINA
Petrochina was de kip met de gouden
eiereren en na beursintro vloog de koers
omhoog. Wel 600 miljard dollar hoger dan
de waarde van Exxon-Mobile! Maar nu is dit
bedrijf doelwit van mensenrechten activisten: de zuster CNPC in Soedan gedraagt
zich schandelijk, heet het. De koers schoot
al naar beneden. Maar nu moeten zij ook
100 dollar voor een barrel betalen en de
chinese regering geeft subsidie op de eindproduktprijzen in China. Alsof de barrel nu
nog 60 dollar zou kosten dus.
Met een 7% inflatie kan de regering
Petrochina ook even niet helpen en wil ook
niet de extra-winstbelasting afbouwen. Hun
interne produktie stijgt ook maar zwakjes
en ook het nieuw ontdekte veld van 200.000
barrel /dag zal niet echt veel helpen. Hun
ontdekkingsactiviteiten
in
Kazakstan,
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mineralenontginning (ijzer) en nucleaire
energie. U snapt dus dat ook de chinezen
minzaam lachend vaker op bezoek zijn in
Algiers. De kunst is om DE 80 grote
wereldondernemingen aan het werk te
krijgen in Algerije in de komende 5-10 jaar.
Dat is cruciaal voor dit opkrabbelende, door
radicalisme geplaagde land. Bouteflika
snapt het, nu de rest nog. Vooral ook (weer)
Europa… Onze markt ontwaakt!

RELIGIES
VRIJHEID EN HEILIGHEID VAN HET
WOORD
Heilige dingen zijn altijd al linke dingen
geweest. Zie nu ook weer in Nederland
waar de “heiligheid van het vrije woord” het
moet opnemen tegen “het Heilige Woord
Zelve”. Er is nu een ware (heilige) kruistocht
losgebarsten, De djihadisten met de Koran
in de hand tegen ‘ons Geert” die een (leeg?)
filmblik in de lucht steekt. En de taal die van
beide zijden wordt geuit is, geen twijfel
mogelijk, echte oorlogstaal. Geert is nu dus
ook op djihad gegaan en heeft een knol van
een fatwa aan zijn broek. Onze JPB,
aanhanger van ook , weer een (ander)
“Heilig Woord”, manoeuvreert als een dolle,
niet gespeend van sterk politieke motieven.
Want er moeten kiezers worden “gescoord”,
stemvee moet worden verzameld. Want er
blijkt nu een politieke vluchtweg te lopen
van CDA naar PVV en mevrouw Verdronk…
en v.v. natuurlijk.
Alle rechtsgeleerden, politicologen reizen
van de ene naar de andere actualiteitenrubriek/journalist. Taxi’s scheuren rond
over de volle autowegen met als reisdoel de
studios van radio en TV, want wijsheid is
uiterst schaars. En wat van vroegere
wijsheid worden kan, als de angst over de
wijze mens is nedergedaald, is dagelijks te
zien. Er is chaos en paniek in het land, en
niemand houdt het nog “cool”. De pragmatiek cq de angst winnen het van principes
en echt leiderschap.
Het kwaad is al lang geschied in
Afghanistan worden de deense en nederlandse vlaggen “broederlijk” verbrand en er
komt nog wel meer. Van enig overleg/consultatie tussen de beide EU-landen
heb ik nog niets vernomen overigens…
Nederland leert nu iets over wat de
apocalyps betekent. Die van het land of
enkel van het kabinet? Zelfs dat weten we
niet meer.
JPB zal nu toch de bijbel als richtsnoer
moeten gaan hanteren, de laatste toeverlaat
in bange dagen is het Heilige Woord.

TWIJFELS BIJ DE ELECTRISCHE AUTO
In Frankrijk waren er al elektrische bagnoles
te zien als proto’s zo’n 25 jaar geleden.
Maar nu zijn er toch nog steeds twijfels aan
de rentabiliteit van de elektrische voiture,
met name bij Renault. Een hybride kost
5700 € meer en produceert 7,5 ton minder
CO2 (op 200.000 km). Dus de klant betaalt
760 € per bespaarde ton CO2. Bij de diesel
betaalt hij 100 € per ton en bij biobrandstof
10 €. Dus Goshn de baas, is voorzichtig.
PSA (Peugeot en Citroën) is wat optimistischer maar zet in op de diesel-hybride
en niet op de benzine-hybridelijn van Toyota
dus. PSA zet nu op de Stop en Start,
waarbij de motor stopt bij het stilstaan. Men
rekent op 1,1 miljoen verkochte auto’s in
2011 en 1,6 in 2012.
Renault ziet de biobrandstof als DE
toekomst en intussen daalt de CO2-emissie
van motoren dramatisch. In deze hoek
verkoopt PSA nu al 1 miljoen verkochte
bagnols!
Het is een wilde boel en profeetje spelen is
duur als je een eventueel echec zelf moet
betalen… Er is nog echt geen “general line”
in hoe het met de auto moet in de toekomst.
DE NIEUWE VRACHTAUTO
Hij is zeer stil en vervuilt nauwelijks de truck
die Renault en DHL samen ontwikkelen.
Geheel opnieuw overdacht zodat hij ook
s’nachts spullen kan afleveren en niet meer
overdag de stad verstopt. Het gaat ergens
over want dit transport is 20% van alle
stadstransport
en
30/40%
van
de
milieubelasting. In Lyon en Barcelona wordt
er nu proef gedraaid.

DE CHRISTENEN VAN IRAK
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Ze zijn er nauwelijks meer; vluchten is toch
het beste. Ondanks een losgeld van 2,5
miljoen dollar werd hun ontvoerde aartsbisschop toch vermoord. Ze waren er al 600
jaar voor de islam werd geboren, met name
in Kirkoek, maar nu moeten ze het vege lijf
redden. Van de 800.000 (3% van de
bevolking) zijn er nog maar 400.000 in Irak
de rest vluchtte. Hun pogingen om een
gebied te gaan bewonen in Noord-Irak
wordt slechts door weinigen, ook in Rome,
gesteund. Zij voelen zich erg alleen gelaten
in dit nu vijandige land waar de leiders van
de concurrerende religies geen geweld
tegen hen schuwen. Religieuze schoonmaak heet dat.

Moskeeën zijn de gebedshuizen van de
moslims en daarover zijn in heel Europa
wrijvingen. Zoals dat ook ooit was bij de
bouw van katholieke kerken in protestants
gebied danwel het hebben van gebedshuizen van protestanten andersom. Het
woord hagepreek komt daar ook nog van
evenals in de Cevennen “le désert” (dat was
het in het geheim prediken in de open
lucht). Dus dit gepriegel is eeuwenoud.
Nu zijn katholieke kerken en moskeeën grote, hoge gebouwen, pracht en praal dus een
uitdrukking van óf de macht van hun God óf
de intolerantie van hun godsdienst (de ware
godsdienst). En ook weten we allen van de
toestanden rond proces-sieverboden (in het
protestante noorden van Nederland) en ook
het lui-verbod (het klokkengebeier op de
zondag).
Nu gebeurt dit alles uiteraard ook rond
moskeeën in westerse steden. Keulen:
grote herrie, al jaren, Marseille idem en ook
nog op vele andere plekken. In Frankrijk lijkt
er enige normalisatie te komen: het besef
dat godsdienstvrijheid (Grondwet) ook het
laten bouwen van gebedshuizen inhoudt is
eindelijk doorgedrongen. Immers de islam is
de tweede grootste godsdienst in dit land ca
4 miljoen moslims op 63 miljoen totaal (=
6,5%). Dus de moslims sluiten hun garages
en kelders waarin ze moesten bidden en
bouwen nu ook hun godshuizen. Op eigen
kosten, dat spreekt. Waarbij vaak terreinhuren worden gevraagd die nogal
schandelijk zijn. Vooral voor de “grande
mosquées” in de grote steden, symboolkerken. Daarbij valt op dat de rijke olielanden kwistig met geld strooien om de
moskeebouw te financieren en ook dat
roept verdenkingen op. Ach als je dan ook
denkt aan de collectes van “zilverpapier” in
mijn jeugd voor de kerk. Die was bedoeld
om de kerkenbouw in de missielanden mee
te betalen. En wie vroeg zich toen daarbij
iets af? Dat er ook daar tempels waren van
occulte geloofjes interesseerde niemand.
Het ware geloof eiste immers zijn tol.
Wat bij de hele herrie opvalt is de “valsheid
van argumentatie” ; het stadsbestuur verzint
architectonische bezwaren TEGEN en de
moslims putten zich uit in religieuze ar-

RELIGIEUZE EMANCIPATIE
Is de islam nu moderner dan de katholieke
kerken? Dt kwam bij me op toen ik las dat
recent steeds meer vrouwen zichzelf en hun
medemensen opblazen ter ere van Allah en
Mohammed
zijn
profeet.
Een
verontrustende ontwikkeling met name nu in
Algerije. De vrouw is daardus gelijk aan de
man: ook zij mag zich opblazen voor Allah’s
zaak maar zij krijgt natuurlijk geen 12
maagden in het hemelse paradijs. Nee, zij
IS mogelijk een van die twaalf.
En dan zie je Rome die nog steeds de
toegang tot het priesterambt afsluit voor
vrouwen. En je snapt er steeds minder van.
En priesters mogen zich ook niet
“ophouden” met de vrouw.
Een moslim geeft een vrouw (van een
ander) geen hand uit respect. Rome wil
geen vrouw als priester uit… ja waarom
eigenlijk niet? Als dit “uit traditie” is dan
moeten we ons gelukkig prijzen dat ht niet
elders ook gold want dan zouden we nu nog
naast de chimpansee’s in de bomen
hangen.
We kan nog snappen dat de vrouw 2e rangs
is dwz NIET gelijk aan de man MAG zijn?
Maar in de islam is de vrouw nu
geëmancipeerd. Zeer modern, ze mag nu
ook voor Allah’s zaak sterven. Dat is dus
vooruitgang in de religieuze sector?
GEWOON OOK EEN MOSKEE
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gumenten VOOR; terwijl het vaak vooral
gewoon om “demonstratie” gaat. Beide
kanten geven uiting aan de bestaande
afkeer of aan gevoelde angsten.
Nu gaat het ook al over kerkhoven voor
moslims. Om een eind te maken aan het
begraven in het land van herkomst, wat in
Frankrijk nog vaak gebeurt. Nu laten al
20% van de moslims zich begraven in
Frankrijk.
Buitenlandse
begraverij
is
overigens uiterst kostbaar, lees onbetaalbaar.
Zo lanzamerhand emancipeert het moslim
geloof ook in Europa, al is het bloedige terrorisme een belemmering. Terwijl de
meeste moskeeën daar niets mee van doen
(willen) hebben. Conclusie: de emancipatie
van een nieuwe godsdienst was altijd een
probleem. De romeinen vervolgden de
christenen die onder de grond “kerkten”
(Catacomben Rome), de katho’s vervolgden de protestanten (en omgekeerd was er
de beeldenstorm), de revolutionairen
gebruikten kerken als paardenstallen en nu
plagen de christenen dus de moslims. Niets
nieuws dus onder “onze” zon.

AFRIKA
SENEGAL TEGEN HOMO’S
De moslimactivisten zijn actief tegen homo’s
en de politie trad al vaker op. In dit voor
90% moslimland staat op homo zijn 5 jaar
gevang en 100.000 à 1,5 miljoen francs
geldstraf. Er was een flinke protestdemo
tegen homo’s want begin maart was er een
islamitische conferentie in Dakar. In Kameroen was er ook al groot gedonder toen
hooggeplaatsten werden beschuldigd homo
te zijn. En directeuren van twee dagbladen
die er wat kritisch over rapporteerden zitten
nu beide vast.
Moslim-Afrika moet niks van homo’s
hebben; ze zijn nog in onze mood van de,
laten we zeggen, 50-er jaren.
PAUL UIT KAMEROEN
Paul Biya houdt maar drie kabinets-vergaderingen per jaar en beet zich vast in zijn
machtspositie die zijn volk wanhopig maakt.
De 75-jarige liet een opstand neersabelen
en doodde zo 17 onderdanen. Het was een
prijzenopstand, de benzine vloog weer
omhoog.
Hij wil in 2011 weer kandidaat zijn; voor een
zesde keer dus. Maar daartoe moet de
Grondwet worden aangepast, iets wat in de
wereld dagelijkse procedure lijkt. De VS
reageert geschokt, Frankrijk blijft op afstand
en signaleert slechts een “politiek debat”.
Intussen verhongeren de 16 miljoen
mensen en gaat de corruptie verder: 40%
van het staatsbudget wordt nu al achterover
gedrukt.

DE PAUS ALS SPONSOR
In de wielersport bestaat er de club Liefde
en Leven. Macdo betaalt daarvan de meest
facturen, dat is dat. Op de fietsen staat een
groot kruis en dat is bedacht door Joannes
Paulus II en je moet goed katho-liek zijn om
er in te mogen fietsen, bij deze poolse
groep. Ze staan voor christelijke waarden
natuurlijk, maar niet helemaal duidelijk is of
de huidige paus innige banden onderhoudt
met ze.
TIBETANEN CONTRA MOSLIMS?
Inderdaad, protestante Tibetanen hebben
naast chinezen ook mot met moslims. Er
werd in Lassa ook een moskee beschadigd.
Tja wie had nou gedacht dat het
zendingswerk van christelijke zijde ook Tibet
had bereikt? Net als in Ambon en elders in
Indonesië is ook hier de relatie moslimschristenen zeer gespannen. En zelfs bij het
Olympische oproer van nu blijkt de religie
mee te mixen.

WEST-EUROPA
TRICHET VERDEDIGT ‘ONZE” EURO
Hij komt steeds vaker op het toneel nu de
dollar compleet op de platte bek gaat en de
euro keihard blijft. Want “het vuige volk”
weet het altijd beter: de euro is alles schuld,
de hoge prijzen, de rammelende export en
de zwakke groei. Maar zie nu Bush zijn
winkel: intern failliet, een dollar die lachwekkend uitglijdt en het enorme prestigeverlies voor de VS. Dank zij de dikke euro
betalen wij nog maar een deel van de
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stijgende olieprijs. Ook is onze inflatie nog
bescheiden, al is tegen de geïmporteerde
inflatie (grondstofprijsstijgingen) niet veel te
ondernemen en dus wordt onze koopkracht
ook nog beschermd. De euro kan niet alle
wereldproblemen oplossen , maar wij staan
er niet “amerikaans = uitgekleed” bij nu. In
tegendeel. Trichet houdt niet op het te
demonstreren: sinds de euro kwamen er
VEEL meer nieuwe banen bij dan jaren
ervoor, werden de begrotingstekorten snel
kleiner (behalve in Frankrijk/Italië) en steeg
de koopkracht over de breedte. En nu zal
moeten blijken dat Ruropa met zijn euro en
zijn wijze beleid ook kracht opbouwde tegen
een wereldbrede recessie. De echte experts
zijn steeds positiever over het werk van
Duisenberg (+) en Trichet…
Het oude Europa, zo verguisd door sommige hoge amerikaanse politici, geeft nu
wijze lessen aan de roekeloze nieuwlichters. En dat een europese “vuist” niks
slechts betekent in een geopolitiek schuivende wereld moet eigenlijk geen betoog
meer behoeven.
Dus stop die kruidenierstaal over de euro en
besef dat het HET europese bindmiddel is
en blijft, bij uitstek. Dus Sarko, los thuis je
problemen op en niet in de kas van Trichet!
En Nederland verhef uw ogen vanaf de
hoogte van uw navel en kijk omhoog, net als
vroeger Sammy moest doen. “Hoog Sammy
“, zongen we ooit.

nu opnieuw in een soort terugtrekkende
move gegaan, nadat Bush aan het einde
veinsde iets te willen doen aan vrede daar.
Met de laatste ontwikkelingen tussen
Hamas en Israël lijkt dat een lege huls te
zijn geworden. Dus Sarko’s manoeuvre is
geopolitiek van betekenis. De einge
europese president die SERIEUS nadenkt
over een Afrika-MO strategie en dat zal
Brussel gaan weten.
Op 13 juli is er een grote parijse show van
europese gasten EN ook noord-afrikaanse
landen. Ook Brown is echter al in de
remmen gegaan: please no troubles around
the european defense! Maar ook hij zal dat
niet afstoppen. De franse afvaardiging in
Brussel ging intussen al van 180 naar 230
personen, diplomaten moeten hun vacanties verzetten, en nu werken tot 23 uur
ook op zondag. Sarko’s uren dus.
Nu wel oppassen voor de franse arrogantie,
met name ten opzichte van de oosteuropese landen, die door Chirac al krachtig werden geschoffeerd. Dat Frankrijk het
voortouw fors neemt in Brussel valt toe te
juichen voor Europa, maar het moet wel
geen splijtzwam worden. Nicolas je komt uit
hongaarse verhoudingen: alors rappelle toi!
Hoe dan ook de confrontatie van de kracht
en de dynamiek met de stille, zoemende
wat geheimzinnige brusselse machine is
aanstaande.
BRUSSELS GOES ETHICAL
De Commissie heeft de ambtenaren wat
opgeschud en initiatieven genomen om de
ethische houding te versterken. Men moet
“de situaties met interessenconflicten beter
herkennen en vaststellen wanneer en hoe
ze twijfels moeten melden”. Dit is brussels
voor regels mbt cadeaux en persoonlijke
“uitnodigingen”. Zouden ze dat daar dan niet
weten? Even kijken naar Nederland en, na
de bouwfraude etc, is het voorbeeld al
gevonden. Daar is het definitief opgelost.
Want Nederland is zowel ethisch geworden
als etnisch, dus gaat met zijn tijd mee.

SARKO GAAT EUROPA DOEN
Op 1 juli wordt Sarko president van de EU
voor 6 maanden; en 6 maanden Sarko dat
gaat je niet in de kouwe kleren zitten.
Angela is al erg ongerust want ze wil liever
rust op dit front; ze haat verrassingen.
Dus heeft Sarko NU al een eerste proefronde “gewonnen”: zijn geliefde Mediterrane Unie. Met grote tegenzin deed
Merkel er positief over en ook Zapatero en
de italianen showden hun “liefde voor de
zuiderburen”. Maar hoe dan ook Sarko
scoorde NU al en heeft dus ook wat te
bieden aan… Turkije. Dat hij (en Merkel)
niet IN de EU willen zien. Een uiterst
verstandige politiek ook in verband met het
gedonder in het Midden-Oosten. De VS is

DE PILATUS KAN OOK BOMBARDEREN
De zwitsers maken de Pilatus een vliegtuig
dat wereldwijd wordt gebruikt als trai-
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ningskist door het leger. Maar als je er even
aan klungelt kan ie full-fledged bombarderen en schieten. In Tsjaad bijvoorbeeld.
Op 7 januari zag iedereen het op TV; de
Pilatus gooide fragmentatiebommen af op
een rebellenkamp in Darfoer. In Birma,
Guatemala, Chili en Angola hebben ze hem
ook. Ze tekenden het contract waarin staat
dat het ding alleen voor lesdoeleinden wordt
gebruikt. De Zwitserse regering sprak haar
afkeer uit over de aanval met bommen in
Darfoer… Die krijgen dus geen pilatus
meer!

twee kampen. Oude strijdpunten met de
machtige Kerk op de achtergrond blijken
opnieuw ook hier levend. De reorganisatie
van de partijen naar grotere groepen lijkt nu
weer tegen te worden gestreefd door de
abortussplijting. Deze verkiezingen, die ook
zo vreemd ontstonden, gaan in Italië
geschiedenis schrijven. Hopelijk mooie
geschiedenis.
EFFE ALITALIA KOPEN
Het leek gefixed, Air France-KLM boden en
de politiek slikte. Want Alitalia kost een
vermogen aan verliezen. Maar zo gaan de
zaken niet in Italië waar ene Berlusconi
weer op de hoogste stoel wil. Hij kondigde
een andere koper aan, een consortium zei
hij. Maar na veel onduidelijk gedoen bleek
het lucht te zijn. Dus werd er weer gebden
maar wat meer. Toen kwamen de
vakbonden in het gweer over het sociale
plan. Want er zullen mensen UIT moeten.
Nu ik dit schrijf ligt er weer een beter =
hoger sociaal plan en lijkt het te gaan
lukken. Intussen is Berlusconi wat verder:
de verplaatsing van het transferpunt naar
Rome kon hij intussen in Milaan uitleggen
zonder gezichtsverlies. Weer eens zt een
bedrijf in de gort vanwege de italiaanse
politiek. De geestelijke vader van vele
industriële gedrochten…

VERKIEZINGEN IN SPANJE
Zapatero leek onbedreigd te gaan winnen, ;
dat werd vervolgens weer erg onzeker,
maar nu won hij toch. Zij het met wat minder
zetels; rechts won 40% en 153 zetels zo’n
5% meer dan in 2004. Zapatero deed een
zeer goede job in economisch opzicht voor
zijn land, maar met betrekking tot de
vraagstukken
van
abortus,
het
homohuwelijk en ook de autonomiekwesties
Catalonië en Basken-land werd zijn aanpak
wat minder op prijs gesteld. Rechts is best
hanig bezig gegaan en Mariano Rajoy
maakte steeds meer kans, leek het. De
oude wet dat de premier twee keer “mag”
leek niet te gaan gelden. Want de
emotiekwesties: religie en nationalisme
waren steeds opnieuw ouderwets van
invloed. Zapatero moest hard er tegen aan
en won. Nu zit rechts met een probleem:
twee keer verloren. Rayo zal nu met de
billen bloot gaan en moeten gaan
hervormen. Gelukkig heeft Rayo al
verklaard samen te willen werken in de
grote staatsproblemen: de immigratie, de
ETA, autonomie. Want .het spaanse volk
heeft met deze uitslag de facto opgeroepen
tot eenheid en pragmatiek. Defensie in het
rechtse blok om nog zwaardere bestraffing
te voorkomen. Aznar ziet met pijn in het hart
toe.

ROEMENIË: HET HOMOHUWELIJK
De wet die sprak over het huwelijk als een
verbintenis tussen echtelieden was te vaag.
Dus werd dat veranderd in: tussen man en
vrouw… Dat is in elk geval hartstikke
duidelijk. Ondanks de opmerkingen van de
Raad van Europa staat er nu deze tekst.
Dus nu moet het land voor de europese
rechter komen en Human Right Watch zei al
dat deze move een belediging is in de strjd
tegen de discriminatie. De wijzen komen nu
niet meer uit het oosten?
AZNAR AAN HET WOORD
Aznar was de vorige premier, hij verloor van
Zapatero.
Nu werkt hij voor Rupert
Murdoch na twee periodes regeringsbaasje
te zijn geweest. Hij is een van DE vooraanstaande
liberaal-conservatieven
in

ITALIË: HET DRAAIT OM ABORTUS!
Begin april ook hier verkiezingen en men
begint al warm te lopen. De abortuskwestie
snijdt nu zowel links als rechts partijen in
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Europa met ideeën en gezag. Dus als hij
wat zegt, effe luisteren:
- Allereerst verdedigt hij de vrijheid, maar
dan op basis van de westerse waarden. We
moeten zegt hij, nu vanuit Europa erg
duidelijk worden, om het djihadisme te
weerstaan.
-Hij is tegen het multiculturalisme van
Zapatero c.s. als je zo gaat moet je straks al
je waarden verlaten, en de christelijke
waarden zijn onvervalsbaar de westerse.
Daarom is hij ook tegen de onafhankelijkheid van Kosovo: dit is laf, zegt hij.
Want dit is een apart precedent en
verlegging van de grenzen van Europa.
-Het socialisme is voor hem dood, hij ziet
wel iets in het sociaal-liberalisme van New
Labour in Engeland. Spanje moet ook
referentiepunt blijvenm voor Latijns Amerika
vindt hij.
-Hij is bang voor een eenheidsbreuk in
Spanje. De coherentie gaat er aan met de
politiek van Zapatero.
-Ook al stemde hij deels mee in de
verdergaande autonomie van de regio,
persoonlijk is hij erg aarzelend daarin verder
te gaan.
-Hij ziet wat in de aanpak van Sarko, maar
benadrukt dat hij eigen wegen moet zoeken.
-Europa moet nog veel verder hervormen
om plek in de wereld te houden. Er moet
een atlantische koers blijven.
-Spanje komt nu in nieuw vaarwater na zijn
eerste boomperiode.
Nu is er de
confrontatie met 10% immigranten, lagere
gezinsinkomsten, stijging van de werkeloosheid en dit zal hard worden ,in
Spanje.
-En hij voorspelt een aanslag VOOR de
verkiezingen. Intussen is dit, drie weken NA
het interview, een dag voor de verkiezingen
ook gebeurd. Door ETA.
-Hij gelooft in Europa indien het lukt om nog
meer te hervormen en veel flexibeler te
worden…

boming situatie in deze sector. Maaar nu
komen de anderen ook, ook de overheidsdienaren. Daar eisen ze nu 8%. De
overheid biedt 5% in 2 jaar…Met daarbij
werktijdverhoging naar 40 uur (nu 38,5).
In de Chemie roept men om 7%. Het
loongebouw begint dus weer te bewegen in
het opklimmende Duitsland na veel ellende
en korte broekriemen. Nu maar hopen dat
matiging mogelijk blijft en er geen spiraal
ontstaat. De recente verstopte vermogens
van vele rijken in Liechtenstein zijn hierbij
bepaald geen hulp!
Frankrijks bonden kijken, maar zien de
slechte resultaten in de locale industrie….
En de explosieve prijsstijging. De spanning
stijgt alweer en de werkeloosheid in januari
ook al weer.. Ai, ai.
EINDE VAN “DIE SOCIALE MARKTWIRTSCHAFT”
Duitse feiten: Henkel ontslaat 300 man,
BMW 8000, Continental 3500, Volkswagen
20.000 en Siemens 6800. Telekom ook nog
32000.
Maar er zijn ook veel banen
geschapen in de services, handel,
gezondheidszorg en de financiële sector.
Dus veel beweging maar geen ramp,
zeggen velen. De industrie krimpt snel
terwijl
hun
winsten
enorm
stijgen.
Mondialisatie effect. Duitsland wordt in hoog
tempo een amerikaans land. Die sociale
marktwirtschaft ist tot, die heeft zijn tijd
gehad. Als ze dat in Duitsland zeggen is het
5 voor 12 in andere west-europese landen.
Teken aan de wand. Neem een flexpilletje
dus; en ga “on the move”.
FRANKRIJK, DUITSLAND EN DE EU
Angela en Sarko zagen elkaar op de Cebit
in Hannover, spraken met elkaar in het
kader van de duits-franse top. Een
onderwerp was: de Unie voor de
Mediterranée , die door Duitsland als een
soort concurrent voor de EU werd beleefd.
Nu lijkt de naam te worden: Unie voor de
Mediterranée en niet meer Mediterane
Unie.. zoals velen het al noemden. Al eerder
waren de ideeën van Sarko voor “zijn”
periode in de EU met schrik ont-vangen. Nu
neemt Sarko dus wat gas terug, het gaat

SALARISVERHOGING IN DUITSLAND
IG-Metal scoort 5,2% salarisverhoging en
een premie van 200 €. Dat geldt voor
93.000 werknemers in de Metaal. De regering ziet het wel zitten maar wijst op de
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hem niet zo goed thuis en de
budgetproblematiek wordt er ook niet beter
op. Maar zijn stijl: poneren en dan erover
praten, die Angela en Gordon zo doet
schrikken, zal niet echt veranderen. Sarko
zal zijn stempel gaan drukken. Surement!

DIE NETTE NOREN
Het noorse staatsfonds is 308 miljard dollar
groot, het derde op de wereldlijst na
Singapoer en de Emiraten. Bestuurd door
de centrale bank, het parlement en
voorgezeten door de MP.
Het is nogal anders dan “de anderen”,
omdat er zo sterk op ook ethische criteria
wordt gestuurd. De 180 medewerkers
kennen hun opdracht en grenzen zeer
precies: rendement, risiconivo, allocatieregels en geografische voorkeuren. Het is
ook een sober bedrijf. En men plaatst het
vermogen in het buitenland om de noorse
economie niet “kunstmatig te verhitten”.
Wel 3500 ondernemingen in 40 landen zijn
hun “klanten”, al mogen ze niet meer dan
5% van zo’n bedrijf bezitten volgens de
eigen regels. Bedrijven die met wapens of
milieubeschadiging te maken hebben zijn
als klant uitgesloten, er zijn er zo’n 25 op de
zwarte lijst. Waaronder EADS en Thales in
Frankrijk. De meest geruchtmakende was
de uitsluiting van Wal-Mart in 2006 wat een
boze ambassadeur in Oslo opleverde. Toch
is die kwestie nog niet af: er is nu een soort
van wachtlijst voor te zuiveren bedrijven
gemaakt in plaats van de “zwarte lijst”.
Uiteraard is deze aanpak sterk gelieerd aan
de kleur van de (huidige, linkse) regering.
En die heeft zich stevig genesteld in het
noorse volk.
Noren zijn rijke olieboeren: hele stadjes in
Spanje zijn compleet noorse enclaves, en
ook op Malta kwam ik ze tegen. Dat zijn dan
de Noren die wel wat minder belasting willen
betalen, overigens. Niet elke noor is ethisch
waterproof!

GESCHUIFEL OM EU-PRESIDENT
Baroso wil NOG wel een rondje, maar Sarko
duwt Tony op het toneel. Weer andere
pushen de liberaal Rasmussen en ook
Juncker in het beeld. Ach de partij die in
2009 wint zal zijn kandidaat wel mogen
voorstellen. En dan moeten de anderen
maar vechten om de plek van De Generale
Assemblee en weer een andere club moet
de hoge vertegenwoordiger leveren voor
buitenlandse politiek en veiligheid. Stoelendans op z’n Brussels.
POLITIEK GEROMMEL IN DUITSLAND
De CDU samen met de Groenen?
Onmogelijk tot voor kort maar nu gloort dit
in Hamburg. Want de liberalen gingen er
naast, zoals ook in Keulen en Frankfort. In
Hamburg bleek ook de sterkte van de
Linksen, 6,4% en dat maakt et politieke
landschap
met
twee
linksen
erg
ingewikkeld. Het ziet er naar uit dat de
politieke verhoudingen bij Angela on the
move zijn. De grote economische ingrepen
waarbij velen in de verdrukking kwamen
eisen hun tol. Dat zal zich niet tot Duitsland
gaan beperken: zie de SP in Nederland.
BELGIË ROMMELT VERDER
Er is een regering onder ruziemaker
Leterme, die intussen bij niemand meer
goed ligt. Na negen maanden ruzieën en
drie weken ziekenhuis van L. De
economische breuk in België is compleet:
BNP per inwoner: Brussel 200, Wallonie 70
en
Vlaanderen
100
(indexcijfers);
Werkeloosheid: 16, 12 en 5%. Waarbij de
walen 30% van de bevolking vertegenwoordigen. Vlaanderen vaart liberaal
en wallonië links en vakbondsachtig. Hoe
lang gaat dit monsterverbond zonder liefde
duren? Niemand is optimistisch, België is de
facto al gebarsten. In the minds dan.

OOSTENRIJK BETAALT
De gevangen oostenrijkers in Algerije
moesten worden vrijgekocht tergen vrijlating
van 15 gevangenen in Tunesië en Algerije.
Maar dat wilde niet vlotten. Ondanks sterke
bewoordingen over NOOIT onderhandelen
met de ontvoerders werd er in het geheim
uitvoerig over 5 miljoen onderhandeld. Zoals
zo vele deden overigens. Geen radicale
ontvoerder gelooft nog in die prietpraat, die
is er enkel nog voor ons, het grote publiek.
De praktijk is al lang anders.
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Intussen zijn de ontvoerden in Mali en is er
nog niets opgelost.

maken en verkopen, vóór blijven. Dus er
tegen aan maar!

CHINESE AUTO’S VOOR ONS
Na de jappen nu de chinezen. China maakt
al 8 miljoen auto’s en dat wordt dit jaar al
10. De tweede markt in omvang al ná de
VS. Er werden 300.000 auto’s verkocht in
het buitenland; vooral in Kazakstan, Iran,
Algerije en Vietnam. Voor een prijs van
16000 euros kwam vorig jaar de Landwind
Xpedition hier aan. Hij werd goedgekeurd
voor de franse markt en wordt via 140
verkooppunten verkocht. Ook al zijn de
auto’s terchnisch wat achter hun prijs is
prima. Dus nog even en China maakt ook
hier het kacheltje aan met hun vehicles.
Ach, de fransen hebben al een oude
communistische traditie, toen in de 70-er
jaren de Lada hier fors werd verkocht. De
russchise tank, ook in 4 X 4 uitvoering die
hier lekker ging door zijn robuustheid en
lage prijs. Ze lopen nog, maar enkel rondjes draaiend om de benzinepompen…

OOST-EUROPA
RUSLAND VERDER ONDER DUO
Rusland nu: groei 8%, bevolking DALEND
e
naar 142 miljoen (1992: 148 miljoen), 3
grootste leger ter wereld, met budget van
44 mlljard dollar (VS: 528; Frankrijk: 53
miljard). Maar dan het nieuwe manna: een
geweldige opsteker dat gas en die olie. En
ook de conventionele wapenhandel is de
een opsteker: rusland is veruit de grootste
ter wereld. Omgeven door spanningsgebieden: Baltische Staten, Servië, Oekraïne, Noord- en Zuid-Kaukasus…en Iran
en Noord-Korea.
Dat is het Rusland van Medvedev + Poetin
van 2008. Velen vinden ook dat Rusland
zich gewoon NIETS aantrekt van de EU en
dat de EU dat ook gewoon toelaat. Omdat
China de grote vijand van straks is verbaast
deze houding van Moskou velen. Maar er is
ook een stevige russische lobby in Brussel,
hoor je.
Onderschat niet het investeringsgedrag van
de superrijke russen en hun ondernemingen, overigens. Ze interesseren zich
voor de franse luxe-industrie, de europese
luchtvaart-industrie (EADS), Gazprom let op
energetisch Europa, ze zijn er overal nu.
Het Onroerend Goed en ook luxewijngaarden zijn ook russische hobbies in
Frankrijk.
En wat Gasprom allemaal aan chantagetechniek in petto heeft is intussen ook
ruim bekend en gevreesd.
De rellen met Washinton over raketschild,
het trekken aan oude satellieten vanuit
Nato-verband en het spel met Iran als pion
is ook dagelijkse kost.
Eerst hadden we EEN Poetin, nu hebben
we twee vrienden aan de macht, waarbij
Medvedev nog moet laten zien waar hij
precies staat. Maar hoe groot, ja nog veel
groter dan eerst, de macht van Poetin nu is,
behoeft geen adstructie. De buurman is niet
levensgevaarlijk maar we moeten wel met
hem oppassen!

RENAULT KOOPT AUTOFABRIEK IN
RUSLAND
Goshn van Renault kocht een flink aandeel
in avtoVAZ in Togliatti stad in Rusland. De
stad waar Fiat zijn fabrieken bouwde toen
Italië nog bloedrood was tijdens Don
Camillo.
Het kostte 1 miljard voor 25% aandeel. Er
gaan autos worden gemaakt zonder inzet
van (dure) robots, met onderdelenfabrieken
dichtbij en gebruikmakend van het aloude
merk LADA. De fabriek moge dan
ouderwets zijn, de kwaliteit van de productie
is prima. Renault kocht ook al belangen in
Dacia en de Logan loopt als een trein. Nu
komt straks de Sandero uit Rusland erbij, bij
de 230,000 Dacia’s die nu jaarlijks verkocht
worden. En de producties in Marokko,
Turkije Zuid-Afrika, naast Roemenië zijn ook
al een feit. Goshn ver-overt voor Renault de
wereld en sjouwt de hele europese autoindustrie naar het buitenland van Europa.
Wat met de auto’s gebeurt is de voorbode
van wat de rest van de “massa-industrie”
wacht. Dus moeten WIJ echt slimme dingen
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DE INFLATIE IN RUSLAND
In 2007 12% inflatie bij Poetin. Dat is wel
veel minder dan de 2500 % van 1992 maar
80% van de russen klaagt over de
prijsstijgingen. Zo wat alles steeg in prijs,
van transport tot belastingen. Poetin heeft
nu een tijdelijke prijsbevriezing verordonneerd voor eieren, brood en olie. En nu
zijn er ook nog devaluatiegeruchten voor de
roebel wat een traumatische herinnering
oproept bij de russen. Van zo’15 jaar
geleden. De Medvedev-Poetin combine zal
het nog goed met elkaar moeten vinden na
de (zekere) verkiezingen.
Grote woorden doen geen economie
floreren, dat kost meer en andere talenten..

Ook belgen en engelsen zijn al van de partij.
En hij beweert dat de vriendschap met
Moskou hem niet tegenhoudt in zijn
toenadering tot de EU, ja zelfs tot de Nato!.
Tja, Kosovo erkennen, dat ging effe niet.
Veel te link nu. Want zijn land is 30% servisch, 8% albanees en de serven hebben
het afscheid echt nog niet vergeten.
Montenegro stuurde al in 2007 een ambassadeur naar Belgrado, maar er kwam
geen servische tegenbhanger, nog steeds
niets te zien.
Intussen werd de Navo beschoten in
Mitrovica en na 20 franse gewonde soldaten
en 150 serven met schade werd de
noordzijde eigenlijk ontruimd en aan de
serven gelaten. Ach de facto betaalde
Servië ook steeds nog de salarissen van
ambtenaren daar en leverde ook de
publieke diensten. Dus iedereen ziet het
aankomen. Het noorden, nu al 100%
servisch gaat “vertrekken” richting Servië.
Dat lijkt de prijs te worden voor de
oinafhankelijkheid van Kosovo. Zo gaat het.

KOSOVAARSE PASPOORTEN
Kosovo is zelfstandig dus maakt een duitse
firma nu nieuwe paspoorten. Al eerder
kregen zij opdracht van de VN papieren te
maken in de tijd van het VN-bestuur aldaar.
Er worden er 2 miljoen paspoorten gemaakt nu in 4 maanden klaar, zegt men.
Maar wat dan? Je kunt er niet mee naar
Servië, Spanje, Macedonië, dus, vele
kosovaren gebruiken nog maar hun
servische papieren… Nog sterker, Belgrado
blijft gewoon paspoorten leveren aan
kosovaren! Dus zijn er straks kosovaren
met drie paspoorten: een serviosch, een
van de VN-bestuurders en een kosovaars..
Dat gaat uitlopen op groot gedonder
natuurlijk vooral met betrekking tot de
georganiseerde misdaad. Kosovo is toch al
een misdadig land geworden tijdens de
grote chaos van het verleden. De duitse
firma moet nu onder toezicht geplaatst
worden, vindt Brussel, maar wat en hoe nou
toch? De verwarring slaat toe; het is verre
van geregeld daar.

RUZIE IN SERVIË
Het perlement wordt ontbonden, nieuwe
verkiezingen in mei. De interne onenigheid
na “Kosovo” is enorm. De eurofielen tegen
de moskoufielen , dat is nu de strijd. Want
de eersten willen WEL bij de EU, ook
zonder integraal Kosovo te bezitten, de
anderen helemaal niet. Nu dreigt een
samenwerking op rechts ondersteund door
de russen. Als tegendemo voor de EUaansluiting. Al eerder kreeg Belgrado oorlog
met europa, het westen, tot bommen op de
stad toe. Ook toen waren de russen het
voorbeeld, maar wat dat bracht is nu wel
akelig duidelijk. Servië stikt in zijn oude
fouten en zijn starre grootheidswaanzin. En
beschermt nog steeds zijn oorlogsmisdadigers…. Dit land zit te vol met oud
ressentiment en vernederingsgevoel. Als je
hoog opvliegt maak je een grotere smak bij
de landing. En dat doet lang pijn. Poetinse
stijl.

MONTENEGRO WIL IN DE EU
Is de dreigende hand van Rusland weg
boven Montenegro? De russen investeren
daar flink, m.n. in het aluminium en ook
kopen ze er vaak onroerend goed. Maar de
premier Djukanovic wil niet gedomineerd
worden door EEN buitenlandse grootinvesteerder. Dus nodigt hij noren, hongaren, serven en fransen uit mee te doen.

ZUID-AZIË
TATA IS OVERAL
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Tata kom je steeds meer en overal tegen nu
ook in Zuid-Korea, Tata Motors begint in de
autobranche een grote naam te worden;
made in India. In Korea kwamen ze aan de
bak bij Dae Woo, in de VS gaat hij ook
steeds beter en in India zet de club al 50
miljard om. Wereldwijd heeft Tata ook al
3000.000 werknemers. Waarvan al 26%
buiten India. Zij zijn zeer zacht en
begrijpend in hun aanpak, respecteren
nadrukkelijk rechten van werknemers bij
hun aankopen en willen absoluut niet als
een bedreiging over komen. Deze zachte
hand deed Tata al veel goed en ze zullen
deze aanpak wereldwijd blijven volgen. Tata
de zachte heelmeester. Zoiets als Mittal ook
al liet zien: een nieuw stijltje in
worldbusiness.

grijpen hun kans volledig nu! David tegen
Goliath.
CHINA’S INTERNATIONALE OPMARS
Mevrouw Chan wordt de baas van de
wereldgezondheidsorganisatie en ze verklaarde niet verkeerd om te gaan met de
problemen van haar land met AIDS en
SRAS. Mijnheer Lin Yifu wordt de chef
economie van de wereldbank , de aanval op
de europes/Amerikaanse hegemonie in
deze organisatie is ingezet. Pikant is dat Lin
ooit vluchtte naar China vanuit Taiwan. Hij
nam zich nu voor vooral te gaan kijken naar
de relatie Wereldbank en Afrika.
Pascal Lamy van de Wereldhandelsorganisatie krijgt geen accoord rond met
China op landbouwgebied. De chinezen
willen nog 18 (!) jaar met hun eigen
regeltjes werken en zich niet wereldwijd
voegen. Maar de EU gaat in vol ornaat naar
Peking om de economische relaties Europa
en China te verstevigen. Want het
handelstekort van de EU met China wordt
per uur 17 miljoen € groter.
China trekt op, is erg eigenzinnig en neemt
zijn plek in conform zijn positie in deze
wereld. Het wordt even wennen dus!

OOST-AZIË
JAPAN RUZIET MET DE VS
Op Okinawa ging een GI in de fout
(verkrachting) en nu is er grote trammelant.
Er zijn 20.00 GI’s op dit japanse eiland
conform een overeenkomst na de teruggave
aan Japan van dit legendarische eiland in
1972.
Zelfs de japanse premier eiste excuses en
vond het “onvergeeflijk”. Want steeds meer
japanners zien de VS daar als een
bezettingsleger. Da is geen officieel
standpunt, maar toch brak er iets in de
relatie Japan-VS. Andere tijden?

PRESIDENT ZUID-KOREA NIET POPULAIR
Op 25 febr. werd hij gekozen, deze weinig
charismatische nogal pragmatische president. En ook nog voor 5 jaar. Maar het zit
dus niet lekker, zeker niet na ontslag van 5
ministers voor frauduleus gedoe. En
kinderen van andere ministers kregen een
andere natioinaliteit om de militaire dienst te
ontlopen. Dat zit dus weer eens niet goed in
dit land met zijn vele schandalen. De
president was zeer populair als succesvolle
burgervader in Seoel, waar hij veel
problemen oploste. Maar nu is hij, ook in
eigen partij, erg verzwakt. Want zijn
ondogmatische houding is bij zijn fanaat
nationalistische achterban ook al niet wat
men eigenlijk wil. Lee Myung Bak krijgt het
moeilijk ondanks de grote meerderheid bij
verkiezing. Politiek is overal een lastig vak.

CHINA SPEELT EEN LASTIG SPEL
China staat vol op het toneel, maar nog lang
niet op het Olympisch podium! De wereld
kijkt hoe ze het doen in de Tibet-crisis. Na
de Darfoercorrectie eentweede tik dus. Er is
nog geen officiële boycot, nee, maar enkele
staatshoofden zullen de opening niet zelf
bijwonen. En met Internet en You Tube is
het kwaad kersen eten als je iets te
verbergen hebt. Maar China is taai en laat
niet los. Ze willen hun internationale nivo
laten zien en tonen dat ze de klappen voor
een wereldmacht kunnen pareren. Maar het
zal een harde leerschool worden de
komende maanden. De Dalai Lama en de
zijnen zitten bepaald niet te pitten. Die

ONTSLAG IN CHINA
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In Kanton staan 14000 fabrieken op sluiten.
Reden? Wel de zg ming-mong, de
textielarbeiders en andere handwerkers die
eerder uit de arme provincies kwamen
weigeren verder te werken voor hun
minieme salarissen. Omdat hun koopkracht
daalt gaan ze nu naar een andere streek
waar de ondernemingen betere arbeidsvoorwaarden bieden.
Ook blijven veel
boeren, die eerder naar de steden trokken,
nu in hun regio omdat daar nu wel werk is
en omdat de prijzen van landbouwprodukten beter werden. Daarmee verdienen ze dan nog wat bij.
Nu zijn er 2 miljoen arbeiders tekort in het
zuiden, de dynamiek op de chinese
arbeismarkt is de oorzaak. Op z’n
amerikaans dus.
Salarissen verhogen betekent dat de
winsten in de textiel met 4% dalen. En de
autoriteiten willen ook steeds meer een
soort mini-Japan van hun streek maken en
willen produkties met hogere toegevoegde
waarde. De kentering naar normalere arbeidsverhoudingen in China is begonnen,
maar vergis u niet in de enorme dynamiek
van dit volk. Ze volgen het westen natuurlijk,
maar dan meer “op z’n amerikaans”.

Als je plots de rijkste van de club bent
veranderen kennelijk alle gewoonten, vooral
ook je goede gewoonte. Intussen is Canada
in Noord-Amerika de energetische /economische redder van dit continent aan het
worden. Bush c.s. heeft plotseling de buren
die iedereen wel wil hebben. Tijd voor de
herovering van Canada dus…
OBAMA IS BUSINESS-EXPERT?
Obama is de bevlogen donkere man die
verandering predikt en die voor velen een
soort begrijpende linkse rakker is. Die
natuurlijk geen bal snapt van de business!
Maar deze senator heeft veel economische
contacten met bankiers en zelfs WarrenBuffet, de miljardair. En ook met Paul
Volcker uit de financiële wereld is hij close.
afgevaardigde Uit zijn stemgedrag blijkt dat
hij lang niet altijd klassiek democratisch
stemde, hij is er echt thuis in de business
World blijkt het. Hij heeft ook een adviseur
die voor hem het idee van een “I-Pod
regering” ontwikkelde waarmee je snel
inzicht kunt krijgen in de economische
effecten van “mooie en minder mooie
dingen voor de mensen”. Zo raakt hij vaker
in stromingen en ideeën uit het republikeinse kamp en dat houdt hij goed stil
voor zijn jeugdige, linkserige en wat naïeve
achterban.
What you see is NOT what you get… dat is
in de politiek wel meer zo geweest. Ook
VOOR de I-Pod!
Ach dat stelt mij eigenlijk gewoon meer
gerust; want een naïveling na Bush dat gaat
naar een echte ramp toe.

NOORD-AMERIKA
CANADA: DE ONDERGRONDSE RIJKE
Uranium/potas (plek 2 ter wereld), nikkel/cobalt (plek 2 ter wereld), Aluminium en
diamant (nr 3…), cadmium (nr. 4..), zink
(nr.5..) en olie (nr. 7 ). En het bitumeuze
zand in Alberta is goed voor plek 2 ter
wereld wat betreft de reserves: 180 miljard
barrel. Dus … alle investeerders rennen
rond in Canada dat in het westen deze
schatten in zijn bodem heeft. Dus nu is er
politiek en ook qua milieu een situatie die
om opletten vraagt.
Op milieugebied zit het nu al flink fout: lucht
en watervervuiling bij exploitaties zijn gigantisch. Nog in 1997 was Canada een
“vooroploper” in de Kyoto-verdragen, nu is
het hekkensluiter. Wisseling van regering is
er debet aan.
En de indianenbelangen gaan ook al ten
onder in het nieuwe industriële geweld.

VS: GERED DOOR DE EXPORT
De export stijgt en de import daalt waardoor
de handelsbalans bijtrekt. Bij de lage groei
en de grote onzekerheid is de bloeiende
export een zegen. Het handelstekort liep
een 20% terug. China en Japan hebben
weig last van de haperende VS-economie,
Europa is sterker geraakt. Japan ziet zijn
export naar China sterk stijgen en dat
compenseert het exportverlies naar de VS.
De wereld kijkt vooral naar twee zaken nu:
zakt de VS-consumptie in en zou de
chinese groei verminderen. Het inzicht in de
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nieuwe samenhang der economieën op de
open wereld begint groter te worden.
Intussen zijn er geen echte leiders meer op
Wallstreet; velen moesten het veld ruimen.
Vooralsnog is er weinig terugkeer van
dynamiek merkbaar. De klap is hard
aangekomen. En het lijkt nog meer te gaan
zakken in het “land of the free”…

-Gates haalt banden aan met Indonesie,
leider in de regio en praat over militaire
hulp, wapens training en een defensieakkoord. Na 13 jaar wat afstandelijke
relatie.
-Gates voldoet niet aan de vraag van Japan
om Stealth-bommenwerpers.
-Grote irritatie tussen Japan en de VS over
sexincident GI op Okinawa.
-Gates praat met India over versterking
relaties en jet-fightercontracten. Veel indiërs
gaan naar de VS voor opleiding, werk en
goederenaanschaf.
-het afschieten van de satelliet is en
belemmering voor het contract RuslandChina-VS over ruimtewapens.
-Gates belooft China info over de
satellietvernietiging.
-VS toont sterk aan te beschikken over
machtige miliitaire mogelijkheden in de
ruimte.
IRAN
-Iran beschiet koerdische steden in NoordIrak terwijl de koerden in Zuid-Turkije al een
week slaags waren met de turkse politie.
PAKISTAN
-25 tankwagens vlogen in Noord-Pakistan in
de fik, bedoeld voor bevoorrading van
militairen in Afghanistan.

FAILLERENDE GROOTBANKEN
Citigroup moest aankloppen voor cash bij
de regering. Want ze hebben een strop van
50 miljard in de subprimes en men fluistert
over nog 25 miljard! Het staatsfonds van
Dubaï is kennelijk ook al in de EHBOoperatie betrokken. Nu eerst maar Bear
Stears effe vol cash storten? Hoefde niet
meer toen JP Morgan ze overnam. Na
Northern Rock in Engeland komen nu de
amerikaanse reuzen er aan. Wat een
puinhoop!
Zelfs George kan het niet meer ontkennen
en hij begint zelfs te bidden voor manna uit
de hemelen. Dat zal hem echt niet lukken.
WAL-MART DRAAIT PRIMA
Deze reus draaide meer dan 100 miljard
omzet eind 2007. Want zijn imago als de
“goedkoopste” trekt nu steeds meer de
amerikanen met gedaalde koopkracht. Ook
in de duurdere levensmiddelen is Wal-Mart
steeds meer marktleider. De concurrentie
heeft het dus nog moelijker zeker ook de
meubelmarkt. Kleding is ook in de
problemen, aankopen worden uitgesteld. En
in het buitenland profiteert Wal-Mart van de
lage dollar , zijn omzet komt voor 25% uit
het buitenland en daar werd de omzet 18%
hoger. In het hulppakket van Bush zit voor
Wal-Mart ook nog zo’n 15 miljard zeggen
experts. Dus is nu hun motto: Bezuinig! En
leef beter!

WARPLACES
IRAK
Mackain zei: Niet de aanwezigheid van VStroepen is het probleem, de vele doden is
het erge. We klagen niet dat er al sinds
1950 VS-troepen zijn in Zuid-Korea , maar
moeten die dode GI’s gaan vermijden”.
Dus u weet hoe hij, de volgende president
denk ik, er over denkt!
-Op 25 maart vielen er 4 GI’s door een
roadside-bomb. Daarmee kwam het aantal
dode GI’s over de 4000.
-In Kirkoek heerst een politieke strijd over
een referendum over de toekomst van de
noordelijke regio. De etnische meningsverschillen tussen arabieren, koerden en
turmenen lopen op.
-het herstellen van de Baathinvloed is van
essentieel belang voor de toekomst van
Irak.

…………………………………………………
…………………………………………………
UIT DE “PENTAGONFILES”
VS-GEOPOLITIEK
-Gates prijst Australië bij bezoek maar wil
nog geen F-22’s Stealth leveren.
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-de medische zorg in Irak ligt plat. In
Bagdad (5 miljoen inw.) is geen enkele
neurochirurg.
-Na 5 jaar is er nog nauwelijks electriciteit
voorhanden ondanks 5 miljard dollar uit de
VS-kas.
-de strijd met Al-Qaida laait opnieuw op;
meer bomaanslagen.
-buitenlandse olieboeren mogen intekenen
op een nieuw giga-gasveld bij de Syrische
grens. Het zal in fase 1 ca 50 miljoen m3
gas gaan geven.
-Iraki’s en VS-troepen vechten stevig met de
sjiieten omdat Mokta-al-Sadr zich niet mer
lijkt tw willen houden aan het bestand. Dit
kan tot vertraging van het vertrek van VStroepen leiden.
-In Basra vechten sjiieten onderling bij de
oliehub. Hangt mogelijk samen met de
provinciale verkiezingen in oktober.

GUANTANAMO
-het model van het Neurenbergtribunaal
wordt gebruikt voor de veroordeling van de
6 terroristen in Guant die meehielpen aan
9/11.

LATIJNS AMERIKA
CUBA: MORGEN BETER?
Raoul nam over en het castrisme is nog
zeer levend. Als het gaat veranderen, dan
met kleine stapjes, hoor je. Ook hier is het
economisch geen hoogtij nu. De groei stopt
af en ook
de contracten met China,
Venezuela en Canada doen geen grote
wonderen. Het handelstekort stijgt ook weer
en er is nog geen ekele kernhervorming
doorgevoerd. Er zijn al de nodige jointventures
operationeel:
type:
cuba+
buitenland. Zij wachten ook op het wegnemen van het VS-embargo. Barack
Obama zegt dat hij de dialoog met Cuba zal
zoeken. En de oliemijen zijn zeer scherp
aan het opletten naar het exploiteren van de
ontdekte olie in de cubaanse wateren.
De politieke gevangenen, zeker 200, worden zonder medelijden vast gehouden, daar
zit het nog muurvast. En in de militaire club,
die 50% van de economie beheert, zit ook
geen zware veranderingswens. Iede-reen
kijkt naar wat Raoul (77!) voor koers zal
volgen, onder afstandelijke blikken van
Fidel.. want zo gaat het vooralsnog verder.
Raoul doet nu ook aan versoepeling: je mag
nu gewoon een PC kopen, of een
videorecorder en ook een weekend in de
dure toeristenhotels doorbrengen. Raoul zei
dat hij “belachelijke verboden” ging intrekken. Maar je moet de nieuwe geneugten
wel betalen in “convertibele pesos” die 25
keer zo duur zijn den de gewone peso.
Verwacht wordt dat ook het visabeleid wordt
versoepeld en het verkopen van appartementen en 2e hands-auto’s weer zal
mogen. Ach het is een beginnetje.

AFGHANISTAN
-Duitsland zegt dat de bijdrage van de EU
aan training van Afghaanse troepen/politie
omhoog moet. EU helpt de 500 VSopleiders aldaar.
-De VS betalen kleding, voeding en
transport van 85.000 pakistaanse soldaten
in grensgebied met Afghanistan.
-De Talibanleiders worden steeds jonger en
fanatieker.
Want
vooral
de
britse
commando’s in Hemand doden hun oudere
voorgangers.
-De fransen gaan waarschijnlijk meer
troepen naar Afghanistan sturen. Mogelijk
omdat het land over enige tijd EU-voorzitter
is.
-Van de toegezegde 17 miljard voor dit land
kwam 10 miljoen niet binnen. O.m. de VS
en Duitsland zijn traag.
PAKISTAN
-de VS willen een grotere rol in de grenregio
met
Afghanistan
spelen
en
meer
samenwerken met de intelligence van Pakistan en Afghanistan.
-Naweaz Sharif liet de VS weten dat hun
relatie met Pakistan anders moet. Hij wenst
niet dat zijn land een “killing field” wordt,
door de bombardementen van de VS op het
noord-westelijke stammengebied.

DIPLOMATIEKE REL IN ZUID-AMERIKA
Chavez, Uribe en de Farc dat was al een
explosief mengsel met internationale
ontsteking vanwege de gegijzelden. Nu
raakte ook Ecuador, dat Farc verbergt
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ertussen en Uribe schoot een bos farcbobo’s dood buiten zijn grens bij de buren.
De Farc is in een hinderlaag geraakt die
rond de uitwisseling van vgegijzelden werd
geconstrueerd. De leiders trokken ambassadeurs terug, stuurden troepen en
dreigden dat het een lieve lust was.
Gelukkig bleek even later op een conferentie in de Dominicaanse Republiek
Dat er weer werd gezoend en handen
gedrukt. En ook excuses werden uitgesproken. De werkelijke achtergrond bleef
erg geheim, wie mixte er mee en roerde in
dit ook al zo lang smeulende hete potje?
Het leek erop dat iedereen iets moest
verbergen en dat daarin de sleutel van de
vrede werd gevonden. Maar, het is niet ten
einde, Farc is still there.. en toen vond met
die PC’s (zie beneden).

lekker. Nu heeft hij huisarrest in afwachting
van de onderzoeksresultaten.
Als oud-koloniale macht heb je het niet
gemakkelijk.
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
OORLOG IN IRAK: AL 5 JAAR!
Hij duurt nu 5 jaar en het resuktaat van
deze beoogde Blitzkrieg (Shock and awe,
weet U nog) is afgrijselijk. Hele land in de
poeier, elk geloof aan de toekomst is kapot,
Saddam is uiterst populair (in Irak en
daarbuiten), er is een haat naar het westen
zonder weerga, honderduizenden doden/gewonde irakezen en 4000 dode GI’s. En,
nebenbei opgemerkt: een faillerende VS die
dagelijks een half miljard in de “gewonnen
oorlog” stoppen. Erger kan het niet, het
slaat zelfs Tsjetsjenië en Afganistan met de
russen in de rol van “bevrijders/bedwingers”. Onze George blijft echter
optimistisch, trots dat hij de dictator
wegpoetste en terloops zegt hij nog wat te
blijven. Het land is intern een grote
ziedende burgeroorlog, valt uit elkaar en
heeft nog steeds geen elementaire
voorzieningen als water, elektra etc. Wat
wel nog loopt is de oliestroom naar de VS
c.s., die nu wel een bloedrood randje kreeg.
Als we ooit een vergissing zagen, zelfs na
Vietnam, dan is het nu. Maar er zijn
mensen, niet eens domme, die denken dat
George ook nog een plofje gaat doen in
Iran. Afscheidsvuurwerk. Hij moet nu echt
naar Texas terug en president worden van
Halliburton. Zijn opties zijn intussen een
vermogen waard. Kan hij nog een evangelische kerk bouwen. Zijn christelijke
gedrag moge ons ten voordeel strekken.
Amen. Chirac had vreselijk gelijk, toen, weet
U het nog?
Dan nog even de centen: 752 miljard kostte
het sinds 2003 en tot 2017 zegt Gates gaat
dat 1300 à 2000 miljard dollar worden. (BNP
VS1300 miljard). Sommigen spreken over
de oorlog van 3000 miljard… En er zijn
geleerden die alles tellen , ook de
gewonden en invaliden. Zij komen aan 5000
miljard dollar. Donald Rumsfeld begrootte
de oorlog ooit op 50 à 60 miljard…

DE PC’S VAN DE FARC
PC’s zijn linke dingen, want er staan
geheimen op. Die van Raul Reyes, God
hebbe zijn ziel, werd gevonden door het
colombiaanse leger. En de mailtjes van
Chavez en Raul waren revealing, heet het.
Wel 500 stuks waarbij een waarin de Farc
300 miljoen dollar belooft voor de verkiezingscampagne van Correa. Hij werd
president van Ecuador. Ook is er eentje
waarbij de Farc 1000.000 dollar belooft voor
Chavez zijn verkiezingsstrijd in 1992…. Een
andere gaat over de recente ontmoeting van
de minister van Biza van Venezuela met de
Farc . Waarbij Chavez hun ook quota’s olie
beloofde. En dit alles verklaart waarom het
conflict zo supersnel werd opgelost…. Wij
worden daverend voor de gek gehouden.
Niet enkel door clown Chavez dus. Straks
komt er nog meer, wedden?

OCEANIË
BACAR HEEFT HUISARREST
BACAR moest vluchten,
want de AU
verjoeg hem, deze kolonel pleegde een
coup en was even de baas op het eiland
Anjouan, Comoren. Hij landde zonder
toestemming op het franse buureiland en
vroeg de fransen asiel. Groot gedonder op
zijn eiland en de fransen zaten weer niet zo
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En wie is nu de stille winnaar? Wel, dat is
Iran. Haar ster steeg aan de arabische
hemel en bedreigt de vrede nu wereldwijd.
Dat is een echt tastbaar resultaat van de
Irak-oorlog van Bush. En de enige die
afstand nam van de handelswijze van de VS
is Duitsland; alle anderen rennen nog
steeds achter Bush c.s. aan, wat hij ook nog
doet! Blinde trouw, die een vriend nou net
NIET nodig heeft als hij uitglijdt. Angela is
een steile domineesdochter maar dat is toch
ook wel ouderwets netjes eigenlijk.

bevriende arabische (soennitische)
regiems. Nu moesten de verkiezingen in Iran
laten zien hoe groot de steun wel was in
EIGEN land… We wachten af hoeveel
prestige Iran dus nu weer wint en zien met
zorg de toenemende successen van
Amadinedjad, die de amerikaanse knulligheid fors wist uit te buiten. De kracht van de
blaffende underdog is weer eens goed te
zien.
RADICALEN IN MAROKKO
De overheid ontdekte een band tussen een
politieke groepering en een radicale groep.
Het onderzoek loopt nog, maar de schrik zit
er al goed in, omdat dit niet eerder was
vermoed. Zij die veel kritiek hebben op de
Marokkaanse koning en zijn regering
moeten
zich
goed
realiseren
hoe
ingewikkeld de zaken liggen in dit
ontwikkelingsland. Verontrustend.

CONFERENTIE ARABISCHE LIGA
De conferentie in Bagdad eindigde in een
slappe verklaring over Libanon. Libanon
was zelf niet verschenen en vele landen
stuurden, uit stil protest, een “lage”
delegatie. Assad werd duidelijk gemaakt dat
hij zich anders moet gedragen met
betrekking tot Libanon, dat nog steeds geen
president heeft. De isolatie van Syrië wordt
steeds groter, de druk op Assad is enorm,
ook uit eigen kring. In de Arabische wereld
lijken de verhoudingen soms wat op die in
Europa. Flinke onenigheid.

BLOGCENSUUR DOOR DE KONING
Marokko is niet de slechtste als het gaat om
“vrije meningsuiting”. Maar wat nu? Een
blogger had op Facebook de rol van de
broer van de koning gespeeld, hij werd
gearresteerd gevangen gezet en gefolterd
en dat veroorzaakte veel ophef bij andere
bloggers. Enkelen begrepen de boodschap
en stopten hun populaire blogs; ook
grappen maken wordt steeds lastiger.
Marokko haalt de teugels aan op het
internet zeggen experts. De koning gaat
een weg die hem kan gaan opbreken. Is hij
zijn goede intenties kwijt of is het gewoon
een (ernstige) uitglijder? Hoe dan ook: het
lijkt erg stom...

DE PERZEN: LANG VOOR IRAN
Amadinedjad bracht een bezoek aan zijn
vroegere aartsvijand in Bagdad. Groot theater onder de neus van de amerikanen;
demonstratie van het grote sjiitisch prestige.
Want Iran wil zijn plek innemen in de
arabische wereld: en wel een leidende plek.
Tegenover de zondige regiems van SaoudiArabië en Egypte… En ook moet Israël
“ausgerottet” worden. Dit program leeft
sterk in de arme wijken van Cairo, Karthoem en Algiers en kleeft ook aan de portretten van Nasrallah uit Libanon. Het westen is bang van deze visie en beweging
,zeker indien er ook nog een atoomtrekker
aan komt te zitten. Maar Amadinedjad weet
ook van de bom van Israël, dat enkele jaren
geleden in Syrië een atoominstallatie van
een Noord-Koreaans merk vernietigde.
Daar omheen bleef het vrij stil; stiller dan nu
om de derde golf van sancties van de VN.
Iran fascineert de arabieren met zijn lef
tegenover het westen en Israël en zeker
met zijn verzet tegen de met het westen

GEVRIJ IRAN-IRAK
Teheran gebruikt zijn relaties met Bagdad
om het nucleaire pokerspel te winnen. De
iraakse, (etnisch koerdische) president bezocht Teheran al twee keer en de sjiïtische
premier Al-Maliki was er ook al. Dus werd
het tijd voor een tegenbezoek van 2 tot 4
maart, enkele dagen VOOR de nieuwe
boycotmaatregelen in de VN aan de orde
kwamen. Beide landen hebben ook een
intensieve pelgrimuitwisseling via hun beider
heilige plaatsen. En Iran voorziet de
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opstandelingen in Irak van raketten, mortieren en antitankwapens. Moqtada Al-Sadr
weet er alles van. Het andere handeltje
waaraan Iran draait is Hezbollah in Libanon.
Als de boycotmaatregelen gaan komen is
het met de rust weer gedaan. De VS
stuurde al een oorlogsbodem naar de
libanese kust.
Amadinedjad kwam naar Bagdad, gaf de
VS er van langs, kreeg zijn sancties
uitgedeeld door de VN en ging weer
huiswaarts. Niemand weet erg veel van wat
er in stilte gebeurde achter dit historische
bezoek. Daar kon A. dus geen publieke
mededelingen over doen… W’ll see.

met Teheran praten. Maar de VS liggen als
steeds,.dwars over de voorstellen voor
gesprek. Zo krijgt Amadinedjad toch nog de
problemen, die we hem ook wilden
bezorgen. Maar hij is taai.
HOOFDDOEKENSTRIJD IN TURKIJE
De Attaturkse oppositie is er nog op de
universiteiten van Turkije. Veel rectoren
weigeren vrouwen met hoofddoekjes de
toegang. In afwachting van de uitspraak van
het Constitutionele Hof. Ze zijn bang voor
islamisering van de universiteit. In Istanbul,
het verzetscentrum bij uitstek, is men bang
dat deze wet de staat naar de chaos gaat
leiden.
Intussen sudderen de echte
problemen die van de Koerden en de
Armeniërs blubberend door en winnen aan
temperatuur. Turkije sluit de ogen voor zijn
problematische verleden en wenst dat uit te
wissen met leger en repressie en met de
versluierende hulp van Allah. Een onverwerkt verleden en nieuw extreem nationalisme moeten de natie hoog houden.
Dat zal uiteindelijk niet lukken, maar de
modernen lopen nu eerst alle risico’s.
Turkije valt terug in oud gedrag.
Laatste nieuws is dat Erdogan mogelijk door
het Constitutionele Hof zal worden
uitgesloten van …. actieve politiek! Dat
gebeurde eerder al met stoute koerden en
radicale moslims. Het requisitoir van 160
pagina’s beoogt te bewijzen dat de AKP van
Erdogan een moslimstaat wil oprichten.
Zelfs wordt erin een vergelijking met de
nazicoup in de 30-er jaren in Duitsland
genoemd. Nu wordt het opnieuw spannend
in het land van Atatürk.

IRAANSE VERKIEZINGEN
De verkiezingen zijn klaar en er werd lang
geteld. De manipulatie om de oppositie
monddood te maken was nauwelijks iemand ontgaan. Dus kwamen vele kiezers
maar niet. Er kwam 60% opdagen en de
conservatieven wonnen, als verwacht. Ze
krijgen 71% van de zetels… Maar pas op,
de interne tegenstellingen binnen het conservatieve kamp groeien snel. En of
Amadinedjad straks in 2009 een tweede
termijn haalt in de verkiezingen is niet zo
zeker, want hij heeft twee sterke
tegenkandidaten. De ene is de oud-onderhandelaar in nucleaire zaken , ene Laridjani. De ander is de burgervader van
Teheran Qalibaf. Deze twee willen geen
herrie met de hele wereld en meer nadruk
op een positieve economie. Maar Amadinedjad forceert zijn militante organisaties
en ook zijn steun bij de militairen. En dat
verontrust de geestelijke leiders steeds
meer. De onrust in het conservatieve kamp,
op weg naar de presidentsverkiezingen van
2009, is begonnen.

ABOU DHABI WORDT CULTUUR
Aan ambitie ontbreekt het deze schatrijke
staat van de Emiraten groep niet. Enkele
miljoenen inwoners, 20 miljard BNP, 25000
bnp/inw (Fr: 27000), 2,8 miljoen barrels per
dag aan olie en dus is olie 35% van het
BNP. Schokt nog niet, maar nu: de laatste
wereldbijeenkomst van galeriehouders trok
9000 bezoekers, omzet 12 miljoen euro.
Timberlake, Elton John treden er regelmatig
op, Internationale filmfestivals, boekenbeurzen, en dit alles begon na de dood van

IRAANSE CENTRIFUGES
De 2600 centrifuges in Iran draaien wel
maar ze maken weinig verrijkt uranium.
Want de fijnmechanica is een moeilijk vak
en daarin is Iran niet sterk. En door de
sancties zijn spullen ook niet elders te
krijgen. Dus de ZES, VS,Rusland, China,
Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland) zijn
wat minder ongerust en willen wel opnieuw
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de vorige sjeikh.
Zijn opvolgers zijn
mecenae met hersens lijkt het. Ze maken
van Abou de wereldcultuurstad, het nieuwe
Alexandrië.
Een Guggenheim Museum
naast een Louvre-dependance, 7 sterren
hotels , bien sur, gebouwen van DE
wereldarchitecten , (minder kan niet), en
een dependance van de Sorbonne. Sorry,
ook nog een campus van de universiteit van
New York, niet te vergeten.
En men
onderhandt ook met Yale, want er komen
studenten uit meer dan 40 landen. De
boeken arriveren met scheepsladingen. Het
is ons behoud zeggen de emirs: slechts
20% van onze bevolking zijn straks nog
autochtoon (er zijn enorm veel indiers en
pakistani die HET werk doen). Wij moeten
wat met onze toekomst en zien haar in de
cultuur van de wereld. Dit alles gaat
overigens niet zonder oppositie van
conservo’s die hierin een minachting zien
van de arabische cultuur en hun eigenheid.
Om nu toch wat voorzichtig te zijn is 2008
uitgeroepen tot het jaar van de “identiteit”.
Deze stad was ooit een dorp van vissers
(parels) en Bedouinen… en er werden veel
dadels verkocht. Sinds 50 jaar, ontdekt door
de britten, is er de olie. En met olie kun je
alles; zelfs bedouinen tot cultuur-gekken
maken. Ga en zie het in Abou.

DE CATASTROFE VAN GAZA
Een duivelsspiraal wikkelt zich verder af in
Gaza. Hamas blijft onverdroten steeds grotere raketten afschieten en doodt af en toe
joodse burgers. Het machtige israsëlische
leger schiet terug en hoe en doodt elke raid
tientallen mensen, ook vaak burgers, en
kinderen. En de wereld kijkt opnieuw vol
schrik en afgrijzen toe. Niemand lijkt dit nog
te kunnen stoppen… Rice rent wezenloos
rond, Bush ziet het met de vrede nog wel
zitten, maar niemand gelooft dat nog een
minuut.
Abbas wordt vakkundig in een nulpositie
gedrukt, al opende hij de onderhandelingen
weer een dag nadat hij ze sloot cq opschortte. Geweld heeft een eigen logica, die
van dood en verderf die van de blinde haat.
Als mensen denken alles te hebben
verloren en niets meer te kunnen winnen, is
dood en haat het enige antwoord om te
kunnen verder leven. Het perspectief van de
wachtende hel. Iran bevoorraadt de
broeders, de kinderen van de broeders
hongeren en sterven, allemaal voor de
verheven zaak van Allah en het wegvagen
van de joodse vijand. Gaza is geen militair
onderwerp, geen politiek onderwerp nee,
het is een ziekte, een ganggreen dat bijna
tot op het bot is… Dat moment zal vreselijk
worden, de strijd om vrede is definitief
verloren. En nu, eind maart, tekenen Hamas
en Fatah een overeenkomst, direct NA het
bezoek van Cheney. Wat heeft die nu weer
betaald?

RELLEN IN ARMENIË
Erevan onder de staat van beleg. Armenië,
liggend tussen Turkije, Iran, Georgië en
Azerbeidjan (u leest enkel namen van
probleemlanden!) had zijn verkiezingen,
maar de uitslag werd betwist. Al 10 doden
en 130 gewonden zegt men. Toch zeggen
de internationale toezichthouders dat alles
goed en correct verliep. Maar de oppositie
ziet enkel dieven en criminelen aan de
winnende hand. De strijd gaat ook over de
enclave Hoog-Karabak die in 1994 door
Azerbeidjan van Armenië werd afgepakt. De
oppositie wil wel een deel van het gebied
teruggeven aan de buren. Het land loopt
slecht, zonder energie en met een enorme
staatsschuld aan de russen. Weer een
problematisch land in de kokende brei van
de Kaukasus..

ABBAS BREEKT ZIJN POLITIEKE NEK
Aanslagen in Israël door Hamas, vele doden
bij israëlische tegenaanvallen en wat Abbas
ook roept of verzint, hij zakt steeds dieper.
Dan komt ook nog Rice op de dag dat Israël
zijn verdere bouw van 700 huizen
aankondigt in Jerusalem, die gewoon zegt
dat alles dit jaar goed moet komen. Dat kan
een paard nog niet volhouden en het lijkt op
een grote maskerade. Abbas zit in de
klem…. Dus zal hij wel op reis moeten gaan
om onder de druk uit te komen. Het lijkt
onontkoombaar: Abbas zal moeten aftreden
zeggen sommigen. Nu blijkt dat u even

46

moet wachten: Abbas tekende een verdag
met … Hamas. Gelooft u het nog?

wijnprogramma dat in uw tafel alle antwoorden aan u geeft. Niet morgen, nee, ook
nu al in cafés uWink in Silicon Valley kunt u
het al proberen.

TRENDS/TECHNOLOGIE
SPIONERENDE VOGELS
Een grote vogel van de Seychellen met een
grote rooie knobbel onder zijn kin spioneert
nu voor de biologen. Met aan hen vastgemaakte electronica wordt nu gepoogd om
het gedrag van de tonijn te bestuderen
Want de tonijn jaagt het voer van deze vogel (ansjovis, calimars, en krabbetjes) naar
het oppervlak. En daar kan deze vogel dan
eten : hij kan namelijk niet zwemmen en niet
onder water duiken! Da’s toch mooi niet? Nu
maar hopen dat dit de tonijnvissers niet op
een verkeerd idee brengt!

STEMHERKENNING PER COMPUTER
In 1952 is deze techniek bij Bell geboren en
toen kon de loeier van een computer de
cijfers 1 – 10 herkennen als je ze uitsprak.
In 1980 kwam IBM met iets beters en ook
een concurrent kwam op. Ze waren beide
nogal eens het onderwerp van veel spot
door de enormiteiten die ermee konden
optreden. IBM is ontmoedigd opgehouden ,
de concurrent Dragon Naturally Speaking
ging echter door , en hoe. Maar u kunt zich
het beste toch een beetje voorbereiden: laat
uw zinnetjes vloeiend lopen, want wachttijd
geeft problemen. Ook is het goed bepaalde
woorden die fonetisch erg dubbel-zinnig
kunnen zijn zonder contextbegrip te
vermijden. Maar, ere wie ere toekomt, het
resultaat is al erg indrukwekkend! Jammer
voor mij, want het tikwerk van Le Provencal
is veel werk. Anderzijds ik kan nu wel rustig
even denken terwijl de PC de tekst opeet.
Dat heeft dus ook zijn voordelen.

MIJN HEMD MAAKT STROOM
Als je zink-oxyde deformeert maakt dat
electrische stroom: het piëzo-electrische
effect. In Atlanta maakte men nu kevlardraden met zink-oxyde erop en als je die
in een bosje samenbrengt en 80 keer per
minuut wat beweegt komt er stroom uit!
Een beetje maar als je de trosjes dikker
maakt al weer wat meer. Om er je MP3speler of mobieltje mee te voeden is het nog
te weinig. Want de idee is een stop-contact
te maken aan uw hemd van Kevlar-zinkoxyde, echt waar! En collega’s van de
onderzoekers zien ook wel wat in medische
toepassingen. Straks moet u bij het kopen
van uw textiel weten hoeveel miniwatts u
moet hebben om uw pacemaker te kunnen
voeden.

SNEEUWBACTERIEÉN
Die mooie maagdelijke sneeuwvlokken,
prachtig toch! Helaas, ze zitten volgepakt
met bacterieën en dat is geen toeval. Want
zij provoceren de vorming van sneeuw in de
wolken. De micro-organismen drijven in
grote hoeveelheden in de ruimte, maar
alleen zij die een bepaald eiwit bevatten
kunnen waterdruppels in ijsstallen veranderen van 0 graden. En daarom zijn er op
besneeuwde plekken zo veel bacterieën
zoals op de zuidpool. Tja, elke dag dus wat
nieuws: bacterieën maken dus ook al ons
weer!

MENU EN WIJNLIJST OP TV-SCHERM
U bent in uw favoriete resto en moet de
kaart hebben. Geen nood u tikt even op uw
tafel en daarin zit een glasplaat waarIN het
menu verschijnt; en ook de wijnlijst.
Spaanse wijnen, franse, u tikt er maar op
los, alles komt op. Zoals u ook al treinkaartjes uit een scherm kunt tikken nu ook uw
eten en drinken. En heeft u de keus gemaakt dan tikt u het naar de keuken met uw
tafelnummer erbij. De electronica gaat nu
ook de (dure) horeca veroveren. En
wijnproeven doet u met een speciaal

BIOREACTOREN
Bioreactoren doen organen groeien en
worden gebaseerd op cellen die aan een
mens worden “ontleend”. Het zijn kweekkasjes voor orgaanweefsel dat dient voor
vaatwanden, en ander type weefsel. De weg
naar het doen kweken van nieuwe stukjes
mens is dus gevonden. Over enige tijd kunt
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u wat van uzelf in de reactor stoppen en dan
heeft u, als het fout gaat,
reserveonderdelen. Ik ben geïnteresseerd
want er zijn een paar organen die me zorgen baren…. Hopelijk komt de technologie
op tijd voor mij en de massa , op peil!

.………………………………………
……………………….………………

BIOHAARDEN
Een haard hoort u tegenwoordig of op gas
of op bio-ethanol te stoeken. Uit suikerbieten gemaakt en goed voor het milieu.
Residu is enkel stoom en en CO2 en de
kleur komt door alcoholmengsels toe te
voegen. U hoeft ook geen schoorsteen en
Starck en Swarovski maken een mooi
ontwerpje voor u. Maar wil u het echt warm
hebben dan is zo’n ding niet afdoende. Hij is
enkel mooi dus!

TOPICS/CAPITA SELECTA
ITER; THE PEACE MACHINE VAN ONZE
EEUW!
Energie wordt in de toekomst DE vechtpartij
van de mensheid, zeggen experts, dus mag
ik ITER best “the peace machine” noemen .
Immers in de komende 50 jaar, zal er echt
herrie zijn over energie en de verdeling
daarvan,- ook al gaan we opnieuw fors
(maar te laat) weer in kernenergie-, en
zullen kolencentrales overal op de aardkloot
worden uitgestrooid om de grote energiehonger te stillen.
Daarom was voor mij het gaan kijken naar
de ITER-wondermachine (op experimentschaal) in Cadarache (Zuid-Frankrijk, bij
Aix) een extra-spannende aangelegenheid. En voor een techneut als ik, opgevoed
met materiaalkunde, elektrotechniek, fysica
en wiskunde is zo’n sensatie dubbel, want
het is hier een echt ingenieursstaaltje waarom het gaat. Ouwe trots dus!
Nu kijk ik al jaren, na bedrijfskundige en
managerial activiteiten , vooral naar de wereld als geopolitiek verschijnsel, en ook dan
is ITER sensationeel. Vanuit die laatste invalshoek wil ik het dus vooral benaderen ,
nadat ik u globaal heb uitgelegd wat dit machinale wonder is. Daarmee probeer ik U
ook wat van de hoop door te geven, die er
over mij kwam. Daar gaan we dan.

VERWARMD ONDERGOED
Nieuw ondergoed wordt opgewarmd door
een zwak electrisch stroompje. Dus met
een batterij die zo’n 13 uur helpt. Het
schijnt bij de test erg lekker te zijn geweest:
overal een gelijkmatige warmte en er is
natuurlijk ook een aan/uit knopje. Spant u
zich in dan gaat ie op klein want er zit een
thermostaatje in. Maar stapt u van uw fiets,
flink warm en wordt u effe later rillerig dan
zet u hem gauw aan natuurlijk. Eigenlijk is
het dan een soort droogtrommeltje.
Je kunt ze gewoon wassen, iets voor kouneuzen en iets voor mensen met krampjes.
T-shirt: 230 euro, daar kunt u toch niet voor
doorbibberen.
INTELLIGENTE GPS-SYSTEMEN
Waar is het einde bij deze wonderapparaten, die ook mij huwelijk redden.
Nu heeft de nieuwste Tom-Tom voortdurend
contact met zijn database waarin gegevens
staan van 10 miljard km’s autowegen. En zit
u op de grote Route du Soleil dan kijkt hij
voor u naar de echte gemaakte snelheden
en adviseert u met die wetenschap in uw
route keuzes. On line en real time dus!
Hij kost (nog) 500 euro maar die prijs zal,
mede gezien de moordende concurrentie,
snel gaan zakken. Wacht dus nog even, al
zult u dan weer in verleiding komen “de
laatste” te kopen…

Een beetje historie
ITER = International Thermonuclear EXPERIMENTAL Reactor ; en zijn kleinere
voorganger heet nu nog even Tore Supra,
en die zagen wij dus. Hij wordt opgevolgd
door de nieuwe machine voor “experimenteren op schaal”, ITER gedoopt, waaraan nu al 50 jaar gewerkt is. Deze grote
experimentmachine is in 2018 klaar voor
“letzte spielerei” en dan gaat het nog zo’n
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30 jaar duren voordat produktiemachines
van nivo kunnen worden gemaakt voor de
mensheid.
Tja, de Heer schiep hemel en aarde in zeven dagen (dus inclusief de zon); maar de
mens van nu heeft er wel 100 jaar voor nodig, om de zon na te bootsen. Want de
mens kan niet met “Gods speed” iets maken, ook al zijn we zijn evenbeeld, zoals hij
ooit zei.
In de tussentijd zal de wereld in een grote
vechtpartij (politiek en/of militair) verzeilen,
nu al begonnen met barrelprijzen van 110
dollar, een OPEC die niet meer WIL pompen, nationaliserende olie/gasboeren en
een vooruitzicht op “Peak Point “(=het
maximumpunt van olieproduktie) dat varieert van: “in 2008 (NU dus!)” tot “pas over
50 jaar”... Bezuinigen, zonne-energie (maar
dan anders), windenergie, olie/gas en zelfs
de nieuwe kernenergie zullen ons niet echt
helpen. Helaas. Wie dat nog geloven zijn in
slaap gewiegd door romantische groenen
en politici die niets durven te zeggen, of
niets meer lezen. Dus straks draait iedereen straks gewoon aan zijn thermostaat...
De VS heeft voor 250 jaar (!) kolen in eigen
bodem, China heeft ook veel zwart goud en
Rusland wat minder. India en China gaan in
duizelingwekkende snelheid om enorme
hoeveelheden energie vragen, op weg naar
ONS economische nivo. En wie houdt ze
tegen? Niemand, en het is ook hun goede
recht natuurlijk. Eerst waren wij het, nu zij.

beleeft wordt hiernagemaakt. Dus de zon in
een machien van metalen en God weet wat
nog meer. Alles beoogt, “at the end”, om
gewoon stroom te maken. En daarna weten
we wel hoe het verder moet gaan met distributie en zo. Dat is oude technologie.
De zon is natuurlijk ook “oude techno”,
maar dat namaken ervan is toch wel lastig.
Onze warme, nee hete zon, is eigenlijk een
grote bal bloedheet gas dat helemaal op hol
is geslagen door de grote hitte. Tore Supra
in Cadarache is “maar” dertig miljoen graden heet, de opvolger wordt 100 miljoen (!)
graadjes heet en heeft ook nog veel grotere
afmetingen.
Zo’n heet gas, een plasma geheten, is in
staat neutronen (elementair deeltje zonder
electrische lading) te produceren bij kernfusies. En als je die dan in een metaal opvangt, “opeet” eigenlijk, wordt dat metaal
warm. Warm , warmer en meer, dus daarmee kun je water verhitten tot stoom, dat
stop je dan in een stoomturbine die electrische stroom maakt en dan is het gewoon
gepiept. Dus ze hebben ruim 50 jaar gezocht naar HOE je die vrije neutronen in
juiste hoeveelheden kunt maken, onder
meer kijkend naar het plasma van onze zon.
Dat klinkt dus nog niet zo moeilijk in “des
leken oortjes”.
Het sacrale plasma
Als je in een plasma kijkt, zie je wilde
taferelen, onder meer botsende atoomkernen: die knallen door de onrust gewoon
keihard op elkaar en fuseren tot een nieuwe
atoomkern. Daarbij komt energie vrij en dus
ook zo’n losvliegend neutron. Dus: fok een
hete botsing en daar is je neutron. Maar
hoe maak je in een machien nou zo’n
bloedheet plasma en zorg je dat je machien
niet smelt? So that’s now the big question.
Wel, atoomkernen zijn electrisch geladen en
je kunt geladen deeltjes bedwingen met een
magnetisch veld. Dus je kunt het plasma in
een soort magnetische container stoppen
en het daar mooi op zijn plek houden, los
van de wanden. Zo komt het hete spul niet
in contact met de “aardse materialen” . En
een neutron, heeft geen electrische lading,

Het bezoek aan de nieuwe “ITER-city”.
We zijn met 40 hollandais gekomen om de
wonderen te zien. De in aanbouw zijnde
technopool van vele hectaren inclusief de
bestaande afval-opslag voor kernenergie,
en natuurlijk het pièce de resistance: Tore
Supra. Dit laatste is voor mij HET onderwerp, dus ik ga daarover nu verder en laat
de rest voor wat het is.
Hoe kom je aan een vrij neutron?
Tore Supra is eigenlijk een stukje van de
zon dat in een machine is gestopt. Of beter
gezegd, een stukje zon dat in het binnenste
van een machine wordt geïmiteerd. Of nog
exacter: de kernfusie die de zon dagelijks
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en dus vliegt die gewoon weg uit dat magnetische veld. Bingo!

len/collectoren, dus op een veel betere
manier.
Er komt enorm veel meer energie UIT dan
je erin moet stoppen; en daarmee hebben
we de olieboeren dus fors aan het schrikken
gemaakt. Zo vinden wij dan toch nog het
grote geluk: zonder die politiek zo linke olie
en gas…

Een zeer sterke magneet
Als je stroom door een rondgewikkelde bos
draad laat lopen, dus door een spoel, dan
krijg je in die spoel een magnetisch veld.
Nou moeten we een heel sterk veld maken,
dus moeten we heel sterke stromen laten
gaan lopen door die spoel. Dat kan als je de
draden supergeleidend maakt, dus zonder
electrische weerstand. Dan kun je er stroom
doorheen jassen van meer dan 1000 ampère. Let wel: als u thuis boven de 16 ampère komt vliegt uw zekering om uw oren.
Deze supergeleiding kun je realiseren in
een draad die op honderden graden onder
nul wordt gehoudens. Door er superkoel,
vloeibaar helium doorheen te jagen.
Deze supergeleiding kennen we al een
kleine 100 jaar. Dus daardoor kunnen we nu
zo’n magnetische plasmahouder maken.
Wederom bingo!

Een geo-energetische blik op de komende
50 jaren.
Het is spijtig maar het de enorm groeiende
discrepantie op wereldschaal tussen aanbod
en vraag , vooral door ‘coming China and
India c.s.”, maakt dat alle mooie, “groene”
hoop op duurzame energie vervliegt. De bijdrage aan het probleem door bezuiniging,
wind- en zonne-energie etc., ligt slechts in
de orde van procenten. Idem voor de biobrandstoffen bijdrage. En de politieke discussie over dit nieuwe realisme is helaas
ook nog maar pas net begonnen. Denk
maar aan Duitsland waar nog steeds een
programma bestaat voor het SLUITEN van
kerncentrales….
Dus op de heel korte termijn is de vraag:
wie heeft er echt greep op de produktie van
olie/gas? Wel, dan zijn we in het “roerige
MO” , het door China (energetisch) gedomineerde Afrika, in het door Rusland bedreigde Europa en bij de nieuwe producenten in Zuid-Amerika en Canada.
Vervolgens is de vraag wie heeft (greep op)
de steenkool: antwoord vooral de VS en
China. Dan komt de vraag: wie kan wat met
kernenergie? Wel, de know-how zit vooral
in Frankrijk, en een beetje in de VS; de
brandstof (uranium) is vooral een frans
/canadese/australische aangelegenheid. En
wie heeft energetisch gezien een goed
transportsysteem? Wel daar zit Frankrijk
ook weer goed met zijn TGV op kerncentrale-elektriciteit en dus ook allen die
gaan T- en AGV-en in de nabije toekomst.
In en rond de stad zijn het : de metro’s,
elektrische auto’s, fietsen en taxi’s die ons
moeten gaan redden.
Let wel, een hele kerncentrale neerzetten
neemt 15 jaar…. Dat is, gezien de kraptekalender, heel erg lang dus. Mogelijk kan
het terug naar 10 jaar?

Nu nog een adekwaat plasma.
Injecteer Deuterium (de zee zit er vol mee)
en Tritium (zit volop in de atmosfeer) in die
spoel, voeg wat helium toe en stook het spul
stevig op. Tot dertig miljoen graden, in Tore
Supra. Dan heeft u het hete plasma en de
magnetische houder houdt het keurig op
zijn plekkie. Vele neutronen vliegen naar
buiten, op weg naar het materiaal dat heet
moet worden, om water tot stoom te maken. En stoom is stroom. Klaar is Kees dus.
En dit is dus alles?
Als u al deze wetenschap omzet in machine-onderdelen die tegen deze hete en
koude grappenmakerij kunnen, dan is het
gebeurd. Want de brandstof (Deuterium en
Tritium) is op onze wereld overal te vinden,
zonder restricties. Dus we maken stroom
zonder eindige brandstof nodig te hebben
(zoals bij een kernreactor) en we maken
ook praktisch geen radio-actief afval. In
deze zin lijkt het op een zonnecel: “zon” erin
en stroom eruit. De zon is dus ook hier
bron; nee ons voorbeeld, eigenlijk. Tore
Supra en zijn opvolgers kunnen heel erg
veel meer stroom maken, dan zonnecel-
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Vanwege dit alles wordt het op korte termijn
dus vechten om de greep op olie, gas en
steenkool en daarnaast een race met het
bouwen van kerncentrales. Intussen (lokaal) proberend het verbruik te begrenzen
natuurlijk, maar dat stelt globaal helaas
niets voor als het om schaarste gaat.
Op deze wijze rukken we dan op naar 2150,
waar ons, let’s pray, de glorieuze machine,
geboren uit Tore Supra wacht. En wie die
dan “heeft”, de EU, de VS en Japan (=
enkele anderen)… die zitten dan vooraan.
Dus zal ook China in Tore Supra’s sporen
treden…
Welk accent de komende geopolitiek dus
zal hebben valt nu niet moeilijk te raden: de
energiechantage zal HET politieke middel
worden. De bezitters zullen worden gepaaid
(of ingepikt!) en zij die smachten zullen
naar hun pijpen moeten dansen. Wie dat
niet goed lukt krijgt het koud, zal we wat
meer thuis moeten blijven en onze industrie
zal het ook lastig krijgen. Nu al is er te weinig stroom voor de fabrieken.
Dit lijkt DE film over de eerste helft van de
21e eeuw te worden. Woelige tijden dienen
zich aan.
Leon Sp., maart 2008 (met dank aan lezer
P.S., vakman, voor zijn checks en
suggesties)
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-ITER; THE PEACE MACHINE VAN ONZE EEUW!
Energie wordt in de toekomst DE vechtpartij van de mensheid, zeggen experts, dus mag ik
(HYSTERIE
) zal er echt herrie
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de Maghreb vind. En in het oosten dreigt
ook al… de chinese truffel!
Een beetje historie
Tja nu men ons aan de delicatessen komen
ITER = International Thermonuclear EX-PERIMENTAL
Reactor
enserieus.
zijn kleinere voorganger
wordt
het echt
heet nu nog even Tore Supra, die zagen wij dus. Hij wordt opgevolgd door de nieuwe
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gewerkt
is.
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mens en
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Want
de
mens
kan
niet niet
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Niemand, en het is ook hun goede recht natuurlijk. Eerst waren wij het, nu zij.

-IMMIGRATIE

Het bezoek aan de nieuwe “ITER-city”.
EUROPA WIL IMMIGRANTEN?
We zijn met 40 hollandais gekomen om de wonderen te zien. De in aanbouw zijnde
Nou dat klinkt provocerend voor vele eurtechnopool van vele hectaren inclusief de bestaande afval-opslag voor kernenergie, en
opeanen, maar die kijkn een beetje blind! In
natuurlijk het pièce de resistance: Tore Supra. Dit laatste is voor mij HET onder-werp, dus ik
Duitsland kwamen er in 2007 nog 23.400
ga daarover verder en laat de rest voor wat het is.
immigranten binnen, enkel uit de EU dus.
Het binnenkomen van “hersens” (bril-lante
Hoe kom je aan een vrij neutron?
studenten etc.) is geheel gestopt.
Tore Supra is eigenlijk een stukje van de zon dat in een machine is gestopt. Of beter
In Italië zijn er nu per jaar 170.000
gezegd, een stukje zon dat in het binnenste van een machine wordt geïmiteerd. Of nog
verblijfsvergunningen beschikbaar dat was
exacter: de kernfusie die de zon dagelijks beleeft wordt nagedaan. Dus de zon in een
in 2007 nog 520.000 Daarvan zijn in 2008
machien van metalen en God weet wat nog meer. Alles beoogt, “at the end”, om gewoon
stroom te maken. En daarna weten we wel hoe het verder moet gaan met distributie en zo.
Dat is oude technologie.
De zon is natuurlijk ook “oude techno”, maar dat
52namaken ervan is toch wat lastig. Onze
warme, nee hete zon, is eigenlijk een grote bal bloedheet gas dat helemaal; op hol is

47.000 bedoeld voor partnerlanden als
Egypte (8000), Moldavië (6500). Ca 65000
huishoudsters, en zorgverleners aan huis.
De toewijzing is een soort loterij per internet.
Engeland gaat 200.000 klandestienen
accepteren een deel van de 500.000
dossiers uit de erfenis van vroegere
regeringen (1994-2000). Onder druk van de
schreeuwende werkgevers.. De regering
wijst er intussen 52000 uit.
In Frankrijk zijn er ca 2 à 400.000
klandestienen nu. Vooral in hotellerie en
restauratie. Sarko weet dat elke 50.000
immigranten ca 0,1 punt groei betekenen.
Nu zijn 30 beroepen opengesteld voor
immigranten van buiten de EU en voor 150
beroepen komen er mensen uit OostEuropa gaten vullen. De werkgevers willen
sneller roemenen en bulgaren zien dan nu
het geval is want de nood is hoog. In de
bouw, schoonmakerij en de restauratie
vooral
In Spanje zijn er 3,3 miljoen gekomen van
1995 tot 2005 en zonder hen zou de groei
0,64% zijn geweest ipv de 2,6% .
Tja, dat is dus nogal andere praat..

Frankrijk sloot een migratie-accoord met
Senegal. De garantie dat men mensen
terugneemt (clandestienen) en opening van
100 beroepen voor senegalezen in
Frankrijk. En dat zijn circa 1000 gekwalificeerde jobs per jaar. Het is hierbij goed om
te weten dat gewoonlijk, zonder
overeenkomst, slechts 40% van de “fouten”
werd teruggenomen. Wat is hieraan het
goeie? Wel, twee staten regelen op een
fatsoenlijke humanitaire wijze hoe je met
elkaars burgers omgaat en hoe je elkaar
kansen wil geven. Eindelijk is de
emancipatie van arm Afrika begonnen.
Bravo Sarko en Brice Hortefeu!
Iets voor minister Wilders in het volgende
kabinet… Balkenende natuurlijk.

GEFILOSOFEER
Mede in vervolg op de stukjes van lezer.
R.C., de reactie van L.S. daarop, schreef
lezer C.S. het volgende interessante stukje,
op uitnodiging van de redactie.
GELOOF EXISTENTIALISME TRANSCEDENTIE
De filosoof die zijn hele leven op een
bijzonder originele wijze nagedacht heeft
over het geloof – inzonderheid het Christendom – is de Deen Sören Kierkegaard. Hij
de
leefde in de eerste helft van de 19 eeuw in
Kopenhagen. Door zijn afwijkende
opvattingen en dito gedrag werd hij als een
zonderling beschouwd die nauwelijks aandacht kreeg. Later – in de eerste helft van
ste
de 20 eeuw - is hij als baanbrekend denker ontdekt door mensen als Sartre, Camus,
Marcel en vele anderen die schat-plichtig
zijn aan zijn gedachten bij het uit-werken
van het existentialisme.
Kierkegaard neemt afstand van geloof als
kenbaar systeem, als een object van wetenschap, wat men kan bestuderen (in de
theologie) om het daarna te kunnen begrijpen. Christendom is voor hem iets dat beleefd, ervaren moet worden. Het is een oproep die verwoord is in het Nieuwe Testament door de Zoon van God en die uit-

Hoe dit komt? Wel het geboortecijfer laat te
wensen over, behalve in Frankrijk. Maar ook
hier is na 2040 een bevolkingsafname te
verwachten. In Duitsland is het met 1,4
kid/vrouw al een rampje nu. Alleen met 2,2
zou er iets beters gebeuren maar met 21%
ongewenste zwangerschappen hier is dat
niet voor de hand liggend.
De Gaulle liet 300.000 buitenlanders toe
tegen veler wil in overigens. Nu gaat Frankrijk aan de gang met zijn quota’s en met
Senegal is de afspraak dat er voor 60 beroepen in 2008 voor 1000 personen. En 200
verblijfsvergunningen voor 200 personen
met hogere kwalificaties.
Dit is Europa, het verwende “oudje”, dat die
vreemdelingen liever niet ziet maar dat nog
niet beseft dat , als er geen “eigen kindjes
komen”, een groot probleem op ons af
komt. Ai, ai Europa… dat niet van import
van zijn zuidelijke buren houdt…
MIGRATIE MET SENEGAL
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nodigt voor navolging. Het is een bestaansmededeling oftewel een bestaansvorm.
Geen theorie die aan velen kan worden
uitgelegd en als kudde wordt gevolgd. Het is
een persoonlijk antwoord in de eigen
praktijk van het leven. Het is een verhouding van het IK tot de Schepper, de hoogste Wijsheid die nooit gekend kan worden
en onvoorwaardelijk gevolgd moet worden.
De eindigheid gaat vooraf aan de oneindigheid en wordt door het IK, de persoon,
het individu in afsterving/versterving doorleefd. De keuze voor de zwakke, het nietige
is hiermee geïndiceerd. De geest schuilt in
het ik en is de essentie van de mens; het
men, de kudde is de karakteristiek van het
dier. De mens dient derhalve “Heer der
keuze” te zijn. Hij is verantwoordelijk en kan
zich nooit genoegzaam verschuilen achter
het men.
Het bestaan gaat vooraf aan de idee. En
over dit bestaan kan geen theorie uitgelegd
worden; hierbij past alleen getuigenis.

is de achterkant van de natuur maar is
volgens Spinoza moeilijk exact te vatten. Hij
is altijd groter.
Voor Kierkegaard waren dit soort gedachten te veel gericht op het kennende van het
zijn: het ontologische, en niet op het leven:
het bestaan als proces met keuzes.
Als we vertrekken bij het doorleven en ervaren van het religieuze kan in die ervaring
een sprong gemaakt worden, een doorbraak naar het oneindige, het mystieke waar
alles met alles samenhangt en alle
tegenstellingen worden getranscendeerd.
Men geniet dan een mystieke ervaring die
niet in woorden te vangen is. “Niet zus, niet
zo” ; “Zij die het weten zeggen het niet en zij
die het zeggen weten het niet.” Typische
uitspraken van mystici.
Ik sluit niet uit dat Sören Kiergegaard dit
soort ervaringen gehad heeft.
Lezer C.S..

Jean Paul Sartre die als een van de
grondleggers is geweest van het existentialisme neemt deze gedachten in
belangrijke mate over. In zijn denken staat
de ik – verantwoordelijkheid centraal en
hiermee de praktijk van het handelen en de
keuzes die hierin gemaakt moeten worden.
Zijn beroemde uitspraak en leitmotiv: “C ‘est
l’existence qui précède l’essence ” is ook
een samenvatting van de filosofie van Kierkegaard .Ook zijn verzaking aan bezit en
wereldlijke roem (hij weigerde de Nobelprijs
voor literatuur en woonde en leefde heel
bescheiden, vaak in volksbuurten en
schreef in kroegen) en zijn natuurlijke keuze
voor de kant van de zwakken zijn hieruit te
verklaren.

OPBORRELINGEN BIJ HET LEZEN VAN
Geloof Existentialisme en Transcedentie
De tekst van C.S. vertelt iets over twee filosofen van allure , de een gelovend in een
God (begrijp ik?), de andere,Sartre, een
overtuigd atheïst (dacht ik te weten). En er
staat ook iets over wat Kierkegaard vond
van de “leer van Spinoza”. Dus het sluit ook
aan op de eerdere teksten op deze plek en
verbreedt het veld. Mooi toch?
Tja, ik ben een echte vreemdeling in
filosofisch–(religieus) Jerusalem. Ik ben
hoogstens een verdwaalde ex-katholieke
“ervarings-deskundige”. Whatever that may
be!
En zoals ik eerder schreef, vond ik in wat
Spinoza lijkt te bedoelen, enige antwoorden
op mijn “zoeken” in het “religieuze”. Daarbij
gaat mijn zoeken nogal eens langs rationele wegen, tenminste dat denk ik dan natuurlijk van mezelf.
Zo treft het me zeer wat Kierkegaard als positie kiest: geloof is GEEN kenbaar systeem
en moet geen object van wetenschap zijn.
Zijn “christendom” moet je beleven en er-

Kierkegaard verwerpt de leer van de joodse
denker Spinoza (1632-1677). Baruch Spinoza was net als Kierkegaard een eigenzinnige denker. Hij poogde religie met
wetenschap te rijmen. Hierbij wordt aan het
rationele denken het volle pond gegeven.
God is in zekere zin gelijk aan de natuur en
omdat deze rationeel te doorgronden is zou
God dat ook voor een deel moeten zijn. God
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varen. Knap lastig als je zoekende bent en
nou net niet KUNT beleven en ervaren. Of
kan dat dan toch?
Wat hij zegt over “navolging van Jezus”, is
mij uit het hart gegrepen. Ik ben altijd een
fan van Jezus de profeet geweest, die mijns
inziens behartigenswaardige dingen zij over
hoe de mens naar zijn medemens behoort
te kijken en hoe hij met hem behoort om te
gaan. Naastenliefde, grote tolerantie en
geweldloosheid verbond hij voor mij aan
elkaar. Doordat daar bij gevoegd werd “ het
Zoon van God zijn”, kreeg de boodschap
voor mij weer wat heel verkeerds. Want dan
moet ik toch weer in GOD geloven, en dan
kwam/komt die hele Kerk weer over me
heen (nogal letterlijk). Ook zijn stellingen
over het individuele, de persoonlijke verhouding tot God etc., wat een typisch protestants idee is (nadat de kuddegeest van
de Katholieke Kerk in een echec was geëindigd), is uiteraard ook iets dat me wel
past. Zeker ook voor Spinoza dacht ik en,
zoals ook C.S. schrijft, ook voor J.P. Sartre, de atheïst.

dekking dat mijn gegroeide idee, ook bij een
ander mens bestond /had bestaan. Ik werd
plots een deeltje van wat Spinoza “God”
noemt en waarmee hij de natuur, alle
levenden dus, bedoelde. Dat voelde goed,
al was het mogelijk voor kenners geen “echte mystieke ervaring”. Soit.
Dus ik destilleerde uit de tekst van lezer
C.S. vele zaken die me helpen en me ook
verder gaan brengen:
-zoals, dat de (gelovige?) Kierkegaard,
filosoof van allure, het praten over God
nutteloos vindt En geloof ook niet als een
KENBAAR systeem ziet. Want langs die
weg gaat niets bij “geloven” en daarom ben
ik ook nooit gelovig geworden vrees ik (of
constateer ik; met vreugde?). Want mijn
aanraking met een aantal gelovigen was
van dien aard dat elke neiging tot religieus
meedenken/- voelen onmogelijk werd
gemaakt. Ik nam afstand van geloof want ik
zag teveel “foute” gelovigen, dacht ik.
-ook dat “individuele”, dat verplicht zijn tot
zoeken naar de eigen waarheid en eigen
antwoorden vinden was, als ik het goed
snap, iets van alle drie de genoemde
filosofen. Dus daar kan ik ook wel wat mee,
dat was typisch voor mijn weg, denk ik achteraf.
-maar ik kwam echter nooit uit bij God, zoals kennelijk wel Kierkegaard gebeurde. En
eigenlijk ook Spinoza, maar daar was die
God de natuur. En dus bleef ik net als
Sartre c.s. ergens anders “steken” en vond
het Godsbegrip van Spinoza later wel heel
passend voor mij.

Dus wat lezer C.S. bij elkaar zette, past
lijkt het, best een beetje bij mij en ook wel
bij Spinoza, voor zover het dat “individuele”
is, die eis tot “zelf zoeken en begrijpen van
de wereld” en het absoluut NIET be- en
veroordelen van de mensheid (doe ik immers nooit!).
Immers Spinoza acht de mens primair
vanuit zijn natuur gedreven en daarom nooit
schuldig “an Sich”. Enkel het beschadigen
van zijn medemens moet worden bestreden door straf etc. en alles moet worden gedaan om “inzicht in zijn wereld (eruditie)” bij elke mens te brengen en zo te
komen tot een ethisch fatsoenlijk levende
mensheid. Dus niks hogere moraal via
opperwezens, nee “gewoon” ethiek vanuit
de medemenselijkheid op deze aarde.
En ook hijk was arm en zocht geen roem en
rijkdom; hij was een vrolijke, lachende en
begrijpende arme donder, die zeer veel
respect opriep bij onorthodoxe zoekenden.

Wel dit kon ik plaatsen van het goede wat
lezer C.S. gaf, dat was voor mij herkenbaar, en aansluitend op mijn weg en denken. Wetend dat dit een erg klein wandelingetje was op het religieus-filosofische
continent, dank ik C.S. en hoop dat nog veel
meer lezers reageren.
Op de valreep las ik net nog een interview
met Richard Dawkins, zoöloog van huis uit,
en de auteur van The God Delusion (2006;
1,5 miljoen ex.). Het stond recent in NRCHandelsblad. Hij is een echte ANTI-RELI-

Zo was Spinoza dus voor mij eigenlijk ook
een soort van “mystieke ervaring” ; de ont-
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GIEUZE (dus een fatwa-klant) en onderneemt een soort kruistocht tegen de Creationisten, die alle Darwinisme etc. negeren
en de wereld slechts 10.000 jaar oud
weten… Iedere wetenschap negerend
daarbij. Ze nemen in getal enorm toe met
name in de VS. Hij bestrijdt dus vooral
“simpele en dus populistische theorieën”. Hij
schetst ook de gekte van de com-merciële ,
amerikaanse megakerken en vreest dat
45% van de aanhang “echt getikt” is. Ook
over het feit dat een atheïst in de VS echt
niet kan leven en in de politiek c.s. GEEN
carrière meer kan maken, windt hij zich op.
Hij acht religie dus echt gevaarlijk, zoals
Marx ooit ook. Heeft het over hersenspoeling en is uiterst beducht voor religieus
onderwijs (dwz één –geloofsscholing). Hij
wijst erop dat religie mensen verdeeld en
niet kritisch denkende mensen nastreeft.
Een moderne Spinoza-/Kierkegaard? In elk
geval iemand die denkt en hoopt dat religie
“voorbij zal gaan”. Een stem die dus echt
activistisch TEGEN iedere religie pleit.

delen dan moet je het volgende,- bron Jacques Marseille-, wel even tot je nemen:
1. Wel 80% van de winst van de franse
internationals wordt in het buitenland gemaakt. In de landen met
enorme groeicijfers, waar nu miserie
en analfabetisme sterk afnemen en
een middenklasse is ontstaan zo
groot als die in heel Europa!
2. De helft van die winst gaat naar
buitenlandse partijen en de franse
overheid heeft ook niet de moed dat
duidelijk te maken aan hen die hun
besparingen in Frankrijk laten renderen. Op de spaarbanken nogal
eens… Zette je 1000 € op de bank in
1980 dan krijg je nu, voor inflatie
gecorrigeerd, 330 €. Was het in
obligaties gestopt dan was het nu
4400 € geworden en in aandelen
17.000. Dus kapitalistisch beleggen
loont! En in het buitenland… nog
veel zekerder.
3. De desindustrialisatie is veel minder
erg dan men denkt. Het teruglopen
van deze sector in het BNP komt
vooral door efficiencywinst en hogere arbeidsproduktiviteit. Ook komt
het door outsourcing dwz activiteiten
als poetsen en kantine etc. , uitbesteden.
4. Sinds 1995 zijn er 13500 arbeidsplaatsen vervallen te vergelijken met
37000 nieuwe. Ook nogal wat van
buitenlanders die hier investeerden.
Een zeer saillant voorbeeld komt uit
de diamantindustrie in Antwerpen,
waar zeer negatieve berichten over
rondgingen. Ten onrechte, ze bloeit
daar als nooit tevoren, de diamantsector.
5. Tenslotte moeten sommige ondernemingen wel naar het buitenland,
als de opgeslagen sociale kosten in
Frankrijk 38% zijn, in de EU gemiddeld 29% , in Engeland en Zwitserland rond 18%. Hoe wl je daartegen
concurreren?

Ik neem me voor, een volgende keer, wat
meer te schrijven over mijn weg en zoeken
naar “waar het om gaat”. En dus hoop ik
graag op een nog breder vervolg, in deze
kolommen. Wie hier dus niets van gelooft,
of , omgekeerd alles, moet het ons ook
maar eens laten weten.
L.S.

*****
-KAPITALISME IS GODDELOOS EN
WETTELOOS
In Frankrijk met zijn communistische ver
leden is dit een gevleugeld woord.
Ondernemers en liberalen zijn een beetje
misdadig. En de gebeurtenissen van de
laatste maanden in ondernemingsland zijn
dan ook nogal een bevestigen van deze
karikatuur. Arcelor-Mittal, Kodak, Arc International, Miko, Michelin-Kleber, Salomon en
Smoby lijken het te illustreren.
Want vele van deze bedrijven maakten grote winsten, hadden hoge beurswaarden en
waarom dan iets sluiten? Wil je er over oor-
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Tja als je wilt oordelen zijn deze feiten niet
onbelangrijk. En als je Frankrijk echt wil
helpen moet je dit luid en duidelijk aan je
volk uitleggen! Anders loop je met een economische filosofie rond waar geen hout van
deugt en wordt je om de haverklap werkeloos.
Change, begint met ontvriezen zegt men, in
dit geval de oude communistische onzin
ontdooien en zachtjes door het riool spoelen.
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