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DE OLYMPISCHE IDEEËNBUS:
De vlam vliegt met een jumbojet over de wereld nu, van land naar land. Zou het nu in deze tijd van aardopwarming niet beter zijn om ze van Griekenland naar Peking te laten brengen door 1000 marathonlopers?
(Een idee van een franse krantenlezer; even dacht ik dat hij de vlam zelf wilde doen verbieden vanwege de warmte..).

“Men had mij verteld dat Bear Stearns te koop was voor 19 dollar per aandeel. Toen ik bemerkte dat het 2 $
per aandeel was dacht ik eerst dat er een 0 ontbrak”. (Zei Callan, directeur van Lehman Brothers. Het gekste is nog
niet te gek op vandaag in die deftige bankwereld).

“DIE MEGAWINSTEN GEDURENDE TWEE JAAR VAN DE BANKEN, HADDEN EEN WAARSCHUWING MOETEN
ZIJN. ZOVEEL GELD KUN JE ENKEL VERDIENEN ALS JE GROTE RISICO’S NEEMT” ( Zei een hoog-geleerde in
de financiële wiskunde op de franse Polytechnique).

“Ik voel me alsof ik permanent op vacantie ben. De mensen denken dat ik gewoon wat feest en me loop te
amuseren tussen de glitter. Maar dat geeft mij geen enkele voldoening”. (Zei Bolloré, de puissant rijke vriend en
zakenman van Sarkozy, aan wie hij ooit zijn boot uitleende).
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Bladen/Kranten
Frans
Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ;
L’Expansion; Le Figaro; Le Canard Enchainé; et plus.
Duits
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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)

kampioensbeker bij het staken overnamen. De vakbonden worden hier
stiekem wat wijzer en de PS doet nog
steeds niet aan oppositie maar aan
mannetjes /vrouwtjesgedoe en “politieke gossip”. S en F voeren hier hun
eigen oppositie wel. Radicaal Frankrijk, links en rechts is op vacantie.
De MOTS en de BONHEURS zijn er
voor taalfreaks en HTK-filosofen (huis
,tuin,keuken), zoals ik zelf.
ALLEDAAGS is bedoeld voor hen die
heimwee hebben naar de ouderwetse
stakingen. Het JOURNAL zoekt naar
info over de guerilla in de dorpspolitiek na de verkiezingen. De COIN
gaat over de emoties bij emigranten.
Over emoties die ik zag bij anderen
en ook wat autobiografische.

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)
DERBA-N, weekly’s website

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

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

GLOBETROTTERS&FILOSOFEN
ALGEMEEN: OS-2008, de wereldcrisissen in centen, handel en voedsel.
Dan wat over de NATO, internet-ontwikkelingen, piraterij, transport en
DNA-gedoe. Een wild lijstje, maar
toch wel hetgeen de wereld breed
bezig hield. Tenminste als je iets
dieper graaft dan de dagelijkse incidenten.
OLIE, ETC. Ruime aandacht voor de
concurrenten van ITER in de
kernfusie; het echt nieuwe in energie.
Met een barrel olie voor 118 $ moet
het ook gaan over de toekomst van
energie-opwekking en –produktie.
Lees ook PEAKPOINT: Is de produktietop nu bereikt? Dus ook weer :
biobrandstoffen, bliksem, energietransporten, dieselen in de VS, vracht
per trein en vliegen op waterstof. En
ook over water, sinds ook dit schaars
is en sinds bio-brandstof (met veel
water!) op het veld moet worden verbouwd. Dus is water nog dichter bij

REDACTIONEEL.
*VOORAF
Weer een poging om de “Le Provence
–wereld” wat voor u samen te vatten;
onbegonnen werk eigenlijk.
FRANCOFIELEN & POETEN
L’EXCEPTION
U vindt veel over hervormingen en nu
ook , over de bezuinigingen; Sarko
staat diep in het rood maar hij gaat
door. Zijn interview was er een getuigenis van en ik vond het indrukwekkend. Zelfs de vakbonden
trekken bij… en ook patrons worden
weer menselijker. Ook een SNCF die
opkrabbelt , een gezondheidszorg in
mineur en verbazing over het fenomeen Wilders in de franse pers.
Frankrijk moet nu echt over de
drempel, 2008 lijkt een echt keerpunt
te worden. Het leek even alsof
Duitsland en Nederland de europese
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olie beland dan ik ooit vermoeden
kon…
RELIGIES noemt de vervolgingen bij
de gelovigen onderling, de politiek in
de religie, revivalbewegingen en een
lekker ouderwetse bijbelruzie over de
HEL. Ik liet de paus en zijn kruistocht
tegen pedofiele geestelijken maar
voor wat het is. In stille verbijstering.
AFRIKA en zijn nieuwe honger, zijn
verkiezingsaffaires, maar ook de
steeds beter draaiende AU (Afrikaanse Unie). De weg loopt naar omhoog, maar de stijgingsgraad is maar
2%.
WEST-EUROPA en zijn idee zijn verre
van dood. De grote drie in de EU zitten helaas weer niet op EEN lijn. DE
ECB zit flink in de ellende, Ierland en
Engeland zien hun groei ook inzakken, in Brussel lobbiet Duitsland
verder over dikke auto’s, de NATO.
En eindelijk zijn er ook in het hogere
noorden een paar pikante affaires.
Dat verbroedert wat makkelijker met
zuid en Berlusconi.
OOST-EUROPA staakt nu ook al om
nog hogere welvaart, en snapt het
nieuwe liberale denken dus nog niet
echt. Rusland was eindelijk wat
aardiger en Hongarije komt maar niet
uit het politieke slop. En Poetin wil
een leuk afscheidstoertje, en lacht
weer even.
OOST-AZIË kan niet zonder China en
de OS-2008, de chinese inflatie, haar
Afrika-beleid en natuurlijk ook de toestand bij het afvallige Taiwan en het
politiek instabiele Japan.
ZUID-AZIË lijkt wat stiller al is dat
toch bedrog, kijkend naar Pakistan en
India. Nepal wordt een maoïstische
republiek en de koning moet nu echt
emigreren.

NOORD-AMERIKA en zijn onontkoombare subprimes, zijn economisch barre vooruitzichten. De zwarte
ster Obama uit Afrika. En natuurlijk
zijn Pentagonfiles, en nu ook de
nieuwe P&O-files... Waarin de dreigende scheuring van Irak langs
etnische/religieuze
lijnen
wordt
gemeld en daaardoor de verharde
strijd om de olie, met name in het
zuid-westen.
Ontploffend
Afghanistan, verder treiterend Iran en met
een nog steeds niet gesloten Guantanamo.
LATIJNS-AMERIKA ziet een wat losser Cuba aankomen en een balkaniserend (= ontploffend) Bolivië.
OCEANIË beperkt zich tot de terugkeer van haar gemitrailleerde president en het bestraffen van de
schuldigen van de aanval.
MAGRHEB-MO toont het droeve resultaat van de Arabische top en de
financiering van Hezbollah (door
sjiietenmiljonairs), dit alles in het nog
steeds stuurloze Libanon. En er
wordt ook gewezen op het aloude
kruitvat Armenië, waar het weer
borrelt.
TRENDS/TECHNOLOGIE gaat over
Obamabier, depressies bij de mens,
aparte
websites,
pacemakerterrorisme,
dikke
beesten,
lange
bruggen en elektrische fietsen, de
toekomst voor de grote stad!
TOPICS besluit, met wat Allegre gedoe en een persoonlijke verzuchting
over de CO-2 hysterie. Onder Immigratie staat waarom het over dit
punt nu zo stil lijkt en ook wat de
nieuwe hongersnoden ons hier zullen
brengen. In Gefilosofeer geeft lezer
CS verdere inzichten en commentaren op de stukjes over (on)geloof
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en mystiek, en gaat
weer wat verder.

Maar ik probeer het wel steeds opnieuw beter te doen”. (Zei Francis Cabrel, een van mijn franse
chansonhelden en ik vind dat het hem goed afgaat)

de discussie

Dit staat in zo’n 45 pagina’s; verpakt
in zo’n 400 KB aan bytes, die U over
de snelle internetlijnen bereikten.
Gelukkig is het Internet nog steeds
sneller dan de aktualiteit, anders was
het met LP al echt afgelopen.

“Moderniteit is de wereld beschouwen zoals
hij echt is en niet zoals je zou willen dat
deze is”. (Cherec van de vakbond CFDT)..

Lees ze, Leon.

“Frankr journalist bij Le Monde)

****

****

****

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

*DIXIT---VERBATIM

*INGEZONDEN

“Als de zee zich terugtrekt bij eb zie
je wie er geen zwembroek aan had.
Nu weten we hoe de bodem van de financiële zee eruit ziet: niet zo best
dus!” (Warren Buffet, die een vermogen verdiende

EERST WAT INGEZONDEN MOPJES
Een heel blond blondje ging naar het vliegveld en zag op het parkeerterrein en bordje
waarop stond: AIRPORT LEFT .
En ze draaide zich teleurgesteld om en ging
naar huis.
*****
FRANSE ZELFMOORD
Als een fransman zelfmoord wil plegen
schiet hij een kogel op ca 15 cm boven zijn
hoofd, want hij mikt op zijn groot gevoel van
meerwaarde.
(Ai, dit durf ik enkel omdat ik GEEN franse
lezers heb. Peter Mayle liet zijn eerste boek
over de Provence ook pas na jaren in het
Frans vertalen en, moest toen gezwind uit
de Luberon vertrekken…).

aan zijn twijfelachtige colleaga’s)..

***
“De nieuwe lidstaten zetten het oude
Europa onder druk met hun concurrentie” ( Zei Barroso op 3 maart).
****

“Enkele beroemdheden trachten Afrika te
redden en weer anderen werken vooral
mee aan haar ondergang. Deze modische gekken die cocaïne snuiven, beschadigen niet enkel hun neus en hun
hersens, maar doen ook mee aan het
misdadiger maken van afrikaanse landen
aan de andere kant van de wereld”. ( Zei de

****
Wat is het verschil tussen Nelson Mandela
en een Frans lid van de regering?
Wel Mandela zat vóór dat hij president werd
in het gevang, en, een franse politicus gaat
erin tijdens of ná zijn ambtsperiode.

directeur van het anti-drugs en misdaadburo van de VN))
****

“Poetin zei ons dat het met U niet
eenvoudiger zal worden. Maar wij hopen
maar dat het met U niet nog erger wordt!”
(Zei Angela Merkel tegen Medvedev bij hun ontmoeting in
Moskou).

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

****

“Ik geef toe dat ik steeds hetzelfde chanson
schrijf, gedurende meer dan dertig jaar.

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 39-08:
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eigenlijk eruit gooien. Geertje bederft daarmee een wezenlijk punt uit het “hollandse
karakter”: namelijk de tolerantie. En dat
moet peroxide-Geert zeer luid verboden
worden!
Groet, Leon

Lezer Th.M. schrijft me direct na ontvangst
een enthousiast mailtje, dat deze redacteur
moed geeft. En onze Th. stopt zijn opinies
ook niet onder stoelen of banken! Waarvoor
hij moet worden geprezen. Dank je Th.!
Beste Leon,
Dank voor deze nieuwste editie én voor je
begeleidend schrijven. Ik ben met het
laatste als eerste begonnen en wil je nu al
dit bedankje sturen, voordat ik met het grote
werk ga beginnen.
Heerlijk, jouw kijk vanuit de verte op het
wereldgebeuren (Olympische Spelen/China)
en het gedoe in Nederland (de klucht rond
Fitna met Wilders/JPB plus discipelen en
Rita). Het huidige kabinet en het feit dat 1/3
van de Nederlanders dat kabinet niet
vertrouwt, dat er kennelijk veel aanhangers
zijn van peroxide Geertje en dat Rita nu op
bijna 25 zetels zou uitkomen, maken met
echter NIET trots op Nederland. Althans op
een deel ervan.
Zo dat moest ik even kwijt. Nu het grote
werk nog… Ik wens jullie een heerlijke
uitbundige lente te midden van de
onstuitbaar uitbottende natuur van de
Provence. Wij genieten hier van het zelfde
in Limburg.
Groet, Th.M.

***

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

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.
ZORGELIJK OVER FRANRIJK
Alain Duhamel is een journalistieke autoriteit
hier en hij volgt de gangen van zijn vaderland met zorg. En hij citeert met instemming Jean-Pierre Le Goff, ook een
denker over het nu en morgen. Een citaat
van de laatste: “Het individualisme verscherpt zich ten koste van de traditionele
sociale relaties. Het is de overwinning van
het narcisme en het psychologiseren”.
Dit kun je, dacht ik, zeggen voor de hele
westerse wereld en is geen typisch Frans
probleem. Hij trekt ook ten strijde tegen “het
gepassioneerde activisme en managerial
gedrag van Sarko”. Ik snap wat hij zou
kunnen bedoelen, maar in een crisis van
economische aard is een beetje managen
en opschieten geen luxe. Dat dit niet HET
antwoord is op de geestelijke ontreddering
is me duidelijk. Maar tijd krijgen om dieper
na te denken in een faillissementstoestand
gaat ook niet echt lekker. De filosofen
moeten nu hun werk zeker doen, maar de
politici moeten nu het brood van het volk
redden. Er is hier nu een “crisispresident ad
interim”. Zo zie ik het.

Beste Th., heel aangenaam je reactie. Ik
was enigszins bevreesd dat de helft van
mijn lezersbestand ging bedanken, maar jij
opent met steun en.. je blijft! Reacties van
welke soort dan ook, daarom gaat het, niet
om “gelijk of ongelijk”. De opinies en de
argumenten brengen ons verder en met jou
blijf ik graag trots op die Nederlanders die
zich niet laten misleiden waar het nu gaat
over fundamentele dingen. En Rita en Geert
moeten hen maar mobiliseren die hun opinies onderschrijven, dan weten we tenminste waar(tussen) we wonen en, kunnen
we tegengeluid maken. Dat hoort ook bij de
vrijheden die Geertje de “anderen” eigenlijk
zou willen afnemen (lezen Koran/geloven in
hun God-profeet). Geert wordt met miljoenen euro’s dag en nacht beschermd
maar hij wil de moslims (welke dan?)

HET BEZUINIGEN GAAT BEGINNEN
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Het is onontkoombaar: Sarko moet nu
zwaar gaan bezuinigen: 7 miljard in 2008 op
weg naar 30 miljard over enkele jaren. Het
heet RGGP hier, een vies woord over
enkele weken. Alle trucs zijn opgebruikt nu
moet de beurs dicht. Defensie is de grootste
en er moete uiteindelijk zo n 36000 mensen
uit om het budget van 37 miljard te tunen.
Ach u kent het wel: kazernes dicht (hergroeperen), diensten stoppen, samentrekken diensten van de onderdelen (land,
lucht, zeemacht) enzovoort. De helft moet
komen van de Securité Sociale… dus via
zaken als verhoging eigen bijdrage etc. Het
succes zal eigenlijk vooral afhangen van de
mate waarin het lukt functies weg te strepen
en niet opnieuw te vervullen bij vertrek op
retraite. Een nieuwe sport wordt nu gevraagd van een land dat nooit een grens
zag: Eric Woerth zal de kar trekken en de
protesten en stakingen zullen nu gaan beginnen. De scholieren zijn al weer geweest.
Leclerc een lawaaierige grootgrutter gaat nu
in zijn hypers medicijnen verkopen, zonder
receptnoodzaak. Dat zal een beetje helpen
aan de torenhoge medicijnkosten: hij
voorziet wel 25% prijsdaling. De apothekers
zullen het nu ook gaan voelen en de
uitzonderingspositie van Frankrijk op
medicijngebied wordt nu echt aangepakt.
Een monopolie gaat eraan.

gegeven van de protesten die in Nederland
tegen Fitna klonken, zelfs en vooral van de
kant van de moslims. Hun juridische klacht
lijkt de fransen iets onhaalbaars in “een land
dat zo liberaal is met een reputatie op het
gebied van het vrije woord”. Ze moesten
eens weten hoe lang Erasmus al echt dood
is! En er werd bij vermeld dat op 30 maart in
Potsdam het toneelstuk van de Satanische
Verzen van Salman Rushdie werd opgevoerd. Die vergelijking is voor deze haatzaaiende blonde parlementariër echt een
veel te grote eer. Het is spijtig dat ik het
moet zeggen.
DE SOC. GEN. KRABBELT OP
Mijnheer Bouton (diecteur) kreeg dat gat
van 5,5 miljard weer gevuld via de kapitaalmarkt! De aandeeltjes komen ook weer
wat op… Zijn reputatie is echter zwaar
geschonden, for sure. En het overnamebod van BNP Paribas is ook al afgeweerd.
Dus een opvolger staat nu te trappelen in de
coulissen. Vraag is nog hoeveel miljoenen
Bouton krijgt bij zijn afscheid; gokje … 5.5
miljoen!
DE SNCF ONDER PEPY GAAT BETER
Hij mocht aan het stuur en de omzet in de
SNCF-vrachtsector ging, voor het eerst in
jaren (1974!), met 3% omhoog. Het verlies
is nog zeer stevig -241 miljoen. Er moet
nog veel gebeuren maar hij ligt goed bij de
bonden… maar de productiviteit moet op
nivo van de “concurrenten” komen! Omzet
per kop is bij hem 108.000 euro. Deutsche
Bahn 131, South West (UK) 137 en CFF
(Zwits.) 165. Dus Pepy er is werk aan de
winkel maar het ziet er nu toch weer
hoopvoller uit. Bravo.

TOERISME FRANKRIJK-SPANJE
In 1995 waren de toeristische inkomsten in
beide landen gelijk: ca 17 miljard €. Dat
bleef zo, dat wil zeggen het steeg gelijkelijk
tot 2004 naar 28 miljard. In 2006 blijft
Frankrijk hangen op 29 en Spanje schiet
door naar 32 miljard. Het AANTAL bezoekers is altijd en nog steeds veel groter in
Frankrijk: 79 miljoen, Spanje 58. Dus de
omzet per toerist is het grote verschilpunt.
De eerste bestemming ter WERELD blijft
Frankrijk. Maar qua inkomsten staat het op
plek drie. De regering denkt nu na hoe je de
toerist langer in Frankrijk kunt vasthouden.
Ik weet het: gewoon een tijdje vastbinden!

DE POET VAN DE WW-VERZEKERING
De WW daalde dus de poet werd mooi
groter en staat nu op 4,8 miljard. Leuk
snoeppotje zeker als de ouderdomspensioenpot 6 miljard tekort komt… De
besluiten zijn die van de sociale partners
natuurlijk, die besturen daar. En die hebben
onderling nu al flink herrie natuurlijk. CGT
weer… tegen. Het zal wel overgaan! En OP
is dit potje in een zucht met zo’n gatenkaas.

WILDERS IN DE FRANSE PERS
Ja hij haalt hier nu ook de landelijke pers,
onze Geert. En er wordt een opsomming
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En nu gaat men ook een wet , die er al 4
jaar is, eindelijk in werking stellen. Deze wet
zegt dat men na twee keer een aanbieding
van PASSEND werk, óf moet accepteren óf
uitkeringsgeld verliezen zal. Het definiëren
van PASSEND WERK was het grote
struikelblok en de WW-uitvoerders deden
dus maar niks. Nu gaat dat EENDUIDIG (!)
gedefinieerd worden, het “offre valable”. En
ook denkt men over een “contract tussen
ww-instantie en werkzoekende met wederzijdse verplichtingen”. Nu worden slechts
1500 werkzoekenden uit de ww geschrapt
omdat ze goed werk weigerden, dat gaat nu
zeer snel vermeerderen. ALS de definitie er
zal zijn… dus nog een paar maandjes
slapen.

franse gezondheidssysteem wel eens ten
gronde kunnen gaan.. Sommigen zeggen:
dat het al zover is!
Wat gekkigheid uit Frans gezondheidsland:
-het jaarlijkse tekort is nu ca 8 miljard; was 4
miljard in 1995.
-de gezondheidskosten stegen tussen 1960
en 2005 van 3,8 naar 11 miljard.
De kosten van medicatie zijn in Frankrijk
(euros/inwoner) 130; in Duitsland 80; in
Spanje 86; UK 97 en Italië 98
-de uitgaven zijn voor 66% voor
ziekenhuizen, 70% “soins de villes”; 12%
medisch-sociaal (ouderen, gehandicapten).
-15% van de werknemers (ambtenaren) is
ziek dus permanent 520.000 zieken in de
medische zorg. Het misbruik is enorm: uit
onderzoek bleek dat 15% van het korte
verzuim onterecht was en 18% van het
lange verzuim.
-22% van de operatie-units doet 80% van
de operaties.
-elke dag worden 350 mensen opgenomen
door fouten in hun medicatie.
-infecties eisen jaarlijks 4000 doden op.
-medisch transport is voor de ambulances
met 50% gestegen (2000-2003) en voor het
taxi-aandeel met 60%.
Financieel is het al lang een failliete boel, nu
komt de kwaliteit ook ernstig in de verdrukking en zware ingrepen, die veel te lang
uitbleven, zijn nu aanstaande. Dus naast de
algemene problematiek in dit veld in heel
Europa (m.n. door de vergrijzing) is
Frankrijk door het praktisch geheel
ontbreken van correctie en straffer management, over een grote breedte van de
zorg in de moeilijkheden. Morgen stort dus
nog niets in, maar de helft van de 7 miljard
bezuiniging 2008 moet wel uit deze sector
komen. En dat doe je niet door twee
asperientjes minder voor te schrijven aan de
patient.
Intussen heeft Sarko, met een advies in de
hand, de hervorming van de ziekenhuizen
ingezet. Hij richt nu de subsidiëring van
deze instellingen voor en belangrijk deel op
hen die bereid zijn samen te werken , ook
met de privé-sector. Ook moet het
topmanagement meer macht krijgen , beter

DE MENIG OVER DE “PATRONS”
Patrons zijn in dit land vaak en diep
verguisd; kapitalisten, geldgraaiers die “den
arbeider slechts uitzuigen”. Dat heeft te
maken met de vroegere sterke communistische partij en andere links-radicalo’s.
Hoe staat het er nu mee? Een onderzoek
vertelt het ons:
-2 op 3 fransen hebben nu een positief
beeld van de patron; links zit daarbij op 60%
rechts op 80%.
-50% acht hen competent , 38% autoritair,
24% creatief en 10% oneerlijk.
-60% vindt hun beloning te hoog, 30% zegt
dat die OK is.
Na de VS is Frankrijk het land met de beste
topsalarissen! Veel beter dan in Duitsland
en boven het EU gemiddelde. Dit geldt niet
voor het noodlijdende midden-klein bedrijf.
En om te troosten moet worden gewezen op
de enorm hoge verdiensten in de muziek en
artiestenwereld en , in de sport.
Dit onderzoek laat zien dat er iets is
veranderd in de opinies ten gunste van de
“patrons”. Zou dat ook een beetje het
Sarko-effect zijn? Want hij laat duidelijk zijn
bewondering voor de patrons zien!
DE SCHANDALEN IN DE GEZONDHEIDSZORG
Nee , geen diefstal en zo, maar mismanagement van een zeer bedenkelijk
soort. Daaraan zou het wereldberoemde
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gezegd, de directeur is de baas en niet de
lokale politiek cq de burgemeesters.
De zaak wordt dus keihard via de centen
aangepakt; niet zo onverdedigbaar als de
meeste ziekenhuizen praktisch financieel
pleite zijn. De gezondheidszorg van
Frankrijk, een boegbeeld, is nu het zorgenkind.

radicale vakbondjes maar ook dood aan de
contracten van werkgevers met een paar
kleintjes om de groten te neppen. Deze
hervorming zal leiden tot meer verantwoordelijkheid voor de onderneming en
haar resultaten en de woestelingen tot
nadenken dwingen. En uiteraard gaan nu de
kleintjes fuseren om EEN grote te worden,
anders ben je op het kerkhof. Alle kritiek ten
spijt: de parijen kwamen er onderling uit en
Sarko regisseerde. Zo’n resultaat was er op
dit gebied niet in tientallen jaren!

CORSICA WORDT BRAVER?
De corsicanen zijn DE probleemkids van de
natie. Hun radicale drang naar autonomie
ontaardde al lang geleden in bommengedoe
en moord.
Al eerder bleek dat een
meerderheid een halt wil aan moord en
vernieling, maar de oude radicale minderheid, eigenlijk steeds meer een soort
bandietenclub, wil doorgaan.
Het aantal explosies was in 2006 nog 235
en liep terug nar 181 in 2007. Ook in 2008
lijkt de daling voort te gaan. MAM van BIZA
doet het nu vooral met wijsheid; ze steekt
de hand uit voor verzoening en verandering,
zonder haar vastberadenheid te verliezen.
Zou deze benadering het pleit kunnen
beslechten en de radicalo’s echt kunnen
isoleren? Dat is zeer te hopen, maar het ligt
niet eenvoudig. Boem en uit.

SEGOLENE WIL OPPOSITIE ZIJN
De nieuwe Sego werpt zich op als DE
oppositie tegen de regering, richtte een
nieuwe equipe in en bepaalt een eigen
strategie. Ze zegt een eind te willen maken
aan de het conformisme. Ze beweert dat ze
niet de confrontatie met de PS zoekt, maar
dat valt moeilijk te geloven. En haar slogans
worden steeds spannender. Wat dacht u
van deze:
“De ware erfgenamen van de schone
traditie van het politieke liberalisme , synoniem voor democratie, zijn de linksen”.
En: “De wereld verandert, het socialisme zal
moeten veranderen als het zijn missie trouw
wil blijven”. En: “De denkers die me iets
zeggen zijn: Montaigne, Montesquieu, Durkheim, Hannah Arendt, Michel Foucault en
Albert Camus…. Pffffft”
Sego laat het hoofd niet hangen en tracht
met verve het grote gat in de PS in te vullen.
Ze begint nu wat geloofwaardiger te
worden, al lijkt het nog erg veel op vooral
een gevecht over de topposities.

DE VAKBONDEN WORDEN REALISTISCH
Het aantal stakingsdagen (in miljoenen
dagen) liep terug van ooit 4 miljoen naar nu
0,5 miljoen! En het % van ondertekende
accoorden was per bond verschillend, maar
de meesten zitten boven de 90%, behalve
de CGT, of course. Al met al een veel
positiever geheel. Zomaar? Nee, de bonden
moeten hun nut opnieuw bewijzen zeker als
je organisatiegraad maar 8% is. Het
verandert, ook in vakbondsland; Mariannes
radicalo’s worden een tikje wijzer.
Intussen zijn ZE er na flinke onderhandelingen uit hoe het verder moet in
vakbondsland met de REPRESENTATIVITEIT. Een vakbond mag in een onderneming enkel nog partij zijn als men 10%
haalt (8 % in de branches); dat is dus prijs
voor de CGT en de CFD! En een landelijk
accoord moet door 30% van de stemgerechtigden in toegelaten vakbonden worden goedgekeurd. Dus dood aan de kleine

LINKSE BEDRIJFSLEVEN EN SARKO
Linksen, politici en bedrijfsbazen spreken
zich uit over Sarko’s aanpak. Allegre
spreekt over Ayrton Senna (verongelukte
autocoureur) aan het stuur van een tractor!
Een CEO zegt: Hij is de eerste president in
de stijl van onze tijd.
Een links politicus (PS, Jules Dray) zegt dat
Sarko geen totem heeft; zoals vroeger
Jospin met zijn 35 uur. Daar zit iets in nu
“meer werken om meer te verdienen” wat
mislukt lijkt.
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Een linkse auteur spreekt over teleurstellingen ten aanzien van zijn sterk gewijzigde
buitenlandse politiek met als voorbeelden
de OS2008 in China (de Tibetrellen) en zijn
courtoisie naar Khadaffi.
JFK (Redacteur/auteur Jean-Francois Kahn)
liet een boek verschijnen “Comment on y
va… geheten. Het is een furieus filosofisch
werkje waarin hij Sarko helemaal uitspuugt.
De populariteit van Sarko is intussen op 1/3
gekomen en wel 80% vindt dat het resultaat
van één jaar Sarko onder de maat is. Ai, ai
Nicolas!
Hij is echt een president die breekt met de
vorigen, het instituut dus. Maar wat hij
etaleert bevalt onvoldoende. Het gerucht
gaat dat Sarko zelf zou hebben gezegd: Ik
wil een beetje Mitterand gaan spelen. Want
deze linkse president had een mysterieuze
greep op de fransen, zat boven op de
Olympus en regeerde als een Godsfiguur.
Dat wordt nog wat!

dwarsverbanden leggend; het is echt
geniaal te noemen. Professor Sarko spreekt
tot het journaille. De gespecialiseerde
journalisten komen, 3 in totaal, ook aan tafel
voor hun vragenvuurtje. Er zijn nu al veel
minder domme, ideologische vragen dan
eerder. Want men weet hoe Nicolas je dan
onderdompelt. Dus het nivo is echt gestegen en er zijn ook andere gezichten te
zien: de kwaliteit steeg. Pure winst.
Het duurt 1,5 uur, iemand uit het noorden
zoals ik, hoort eigenlijk bitter weinig nieuws.
Bijna alle hervormingen zijn bij “ons” bekend
en werden bij ons eskimo’s, al 20-30 jaar
geleden uitgevochten. Waarmee HET probleem van dit land is getekend: immobilisme! En Sarko belooft nadrukkelijk dat hij
NIET zal wijken, hij gaat 5 jaar gewoon
door… Maar iedereen denkt hetzelfde: zal
de straat het pikken en zal Sarko ook dan
echt niet wijken?
Er wordt geroepen dat hij niet “hiërarchiseert” dus niet met prioriteiten werkt, maar
over de breedte gaat. Sommigen noemden
dat “bricoler= knutselen”. Geen compliment.
Sarko blijft kalm en zegt: ik moet wel breed
omdat een heel terrein van samenhangende
zaken verrot is, waardoor ik niet alleen “het
dak” moet vernieuwen, maar alles vanaf de
fundamenten. Daarmee schetst hij zijn
probleem: hij wil Formule 1 rijden met een
tractor op een onverhard circuit. De bocht
vlieg je daarbij niet uit, maar de tractor
begeeft het om de haverklap. En, iedereen
buiten Frankrijk scheurt je voorbij, terwijl je
gek wordt van het lage tempo. En dan moet
je ook nog iedere 50 kilometer een barricade opruimen, met een tuinschepje.
Sarko lijkt iets onmogelijks te zijn begonnen:
maar hij lijkt het wet tevoren te hebben geweten . En, hij beschouwt “terugvallen” als
de grootste afgang van zijn leven.
Dus het wordt: Ca passe ou ca casse….
(Het lukt of het zal breken). De fransen zijn
dus gewaarschuwd! Het gaat nu heel erg
heet worden.
De dag erna staat de pers blauw van de
commentaren, maar een ding snapt
iedereen nu ook. Als er morgen nieuwe verkiezingen zouden komen, zou Sarko WEER

HET SARKO-INTERVIEW
Op 24 april 20.15 uur zien wij de man van
20% aanhang in Frankrijk, en het grootste
begrotingstekort in Europa op TV; 1, 5 uur
lang. Hij die nu leraren niet wil vervangen en
ook de koopkracht nauwelijks op peil kan
houden. Na een stilte van enkele weken,
mogen een zaal vol journalisten, aangevoerd door, de kopstukken van TF1 en
TF 2/3 , alle vragen stellen. Uiteraard zijn de
onderwerpen tevoren gemeld.
Sarko zit hier, vastberaden, in de schitterende Elysée-zaal en het gaat “los”. Alle
rampen en de hervormingen komen langs:
hij zette in een jaar 50 hervormingen in, vele
onderwerpen zijn daarbij, die 35 jaar slechts
in discussie bleven! Maar dat maakt bij het
volk nauwelijks indruk: die kijken in hun
slinkende beurzen , zien de olieprijs
omhoog vliegen, en de voedselprijzen en
zien ook de onzekerheden op de financiële
markten. Het volk kan dus minder “spelen”
en heeft ook nog “duurder brood”, en dat
pikt het niet.
Het patroon van de discussie is het bekende
Sarkopatroon: Hij wacht de vraag af en
begint dan te graven in het onderwerp.
Uiterst deskundig, vol met voorbeelden, alle
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worden verkozen. Want er is nergens een
alternatief te zien. Niemand, niks!
Sarko wordt dus de redder van dit land,
ondanks zichzelf en het volk. Hij is de vuilnisman van deze verdwaalde natie. En
opruimen kan hij als de beste. Dat is zijn
hobby. Deze uitzondering zal geen tweede
termijn gaan doen als president, hij is een
pionier en geen huibewaarder. God is dus
toch MET Frankrijk nu!

…………………………………………………
…………………………………………………
FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK
-Politiek/maatschappij
De franse geheime dienst zoekt naar een
perslek in het Elysée, zeker nu een strategienota over “hoe om te gaan met
Modem en Bayrou” plots op straat ligt.
Sarko is woedend want dit is geen positief verhaaltje.
Ach we kunnen hem vanuit Nederland
wat troosten: daar lekt het niet, druppelt
het niet, nee, daar regent het (geheime)
info naar de pers. Het is een oude, wat
vieze sport. Maar hij betaalt goed, en in
heel europa.

-DOE IETS MET UW LEVEN
-Maarten met de BM-tractor verliet intussen
Italië en ging door naar Slovenië, richting
honk. We zullen hem missen als hij weer
voor de klas gaat.. Ik volg hem dagelijks en
reageer nogal eens op zijn site op zijn
prachtige verhalen. Maarten heeft echt het
talent van de pen. En nu schreef hij me wat
over mijn regelmatige reacties op zijn site.
Luister:
“Ha, die Leon. Leon je reacties zijn heerlijk
om te lezen. Het is Pokon voor de dendrieten”.
Ik zeg u , zo origineel ben ik nog nooit gecomplimenteerd door een ware globetrotter.
Dank je Maarten!

.Hervormingen
Sarko gaat opnieuw op de atlantische tour
en verbreekt de oude relatie, zoals De
Gaulle die ooit wilde. Militair stapte dit land
ooit UIT de Nato en ging een eigen
atoommacht worden. Nu komt er een verandering die diep ingrijpt in de verhouding
links-rechts, want eigenlijk waren zij beiden
het gewoon eens in buitenlandse politiek al
sinds 1980. De extra-zending van franse
troepen naar Afghanistan werd nu HET
politieke schokmoment. Links deed uiterst
verontwaardigd over deze fundamentele
wijziging van politieke lijn, omdat zij er niet
in gekend waren. Er vielen harde woorden,
maar Sarko was al weer onderweg. Zijn
koers was gezet.. Hiermee is een historisch
politiek punt gepasseerd, met veel gevolgen. De oude blind VS-haat, de Natoafstand zijn gewoon weggeblazen; de tijden
zijn anders geworden. Basta.

En nu onze “Andy de Monieux”, ook al uit
Afrika terugkeerde, is mijn avonturiershoek
fors kleiner aan het worden.
Wie gaat er weer eens iets spannends
doen? Neem uw spaarpotje en een ezel, en
fiets of een rugzak en loop door uw wereld,
die van de mensen. Ogen open, oren idem
en verstand op “breed”. Zo komt u af van
die beklemmende benauwende sfeer die het
leven soms te bieden heeft. Gezien het
enorme aantal vooroordelen dat de mensheid koestert over “de anderen”, zou JPB
ons hiervoor eigenlijk subsidie moeten
geven!

Verward links
LYON kreeg een PS burgervader die wel
wat wil zeggen over de PS , zijn partij.
-De PS moet ophouden met zijn fossiel
socialisme van eergisteren. De hervormingen MOETEN en vlug.
-de koopkracht kan alleen beter als de
ondernemingen beter gaan draaien.

Hierbij roep ik dus de Zuid-Afrikaanse
globetrotters (ook lezers!) op om ons te
troosten, want zij gaan weer op de fiets.
Voor maanden, over de wereld had ik van
hen begrepen! Mensen, we rekenen dus nu
op jullie!
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-Samenwerking met het midden , bijvoorbeeld Modem, moet kunnen. Daarin is hij
het eens met Sego.
-Sego kan best wat , maar ze moet ophouden met nu steeds maar enkel te
seinen: Denk aan mij de volgende keer.
-DSK is ook een goeie; hij zou bij de
verkiezingen goed gescoord hebben.

en zal nu verdubbeld op jacht gaan naar de
namen van hen die zo’n 20 miljoen smeergeld” opstreken. “Zij”, dat zijn mensen van
werkgeverszijde en vakbondsleiders…. Een
brisant geheel!
Geloof maar dat deze affaire in de politiek
met scherpte wordt gevolgd: hierin steken
de beste chantagemogelijkheid sinds jaren.
Erg “gemakkelijk” als je ook in die hoek flink
moet hervormen.

Dus de burgervader Collomb heeft best
goede ideeën over de PS en gaat zich er
nog wel mee bemoeien. Pas mal, dus.

CLEARSTREAM
De stilte was oorverdovend…

Sego zit boordevol ambitie: ze wil de
-CHIRAC’S AFFAIRES
Naast het geraas over de japanse rekening
waarover het weer erg stil werd, loopt het
onderzoek tegen de fictieve medwerkers
van de mairie van Parijs, toen Chirac daar
burgervader was.
Nu kreeg Jacques een pacemaker en
daardoor zijn er vertragingen in het
onderzoeksverloop. De geplande afspraken
door de onderzoeksrechter moesten worden
verzet. Intussen zijn veel vroegere
medewerkers van Jacques verhoord en die
schijnen te beseffen dat zijn macht praktisch
naar nul ging. Dat zal hem mogelijk nog
opbreken dus. Als het zo doorgaat zal
mogelijk de dood of de ouderdom sneller
zijn dan Vrouwe Justitia… Doet denken aan
Pinochet c.s. die uiteindelijk ontsnapte langs
‘heren wegen. Afwachten dus of Jacques
pacemaker het goed doet…

-Affaires
-DE SOC. GEN. EN KERVIEL
Kerviel (de trader) is weer vrij, het vooronderzoek is voor mei afgesloten dus het
proces kan nog dit jaar plaatsvinden. Er
werden heel wat bazen en collega’s van
Kerviel verhoord; en hij lijkt geen enkel persoonlijk gewin aan de zaak te hebben overgehouden. Ook blijkt hij helemaal niet zo
“stiekem” te hebben geopereerd. Dus gaat
hij nu ook een claim tegen zijn werkgever
leggen via de rechter. En intussen loopt zijn
bankrekening vol door de vergoedingen
voor info en rechten voor boeken etc. over
hemzelf. Er zijn wel zes boeken in de maak
en de rechten voor HET boek zijn stevig
duur. Kerviel gaat NU pas het grote geld
verdienen. En wij gaan horen hoe het echt
toegaat in de grote banken bij de traders.
Dat wordt weer smullen.

DE EADS AFFAIRE
Nogal wat hoge bobo’s van EADS zitten
volgens de onderzoekers van de financiële
autoriteiten hier, stevig in de fout. Want,
gehandeld op de beurs met voorkennis.
Men had wel 1100 verdachten op het oog,
maar dat is om praktische redenen nu ingekrompen. Die zakker met de A380 toen
krijgt nog een lange staart; langer dan de
staart van die A380 zelf. Deze kwestie is
natuurlijk olie op de golven van het politieke
debat over stock-opties in Frankrijk.
Er waren zware klachten bij EADS over de
justitiële onderzoekers bij de “verdachten”.
Maar hun baas Gerard Rameix was er als
de kippen bij zijn mensen te verdedigen. Tja

DE MEDEF-AFFAIRE
Het gaat hier om geheime betalingen van
miljoenen uit een geheime kas bij de werkgeversvereniging en wel bij de UIIM subclub. De voorzitter kreeg ook nog laatst een
gouden handdruk, wat tot enorm gedonder
leidde. Mevrouw Parisot de hoogste baas,
sprak er schande over, de recherche nam
de zaak in onderzoek, een hoge pief van
vroeger zit nu in de bak en, Parisot lijkt haar
smaadproces toch te gaan winnen. Via haar
SMS-archief is nu komen vast te staan dat
zij, die recent aantrad, niets wist VOOR
oktober 2007, wat een tegenstander wel in
de pers liet lekken. Zij lijkt dus onschuldig
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dit soort verdachten is ook verrekt lastig te
grijpen en aalglad. Dan moet je wel wat
stevig doen. Toch?

Nog wat meer uit Frankrijk stammende
“zelfbedachte uitdrukkingen”, waarbij de
officieel bestaande me inspireerden.

DE VAZERELY-AFFAIRE (Kunst)
In 1971 richtte de beroemde kunstenaar
Vazerely zijn Foundation op om zijn
kunstnalatenschap bij elkaar te houden.
Zo’n 15 jaar later werd een president van de
Stichting vervolgd wegens ontvreemding.
Een groot juridisch gevecht barstte los dat
nu een vervolg krijgt. De aangestelde
administrateur slaat nu alarm bij de rechtbank in Aix. Wel 1000 kunstwerken zijn verdwenen. Een van de twee zonen, is na veel
geraas weer duidelijk erfgenaam van de
nalatenschap. Maar daar is nu ook de
onrust retour na jarenlange juridische gevechten . Want hun nalatenschapsclaim van
290 miljoen is helaas groter dan de nog
aanwezige kunstverzameling.
Het gevecht van jaren gaat niet enkel over
buitenstaanders: de familie vocht stevig
mee na de dood van de kunstenaar. Eega,
zonen en schoondochter vielen daarbij
vooral op. De laatste liet zich tot bezoldigd
directeur van de stichting bombarderen en
haar vergoedingen in schilderijen betalen.
Ze is nu nog alleen over met haar zwager ,
naast de kleinkinderen en doet wat ze wil
“om de schulden van de stichting te
betalen”, zo zegt ze. En ze geeft ook
echtheidscertificaten uit, tegen betaling
natuurlijk, voor werken van de kunstenaar.
Toen de kleizoon Vaserely onraad vermoedde en zijn deurwaarders stuurde bleek
er erg veel onvindbaar en onduidelijk. Dus
nu is de volgende generatie ook in juridisch
gevecht met de vorige; het blijft dus in de
familie. Advocaten verdienden al een
vermogen en rechters hadden er al levenswerk aan; de nalatenschap van Vaserely.. Hij rust intussen in vrede.

DE ZANG VAN DE SIRENEN = vals, misleidend gezang. Werd vroeger vooral
bedoeld als vrouwen alle middelen
aanwenden om een man te verleiden. Vaak
zijn het mooie liedjes, maar je kunt er een
hoop gelazer mee krijgen!
EEN TOONTJE HOGER ZINGEN = Meer
bieden dan een ander om iets wat je graag
wilt te pakken te krijgen. Kan tot ernstige
miskopen leiden.
NIET AAN DE DUNSTE SNAAR TREKKEN
= niet te hard gaan. Want de dunste snaar
op een viool moet je af en toe ontspannen
om te voorkomen dat hij breekt. Daar ben ik
wel eens zwak in.
JE HOEDJE MOETEN DRAGEN = min of
meer onplezierige zaken, noodgedwongen
voor zijn rekening nemen, vanwege zijn
herkomst cq verschijning. Als je dat
langdurig moet ondergaan ga je van de
medemensen stevig balen.
DE MOOISTE BLOEM VAN JE HOED
VERLIEZEN = de meest essentiële steun
kwijt raken op het moment dat de erg vitaal
is. Dat gevoel kent iedereen en je moet
hopen dat het gedoseerd tijdens je leven
voorkomt.
SCHOON ALS EEN KAPELLEKE = dat zeg
je over een vrouw op haar huwelijksdag. In
Vlaanderen enkel, natuurlijk!
ELKE LEEFTIJD KENT ZIJN PRETJES =
daarover kan iedereen meepraten. Maar ,
wie kent ook niet mensen die enkel pretjes
zoeken en de rest laten voor wat het is. Echt
enge typetjes en een ramp voor de wereld.

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

NOS BONHEURS FRANCAIS
NOS MOTS ACTUELS ET NOS FRANCPARLERS

Geluk is:

13

-Een Midzomernachtsopvoering, toneel met
orkest (speelde Mendelsohn) in “onze” Hangar de Lamy, ons theatertje. Een juweel van
amateurskunst met een overtuiging als een
bermbom. Het was nog maar een “oefening”
en daarom zo echt overtuigend.

PAROLES DE PRÉSIDENTS.
Omdat ze nooit “op” raken weer een reeksje
presidentiële wijsheden.
“ Een heel leven in de oppositie doorbrengen is voor een politicus hetzelfde als voor
een schrijver, om te worden veroordeeld tot
enkel lezen en beoordelen van andermans
werk” (Pompidou, 1969).

-De verkiezingen volgen in Mormoiron.
Maar dan wel achter de schermen. Amateurpolitici zie je kunstjes doen alsof ze
politcologie dan wel volksmennerij hebben
gestudeerd. Ze lappen je pootje, geven
knietjes en zetten roddels in het dorp uit. En
dan besef je dat het boze wat wij in de echte
politiek zien, gewoon des mensen is en
niets van doen heeft met een Parijse ziekte
of zo. Geluk is hier als je in staat bent het
cabareteske erin te zien.

***
“Gij wilt allen vrede, maar wel een vrede die
eervol is en vruchtbaar en een die goed
doet in ons land en die invloed heeft in het
buitenland”. ( Louis-Napoleon, 1849).
***
“Weke katholieke premier droomde nooit
dat hij paus was? “(Mitterand, 1973).

-De grote nieuwste energiemachine zelf in
vol ornaat zien staan.
Die machine bezocht ik in Cadarache, waar
het ITERproject loopt. En we stonden met
40 man sterk te gapen naar een indrukwekkend enorm machien waar je gewoon
twee gassen die we in overvloed hebben om
ons heen , in stopt en daaruit komt dan,
uiteindelijk, heet water, stoom, waarmee je
electriciteit maakt. Een machien dat OVERAL energie kan maken zonder brandstof
die enkel “een ander land” bezit, nodig te
hebben. Een democratische energieverdeling dient zich dus aan; over 50 jaar te
verkrijgen. Als je de impact daarvan snapt,
dan geeft dat je een geluksgevoel. Maar dat
geldt enkel voor geogekken.. zoals ik.

***
“Alles wat ik heb komt van de aarde en van
mijn ouders” (Gaston Doumergue, 1937).
***
“Ik antwoord niet aan hen die me willen
doen spreken als ik wil zwijgen”. (LouisNapoleon, 1848).

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
LEKKER OUDERWETS STAKEN
Ja, mijn generatie en daarvoor, kennen dat
nog wel. Dat flink staken zoals ene Fré Meis
dat graag aanvuurde en later ook ene van
der Scheur met de ambtenaren voor elkaar
kreeg. Plat die handel en niet voor een
middagje!
Voor hen met heimwee hiernaar, zeg ik:
Kom hier bij ons kijken, in het zuiden van
Frankrijk! Hier is het oude harde stakingsvak nog regelmatig in geuren en kleuren te
zien. Brandende pallets en autobanden, niet
voor de kou, nee als martiaal element. Een
robuust stakingspiket met van die
kleerkasten met rode CGT-caps op die
geen meter wijken en die voor niemand ont-

-Eten bij culinaire vrienden.
Ook al kan ik nauwelijks een ei bakken, lekker eten, met toelichting en uitvoerige uitleg,
daar ben ik gek op. En discussie over hoe
het nog beter kan of waarom er “iets”
misging. Je gaat begrijpen dat plezier in
lekker eten en weten WAT je eet, een
essentieel deel is van gezond blijven. En als
er dan ook nog een mooie slok bij wordt
geschonken, en je neus ook nog gaat
gloeien, dan begrijp ik zelfs dat je celibatair
zou kunnen worden.
Daarom is het summum een mooie vrouw
die echt koken kan het opperste geluk!
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zag hebben. Ze hopen zelfs dat een club
CRS-sers zal trachten hun te beleren; dan
wordt het pas echt leuk. Of een directeur in
zijn kantoor een 48 uurtjes gijzelen , of, nog
leuker, zijn kantoor leegmaken via het ongeopende raam. Hup alles eruit: dossiers,
PC-‘s, planten , het fraaie meubilair en een
platte TV. Alles buiten als een hoop schrot.
Of, ook creatief, het afschroeven van de
wieltjes van de winkelkarretjes van een
grootgrutter, waarover men ook ontevreden
is. Want zonder karretjes ligt zo’n tent goed
plat en de wieltjes worden dan, onder luid
gebrul, in een prefecture of een gemeentehuis los uitgekiept. Zet ze er maar zelf weer
aan , is het motto!
De politie is er ook, maar staat op eerbiedige afstand dit grondwettelijke recht te bekijken. Nou ja, grondwettelijk, dat slopen,
gijzelen en zo dat staat natuurlijk niet ZO in
de grondwet en zeker niet onder “stakingen”.
Wordt het TE bont, dat is altijd pas na vele
uren merkwaardig genoeg, dan grijpt de
blauw-zwarte club in. En hard! De mooiste
kloppartij was ooit die tussen stakende
brandweerlieden en CRS-collega’s: een
veldslag zonder een regel zelfs de conventie van Geneve was hier een “vodje papier”.
Dat konden de medische collega’s van de
ambulances later van dichtbij zien!
Ooit zat ik als toerist op het grote plein in
Avignon toen de boeren , met trekkers vol
tonnen meloenen, er aan kwamen op het
hele plein vóór de mairie vol meloen kiepten. Een enorme ravage, al die sappige,
gebarsten meloenen. Toen de boeren de
burgemeester wilden gaan begroeten kwam
de CRS in actie… En middel-eeuwse posse
zonder weerga, ooit door bezongen door
Brassens met als actieplaats Brive-la-Gaillarde. Ronvliegende meloenen die op de
zwarte beschermingskledingsstukken van
de CRS uit elkaar spetterden. Retour
traangas-granaten en charges met de
wapenstok. En het meppen was hoorbaar
boven de sirenes en het gebral uit! De kreten van pijn, van beide partijen, overigens
ook.
Ik had intussen mijn terrasplekje gewisseld
voor een staanplaats achter de grote ruit

van Lou Mistral. Loge staan voor een schellinkprijsje, bij de wedstrijd van het seizoen,
zonder arbiter. Impressionant, schattenderwijs wel 25 gewonden met bloed aan hun
ledematen. Een onvergetelijk schouw-spel
van brute kracht en ongebalsemde breinen.
Enkele keren stond ik in Nederland voor een
poort van het bedrijf van mijn werk-gevers
vóór een vakbondspiket. Met de auto voor
een half gesloten fabriekspoort met een
bosje FNV-ers ervoor. Ach, we kenden
elkaar best wel. Ik kreeg door het geopende
raam een pamflet aangereikt wat ik beleefd
weigerde. Het ging toch over mij? En ik
verzocht hen om me binnen te laten naar
het grote computercentrum waar de dikke
bitjesmolen draaide, “om jullie salaris-sen
over te kunnen maken”, zei ik dan. Niet
waar, maar dat hielp wel.
Ik werd doorgelaten na wat gemor en sprak
met de piketoverste over de medewerkers
die zouden volgen. Ook zij moesten naar
binnen, zei ik. Dat werd dan met veel argwaan aangehoord en instemming kwam er
niet.
Even later, zag ik uit mijn kantoor, vlak bij
de ingangspoort, dat de “systeemprogrammeur” (een soort godsgeleerde in
die dagen van grote computers), werd
aangehouden door piketters. Hij had een
zeer kort lontje, hij heette dan ook Hans. Ik
zag zijn woede op afstand groeien en kende zijn explosies. Tijd voor wijs ingrijpen
dus. Ik begaf mij snel te voet naar het piket.
Hans zag me en ik wenkte: low-key, Hansje!
Dat hield hem nog even tegen… hoopte ik.
Discussie met het piket nu: het werd wat
heter natuurlijk. Ik las voor uit de algemene
rechten van werkwillige werknemers en
werd bevuurd met ‘solidariteitsredeneringen
van romantisch soort”. Een heel stuk
Buitenhof”-discussie” kwam aan de orde,
terwijl Hans zich in zijn voiture zat te ergeren. Na wat gedonder ging men opzij en
Hans gaf erg veel gas; wat het piket opwond. Dus moest ik nog eens in de ring.
Maar het liep rustig af.
Met Hans naar het kantoorgebouw lopend
zei mijn wizzard uit de Peel: als gij nie waert
gekomme had ik ze tot turf geplet, godver.
En hij trok woest aan zijn sjekkie. Ik liet het

15

maar zo. Maar liet later het piket koffie
brengen uit de kantine. Toen ze die opslurpten liep ik er heen en verzocht ze de
volgende medewerkers niet zo te hinderen.
We maakten een dealtje: ze zouden hun
auto buiten het hek parkeren en te voet
binnen lopen, door het kleine zijpoortje. Dat
zag je nauwelijks. Een prima idee na een
uurtje draaide onze molen en maakten wij
meel.
Daaraan moet ik altijd denken als ik op TV
in Frankrijk die bloedige, geweldadige stakings-toestanden zie. E ik besef dat ik vroeger eigenlijk nooit een ECHTE staking ,
EEN ARBEIDS-CONFLICT VAN NIVO, had
gezien. En daar had ik dan geen spijt van..
Andere tijden, andere volken en andere
zeden dus. Hier in het wilde zuiden, waar
we nog stierenvechten doen op zondag en
kleine vogeltjes afknallen, ganzen voldraaien met maïs en af en toe wat op elkaar
knallen met jachtgeweren, daar moet je niet
van de “flauwe” zijn. Af en toe moet je effe
flink de macho uit hangen; dat is goed voor
de sociale vrede.
De eerlijkheid gebied te zeggen dat het
aantal stakingen c.s. in Frankrijk sterk afnam de laat-ste jaren. Maar er zijn enige
voortekenen voelbaar die wel eens opnieuw
tot “stevig volksver-maak à la grevistes”
zouden kunnen gaan leiden. Er is dus nog
hoop.
april 2008.

Daarna werd het akelig stil in het dorp,
athans aan de oppervlakte. Ik kon mijn
ongerustheid enkel bestrijden door weer
een duikje te nemen in de ondergrondse
politieke wereld. Dus bij enkele
vrienden/bekenden, die op de dorps-tamtam zijn aangesloten.
En jawel, Gerard slaapt inderdaad een
beetje en wil gewoon de oude lijn volgen: hij
e
zat al in de oude raad en zijn 1 adjoint is de
oud-burgervader. Dus dat is gemakkelijk.
Maar de gekrenkte oppositie roert zich en
stookt: en, in het andere kamp dus. Men
tracht de discipelen van Gerard, die nu
misschien toch wat geschrokken zijn, over
de verboden streep te trekken. Daarover
circuleren nu hardnekkige geruchten in “Le
Circuit” en ik heb de neiging die wel te
geloven. Want de afstraffing van de oude
politiek moet natuurlijk toch onrust
veroorzaakt hebben bij hen die toch
opnieuw werden gekozen (overigens maar
enkelen) en ook bij de nieuwelingen in het
regeringskamp. Dus de oppositie die
technisch monddood werd gemaakt, doet nu
zijn slopende subversieve werk.
Intussen draait de cultuur in de Hangar de
Lamy, ons theater, vrolijk verder onder
bezielende leiding van de vroegere, nietherkozen, adjoint Culture. Hij int
entreegelden, geeft korting als je een Carte
familiale hebt (gemeentelijke susidie!), en
nodigt het ene na het andere groepje
kunstemakers uit. Alsof er niks is gebeurd.
Iedereen beziet dit alles en vraagt zich af
hoe dit kan en wanneer de crisis zal
losbarsten. Kennelijk heeft de ex-adjoint zijn
manier gevonden om zijn gram te halen!
Dat gaat er nog toe leiden dat wij, de
cultuurconsumenten van de Hangar,
binnenkort worden gevraagd om met
spandoeken door het dorp te trekken
waarop staat: Sauvons la Culture! En, “Pas
de licensement pour Max” (de ex-adjoint
heet zo).
Want men kan nu wel bijna de hele oude
bestuursclub hebben afgeschoten, daaraan
storen wij ons hier niet, als het om ONS
wereldje gaat. Alors : On ne touche pas à
nos loisirs!

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

JOURNAL MORMOIRONAIS
STILTE NA DE STORM
De verkiezingen verliepen licht tumultueus
met een eerste vergadering waarin de
democratie werd genegeerd bij het kiezen
van de adjoint-maires en de externe
vertegenwoordigers. Boze oppositie dus en
geen enkele speech, geen dankwoorden en
geen nieuwe bezielende teksten kwamen uit
de mond van onze “nouveau maire”, Gerard
B.… Zijn programmatische lijn leek nog niet
echt ontwikkeld.
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Gerard is dus gewaarschuwd; zou hij het
toch wagen om ons dwars te zitten dan zal
hij de getergde volksziel ontmoeten en
alsnog moeten gaan nadenken over een
program en een strategie. Desnoods
bezetten we de Hangar samen met de
oppositie. En omdat ook onze facteur ook
“oppositioneel is”, zullen we ook de
gemeentelijke postbezorging gaan
saboteren.
Gerard B. dommelt , maar wij gaan
ondergronds. Dorpsguerilla , burgerlijke
ongehoorzaamheid en als het moet, zelfs
weigering van belastingbetaling!
Gerard zal wreed worden weggerukt uit zijn
gezapigheid, het volk gromt en wil zijn
spelen. Et basta.

Woorden rollen,
Vriendelijke woorden,
Veel gelach veel gepraat,
Grappen, grollen teasing,
Zoekend naar de klank van gisteren
Some sweet, some bitter.
Ze zuigen zich vol,
Met herinneringen van elkaar,
En herenigen de stukjes,
Tot de gewenst puzzle,
Weer compleet is,
En het hart weer rust vindt.
Woorden uit vele talen,
Een familie-esperanto,
Spaans, frans, amerikaans,
Door elkaar, getwist,
Een wir-war van mantra’s,
Balsemt de zielen.

Leon april 2008
………………………………………………………
………………………………………………………

Het afscheid is gemengd,
Weemoed, warmte en angst,
Voor wat kan gaan gebeuren,Voor de
volgende ontmoeting,
Kussen, omhelzingen, traantjes,
En weg vliegen ze,
Naar huis…?

COIN DES POETES
Na een tweedaagse reünie in Martigues
,van een (bevriende) spaanse familie die
over de wereld uitfladderde was mijn mood
zoals hieronder beschreven. Het was indrukwekkend. Ik voegde een eerder
gedichtje toe, van meer autobiografische
inslag. Zo verbinden zaken die zo anders
lijken zich steeds onderling toch. De
wondere wereld.

Home is where the heart is,
But where is our heart really?
Do you know?
Leon, aug. 2007
(bij de reunie van de familie Lopez. In
Martigues, Zuid-Frankrijk)

REÜNIE DER EMIGRANTEN
Van alle kanten,
Uit onze woelige wereld,
Komen ze naar meeting point,
Om elkaar te zien,
Te voelen, aan te raken,
To feel “like home” again.

*****

Bij het nadenken over de “eigen emigratie”:
EMIGREREN.
Laat je iets achter?
krijg je er iets bij?
of allebei?

Geen weg is te ver,
Geen vliegtuig te vol,
Om dit te beleven,
In te ademen,
Die vertrouwde lucht,
Die doet herleven.

Hoorde je bij iets,
dat verdween?
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Zocht je iets,
dat er niet meer was?

omgerekend is 3242 miljard dollar dan
10147 dollar). In 2040, als het zo verder
gaat, worden de VS onttroond, dan is
Peking number one. Gezien de vooruitzichten nu voor het mooie land van
George B., zou het nog wel eens eerder
kunnen zijn…

Wilde je gewoon iets anders,
omdat je moe werd van gisteren?
Trok je het avontuur,
de echte motor van je leven?

DE OLYMPISCHE SPELEN EN DAARNA?
Het is een drama die rondreizende toorts,
omringd door politie en demonstranten
terwijl de politiek het heeft over wel/niet de
opening bijwonen, beter gedrag eist van
China en China roept al over landenboycots!
Dit fenomeen, dat een wereldfeest inleiden
moet, toont hoe de wereld functioneert. Het
mooie feestje van China lijkt een schokkende nachtmerrie te zijn; althans in het
begin. Het grote stadion voor 90.000
personen heeft de eretribune en die zal dus
niet echt te klein zijn…
In 2010 is er in Shanghai de grote Universele Expo en men maakt zich daar nu
grote zorgen over het politieke klimaat wat
daar ook zal blijken.
De wereld is bepaald geen gezellige
sportersclub, maar meer een vechtend stel
landen die struikelen over hun “waardeverschillen en culturele confrontaties.
Eigenlijk tonen dit soort wereldwijde activiteiten het ware beeld van onze wereld.
Het is niet anders! Aar toch nog veel beter
dan oorlog!

gelijk weet je nu wel,
maar misschien ook nog niet?
In de jaren die op je wachten,
zul je het gaan ontdekken.
En dan begint het overnieuw,
blijven of gaan?
Tot de laatste keuze komt,
en dan weet je enkel,
wat je achterlaat,
en niet wat er op je wacht.
Je grootste avontuur?
Let’s hope so.
Leon maart 2005
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

EINDE VAN DE KRACH? EEN MENING.
De profeten zijn terug nu de krach al weer 9
maanden duurde. En er zijn (altijd) opti- en
pessi-profeten. Deze keeer een opti, de directeur economische Zaken van de grote
bank Natixis; dus echt geen kleine spaarder!
Hij profeteert:
Het ergste is voorbij! Ook al zegt Trichet iets
anders. Ik sprak recent met enkele groten in
de VS en die spreken van vertrouwensherstel. De lawinetoestand is gestopt.
En dat is de verdienste van de FED.
Haar koop van Bear Stearns en daarna
doorverkopen aan JP Morgan, dat was een
meesterzet, die vertrouwen terug bracht.

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
ECONOMISCHE WERELDRANGLIJST
Het zegt lang niet alles, dat is zeker.
Maar wat het betekent om no 1 te zijn
qua Brutu Natinaal product kun je zien
aan de VS; zij hebben die plek. Daarna
komt Duitsland en dan komt al…. China!
Wist u al natuurlijk. Maar als je de lijst
opmaakt in termen van koopkracht, dus
rekening houdt met inkomen/prijzen dan
komt Peking al op…..plek 2 (want
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En ook de staat heeft zich goed geweerd:
De Federal Home Loan Banks hebben voor
350 miljard subprimes voor een lage prijs
gekocht van de getroffen banken. De staat
wacht nu betere tijden af. Zoals de franse
staat ook ooit deed met Credit Lyonnais.
De tik was groot, vóór 2010 zal de huizenmarkt er niet boven op komen. Pas bij
een voorraad van 2 miljoen huizen en
lagere prijzen zal e.e.a beter gaan in het
OG.
De Amerikaanse economie komt er sneller
bovenop door hun gunstige export; in Europa gaat e.e.a. langer duren.
De enorme liquiditeiten komen voor een
deel terug naar de beurs en gaan weg bij de
grondstoffen. Al enkele dagen (begin april:
red.) stijgen de indexen weer.
Tot zover een opti-profeet. De nog vele
pessi’s hoort u elders wel zelf.
Tja een bankier die wil blijven moet natuurlijk zoeken naar het licht aan het einde van
de tunnel.

elders. Dat heeft in Zürich flinke onrust
veroorzaakt. De krach kent dus echt geen
grenzen.
In de VS wordt intussen de politiek, m.n. in
het democratische kamp, steeds actiever.
Men wil de mensen die de dupe werden
gaan helpen; veelal om nog erger te
voorkomen. Door bijvoorbeeld staatsgaranties op leningen te geven of garant te
staan voor 15% van de waarde van het
onroerend
goed.
Dat
zou
volgens
schattingen wel 500.000 amerikanen
kunnen helpen en, verdere afzakkerij ook
kunnen remmen. Bernanke steunde de
banken, de veroorzakers van het kwaad en
de volksvertegenwoordigers steunen de
slachtoffers. Zo moet het; het kan niet
anders. Maar de vele regels voor de
toekomst zullen niet uitblijven; die les is nu
wereldwijd geleerd. Bankieren wordt weer
een voorzichtig vak.
DE G7 EN DE CRISIS
G7 heeft nu, na 9 maanden crisis, genoeg
gezien en eist maatregelen voor het
financiële systeem op de wereld. Ze gaven
de grote banken 100 dagen met hun billen
bloot te gaan t.a.v. de nog slapende risico’s.
Dus na de amerikanen komen al snel ook
de europeanen nu. En de druk op hen is nu
politiek uiterst fors: men wil alles boven tafel
krijgen nu. Alleen dan kan je het beheersen.
Intussen is het op de ranglijst van de banken een heel geschuif geworden. Gemeten
naar beurswaarde zijn de amerikanen stevig
gezakt Citigroup viel 112 miljard naar
e
beneden en werd 8 . UBS zakte 10 plaatsen. China Merchants Bank steeg 28 plaatsen en Bradesco (Braz.) 12 plekken. Maar
de lijst is “voorlopig”. We zijn er nog niet!
G7 was erg boos zei men; en dat is wat
vreemd als u weet dat elk van de 7 een
beetje vergat dat HIJZELF banktoezichthouder is , thuis…

DE BESMETTELIJKHEID VAN DE CRISIS
De experts zijn nog steeds perplex wat
bewijst dat het financiële spel op wereldnivo
totaal ondoorzichtig was en is. De interconnecties zijn zeer groot en wereldwijd
geworden , dus de besmettelijkheid is veel
groter dan gedacht. De internetcrisis in
2000 liet het ook al zien: eentje flink ziek,
allemaal ziek dus.
En, de american disease zal mede door
optreden van europese banken voor een
deel moeten worden genezen… Wat nu in
Engeland gebeurt moet niet door anderen
worden gevolgd; hoofd koel houden dus. In
dit licht is de nogal algemene waarschuwing
van het IMF een foute geste.
Een illustratie van de besmettelijkheid komt
weer uit Zürich. Daar is paniek rond de
UBS--bank die weer 11 miljard verlies meldde, bovenop de eerdere 12 miljard bij alle
banken samen. Ze gaan weer de markt op
voor herkapitalisatie wat ze vier maanden
geleden ook al deden. UBS zal echt niet
failliet gaan, maar nu begint er van allerlei
kanten ook advies te komen over andere
elementen. Zoals waarom UBS haar
vermogensbeheerder niet delocaliseert naar

DE HERVORMING VAN HET IMF
DSK de franse baas van het IMF hervormt
stapje voor stapje. Hij stelt nu voor het
stemrecht voor de nieuwe landen te
versterken: de zuidelijke landen hebben nu
40,5% van het totale stemrecht en hij wil
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naar 42,1%. Lijkt een geintje maar het
simpele feit dat het beweegt is al een
wonder. Want de VS is de grootste contribuant en wil daarvoor iets terug hebben.
Verder wil hij 400 banen opzeggen in het
IMF en dus ook bezuinigen. Ach het is een
begin voor dit dure instituut dat zich uit de
markt prijsde bij de armen, maar dat nu
weer terreinwinst zoekt. DSK is Frans dus
hervormen gaat “à très petits pas”.

levende mensen zullen ook langer moeten
werken om hun pensioen te verdienen. Het
demografisch instituut van enen zegt het: in
2100 zal het aandeel +60-ers van 10 naar
32% gaan in de wereld en in Europa zal dat
+50% zijn dan. En zie je de medische vooruitgang dan is ook 60 of 70% niet onmogelijk… Dus dat langer werken is
gewoon onvermijdbaar. Allegre de ziener
zegt hardop dat het maniertje van nu om
ouderen beter te betalen dan jongeren, als
de bliksem moet worden afgeschaft. Een
baan en EEN zelfde salaris, dus los van de
leeftijd van degene die hem bezet. En wie
kan dat nou tegenspreken in het kader van
de demografie en de noodzaak om oud ook
lang te laten werken?
De vakbonden gruwen al en zien er in
Frankrijk niets in, Allegre blijft prikkelen.
Maar wie de komende werkelijkheid achter
de getallen kan zien weet dat dit alles er ook
echt aankomt. Uw kleinkinderen worden
straks gemakkelijk 110 jaar…. Dus ze
begraven u op 90-jarige leeftijd en zijn zo’n
50 jaren oud. Nog niet over gedacht?

PAS OP UW PENSIOEN!
Volgens Barclays Bank is het door
pensioenfondsen geïnvesteerde geld in de
grondstoffenbusiness sinds 2000 opgelopen
van 10 naar 170 miljard dollar. Niet verwonderlijk want ook zij moeten hun rendement halen om uw pensioen te kunnen
garanderen. En, u weet, dat hun omvangrijke aandelenportefeuilles door de
enorme beursdaling een stevig verlies opleverden. Zo erg dat er nu een jaarlijkse overheidscheck komt op de dekkingsgraad. En
dat terwijl de inflatie ons opnieuw besluipt
en met succes! Tenslotte, uw huis zakte
ook al iets in waarde waardoor UZELF ook
armer werd. Ach u heeft genoeg ? Wel dan
is het geen punt, maar pas op, met 3%
inflatie per jaar bent u in 3 jaar 10% van uw
koopkracht kwijt en als u dan “later” wat
geld van uw huis wil opmaken, moet u hopen dat de bank ook niet gaat roepen dat u,
via uitbreiding van uw al bestaande hypotheek, niets MEER kunt krijgen…
Kortom: u speculeert niet, heeft niets op de
beurs, maar u bent wel in hetzelfde spel
gewikkeld… via uw pensioenverschaffers!
Dus wie nog denkt dat “die crisis” wel aan
hem/haar voorbij trekken zal, be prepared!
Het is wat cynisch dat het ABP (enorm groot
pensioenfonds Nederlandse overheden)
nog maar drie maanden geleden een bonus
gaf + een verhoging van de pensioenen,
omdat ze jarenlang dat niet konden. Want
ze zaten ONDER de wettelijk vereiste dekkingsgraad! Alle gepensioneerden waren
trots op HUN fonds…. Dat nu opnieuw in de
remmen moet, zoals iedereen!

CRISIS? KOMT DOOR HORMONEN!
Die mijnheer Kerviel dis 5 miljard
verknoeide bij de Soc. General is gewoon
slachtoffer van zijn hormonale systeem. De
uni van New York onderzocht 17 londense
traders en vond dat ze werden geplaagd
door testosteron en cortison, die arme
drommels. Zij die daar hoge levels van
hebben, nemen de hoogste risico’s en, als
de markt nerveus is gaan die nivo’s ook nog
OMHOOG! De trader verliest dan zijn verstand een beetje en begint te rommelen.
Nou zei de tekst niet of deze traders ook de
hoogste verliezen fokten. Want zou dat zo
zijn, dan moet je gewoon je trader inpluggen
op een analyse-apparaat dat zijn PC
uitschakelt of zijn password op het moment
dat zijn testosteron te hoog wordt.
En de personeelsafdeling moet je nu vol
zetten met medici, want het is een medisch
probleem, die crisis.
Die arme kerels verdienen maar honderd
miljoen soms aan premies; dat is toch ook
om veel cortison van te krijgen? Hoe krijg je
dat OP, want dat is erg enerverend.

U weet het, de pensioenen zijn ook in
structurele zin in apart vaarwater. Langer
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Hiervoor zijn de russen c.s. nou dus
bang. Als ze niet reageren gaat ze voor
bijl in deze gebieden. Dat is beter
snappen, zeker als Georgië en Oekraïne
ook nog Nato-allures vertonen..

DE ANDERE KOSOVO’S
De separatisten in de wereld dromen ook
van HUN Kosovo-avontuur. En er zijn er
nogal wat in Oost-Europa tot groot verdriet
van diverse staten daar.
Daar is bijvoorbeeld Transnistrië, deel van
Moldavië (Oekraïne), met zijn 600.000
inwoners (40% autochtoon, 28% oekrainers
en 25% russen). Riep zichzelf in 1990 uit tot
Moldavische Republiek van Dniestr na een
bloedig conflict ( 1000 doden, 50ooo
gevluchten). Er is nu een gemengde vredesmacht: Moldavië, Rusland en Transnistrië zelf onder auspiciën van de EOCD.
Dan is er Abkhazié, autonoom deel van
Georgië, de buur van Rusland. Sinds 1992
gedonder met hulp van de russen. Al 8000
doden, 240000 Georgiërs weggejaagd. Een
bevolking van ca 180.000. De UNO met
hulp van de VS, Frankrijk, UK en Rusland
houden er nu orde.
Zuid-Ossetië dan, ook autonoom deel van
Georgië waar in 1991 ook 1000 doden
vielen en duizenden werden verjaagd. Zo’n
99.000 inwoners waaronder 66% ossetiers.
De vrede wordt er bewaard door een gemengde militaire macht van Rusland,
Georgië en Ossetie (Noord en Zuid).
Onrustig.
Hoog-Karabach dan, autonoom deel van
Azerbeidjan met een overvloed van
armeniers. Ook al 25000 doden en 1
miljoen vluchtelingen, nu 135.000 inwoners
waarvan 75% Armeniërs. Er is een
mediatiegroep van Rusland, Frankrijk en de
VS. De presidenten van Azerbeidjan, en
Armenië spreken regelmatig met deze
groep.
Dat zijn we eigenlijk al vergeten: het gedonder in dit deel van de Kaukasus was al
begin 90-er jaren. En let op: deze laatste
drie haarden zijn de buren van Iran , Turkije
en Rusland. Transnistrië ligt tussen
Oekraine en Moldavië en grenst ook aan
Roemenië (= EU nu). Aan onze oost-grens
is het knap onrustig. En hier komen ook de
russen , de VS en de EU elkaar flink tegen
En het is erg ontvlambaar. Vele Kosovo’s in
den dop?

zo
de
te
nu

HANDELSBALANSEN
Frankrijk scoort nu – 37 miljard…, maar de
VS -752 en Spanje – 137.. De engelsen: 129, maar China + 250, Duitsland +232,
Japan 214, Rusland +75 en Nederland (!) +
50! Je kunt aan dit lijstje zien: wie heeft er
olie/gas? En wie heeft lage prijzen en… wie
heeft een slimme industrie. Niet: wie gaat
failliet, helaas. Stuur uw oplossingen naar
de redactie.
DE NATO MORGEN?
In Boekarest werd begin april in Natoverband gepraat. Ze bestaat bijna 60 jaar.
En waarover gaat het daar vooral dan?
-Meedoen in Afghanistan.
De VS hebben al 15000 man in dit land,
maar naast de in Irak actieve Britten en de
wat voorzichtige duitsers, een beetje Nederland en Canada, is het een beetje op.
Frankrijk gaat nu meer doen hoorden we.
Dus er is wrevel over de bijdragen der
leden!
-Uitbreiding van de Alliantie.
Namen als Kroatië, Albanië, en Macedonië
gaan zich officieel als geïnteresseerde
melden nu. Maar Griekenland wil de naam
Macedonië niet, dus wordt het “NieuwMacedonië? Oekraïne en Georgië willen ook
wel, maar dat ligt gevoelig bij de russen.
Toch moet er een plan komen voor deze
landen.
-De toekomst van de Atlantische Alliantie.
De VS geeft 4% aan defensie uit , vele anderen zitten op 1,4%. En verhoging daarvan
ligt niet simpel. Ook al zijn terrorisme, nucleaire dreiging, energie-problemen levensgroot aanwezig en vereist dit zeker ook
militaire kracht onder omstandigheden.
Dus gespreksstof genoeg in Boekarest bij
de viering van 60 jaar, ergens op de grens
Duitsland-Frankrijk. U weet nog wel waarom
dat nou net daar moest gebeuren!
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GOOGLE IS OVER THE TOP
Google verliest positie: lagere reclameinkomsten en zakkende beurskoersen. Wat
is er loos? De resultaten lagen voor het
eerst onder de verwachtingen van analisten,
en hup de koers viel ook met 38%. Ook
vertrokken er wat bobo’s voor betere
salarissen naar elders en de concurrentie
van Microsoft en Face Book neemt toe. Al
steeg de omzet nog met 40% de winst
steeg “maar” met 22% en dat was al alarm!
Wat zijn de interne oorzaken? Wel de grote
onderzoeksvrijheid (een dag/week voor jezelf werken) deed concentratie op grote
projecten verzwakken en het elan lijkt nu
dus ook verzwakt. Tja als je zo’n successtuk
bent is elk vermindering van resultaat en
positie een gevoelig iets. Google uit de
garage groot geworden is nu slap en wat
slaperig in zijn paleis. U ziet het: niets blijft,
alles stroomt. En soms ook naar beneden.

exportbelasting op rijst als paniekmaatregel.. Ook Vietnam deed een exportverbod op rijst in gaan en Oekraïne deed
hetzelfde op graan. En dat terwijl 100
miljoen ton graan worden ingezet voor
biobrandstoffen per jaar.
In de arme landen , zo’n 40 stuks gaat het
fout of zal het zeer snel fout gaan. Zo’n 16
miljoen mensen zijn er nu al bij de hongerende gekomen. Niemand kan het heel
precies zien, maar de onrust groeit sterk.
Intussen durft niemand in de westerse
politiek de realiteit in cijfers te etaleren.
Koppen in het zand en pas eruit als veel
bloed is gevloeid.
Einstein zei het al in 1934: “Het nu hebben
van een schitterend produktie-apparaat
bracht ons niet de vrijheid maar de ellende
en de honger”. En nu, 70 jaar later , na vele
oorlogen, is het weer waar.
TECHNISCHE VASTLOPER
Heatrhow opende zijn nieuwe terminal en 8
dagen lang was het een catastrofe: 430
vluchten geannuleerd, 20.000 bagages
zoek. De invoering van aal nieuws bleek
zeer slecht voorbereid en de theorethische
aannamen bleken niet waar te maken in de
praktijk. De bagagesortering w werd in
Milaan, Manchester en Edinburgh gedaan
dat schoot beter op. BA had er weer een
negatief record bij; hun bagageprestaties
waren al uiterst zwakjes! Nu vlogen de
bazen er uit, was te verwachten. Air FranceKLM begon er ook op de VS te vliegen, dat
mocht eindelijk. Gelukkig gebruikten zij
Terminal 2 die uitstekend functioneerde
want “proven”. Nog steeds blijkt het lastig
complexe
systemen
foutloos
te
implementeren. Het voorstellingsvermogen
schiet tekort en/of de ervaringsduur is te
beperkt of, het management is TE jong.
Neem een ouwe brik die al 5 keer op zijn
snufferd ging, die trapt niet overal in! Ik
herinner mij eigen systeemimplementaties
die zeer spannend waren en fouten hadden
die geen test had gevonden. En wie denkt
nu niet aan het paspoort dat een
staatssecretaris de kop koste in Nederland
en nu staat de beruchte reiskaart op het
program der ongelukken…

INTERNET VOOR DE SPIONNEN
Alles staat tegenwoordig op computers, ook
bedrijfs- en staatsgeheimen. En die
computers hangen aan het net natuurlijk.
Daarmee zijn spionnen in staat om te
sioneren, om info te jatten. De VS geheime
Diensten en het Pentagon weten er over
mee te praten. En die ongewenst computerinbrekerij kwam uit … China, vooral uit
China. Dus heeft de overheid nu al een
speciale gedragscode ingevoerd om het
allemaal wat lastiger te maken voor de
“webmob”. Als u weet dat Internet eigenlijk
is uitgevonden door het Pentagon snapt u
hoe zuur dit alles ook is.
PAS OP: HONGERIGE OPSTANDELINGEN
Jean Ziegler van de VN verbergt het niet: Hij
moet denken aan de opstand in de Tuileriën
tijdens de franse revolutie. Toen ging het
hongerige volk zijn eten zelf even “halen”.
Ook al was al bijna een eeuw 1 mens op de
6 ernstig ondervoed op de wereld, nu komt
er plots een hele klap bij. Hij schest de
aanstormende rampen. In Niger wordt door
noordelijke handelaren voorraadvorming
gepleegd en jaagt men opzettelijk prijzen
op. In Thailand zette de regering 35%
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gebied. Ook zijn er al aanbevelingen om
hier en daar 200 mijl uit de kusten te
blijven.. Wilt u gaan varen, leer dan eerst
schieten en neem niet te veel juwelen en
cash mee. Dat bruint prettiger.

DE OORLOGEN ZIJN WEER GEWOON
In de 20e eeuw hadden we vaak en stevige
oorlogen en wij dachten er langzaam van af
te kunnen komen. Ach er bleven wel steeds
kleinere locale conflicten vooral in Afrika .
Maar nu na Irak en met Afghanistan zijn de
grote oorlogen in toenemende mate realiteit.
Vele westerse landen hebben wekelijks doden te melden. De oorlogen veranderen wel
e
van karakter: in de 16 eeuw waren het
e
vooral godsdienstoorlogen, in de 18 wat loe
cale oorlogen, burgeroorlogen, de 20 eeuw
kende zijn grote wereldoorlogen en nu in de
21e eeuw zien we een nieuw type komen.
De grens tussen militairen en burgers lijkt
verdwenen en ook tussen nationaal en
internationaal. De koude oorlogen lijken
voorbij en vervangen door burgeroorlogen
die wel af en toe en internationaal karakter
krijgen (Balkan, Kaukasus). Zie ook in de
Maghreb, en in weggezakte staten (Irak,
Aghanistan) . Nu lijken ook de oorlogen om
de macht terug te komen: zie de machtsstrijd in Azië en de vele VN-inzet-plekken
om orde te houden.
De 50 jaar van mijn generatie kenden lang
erg weinig oorlogen, slechts lokale, ver-weg
oorlogen. Dat lijkt nu definitief voorbij. De
godsdienst, de energie, het water, en de
macht zijn weer allen aanleidingen om er
weer eens stevig op te timmeren.

HANDEL IN SNELLE TREINEN
In Frankrijk kan je zien hoe zo’n handel
verloopt tussen landen. Hoge politiek en
diplomatie bemoeien zich er mee. Het gaat
dan ook om gigantische sommen geld en
dus om gevoeligheden in de “gunning”. Ik
zag het indrukwekkende lijstje van al
aangelopen
projecten
in
Argentinië,
Marokko, Brazilië , samen voor 4200 km!
In onderhandeling: China, Californië, Rusland, Saoudi-Arabië… goed voor nog eens
4000 km. Een stel (loco+ 6 stellen, kost
23-25 miljoen euro; Een totaal systeem van
zo’n 1000 km lang kost al gauw 41 miljard
euro. Mooie handel toch? Als u dit goed
snapt dan begrijpt u de te beter waarom
Sarko zo “internationaal vriendelijk blijft “,
ook tegen het stoute China..De verkopen
liepen jaren nauwelijks: in dertig jaar kochten enkel Spanje en Korea een TGV. Nu
ziet het er anders uit. En met de energiecrisis van vandaag worden electrische
snelle treinen erg populair en, ook de kerncentrales die zo CO-2 veilig stroom kunnen
maken. De franse diplomatie is (relatief
gezin) de grootste van de wereld, maar als
ze zoveel handel doen is dat ook een prima
investering! Frankrijk heeft HET voor de
lange termijn, als men nu maar eens flink
opruimt voor de korte termijn. Sarko au
boulot dus!

DE PIRATERIJ IS WEER TERUG
De Ponant was de laatste boot die werd
gekaapt; deze keer werd en deel van de
piraten en het losgeld teruggepakt. Door
franse militairen die in het Somalië, zonder
overheid, het zelf maar regelden. In 2007
waren er 263 gevallen van piraterij: ja U
leest het goed! Wel 32 in Somalië, 42 (!) in
Nigeria, 14 in India 73 in Zuid-Oost Azië
(waarvan 43 in Indonesië) en 10 in
Bangladesh. Een oud vak herleeft in een
chaotische wereld met tanende overheidsmacht. Met ook al 5 doden en wat
vermisten. Soms door radicalen, meestal
gewoon door geldbeluste bandieten. Vele
boten zijn al fors bewapend en sommige
schepen huren locale kustkenners met
zware wapens in om te passeren in moeilijk

DNA-BUSINESS
Dan Stoicescou liet voor 230.000 euro zijn
complete DNA vaststellen; maar hij is dan
ook bloedrijk. Een hele encyclopedie heeft
hij nu thuis: met ziekteaanleg, ethnische
afkomst, en zijn lichaamskenmerken.
Knome uit de VS doet dat voor meer rijken,
en het wordt snel goedkoper. In begin 2007
kostte het nog 1 miljoen, en experts zien
over enkele jaren een prijs van 1000 dollar.
Een Foundation in de VS biedt nu 10
miljoen aan hen die voor 10.000 $ in 10
dagen voor 100 mensen het DNA vast-
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stellen kunnen. Vooralsnog is dit een
amerikaans spel; Europa doet nog helemaal
niet mee. Ik roep u dus nu op daar eindelijk
eens mee te gaan beginnen; ik stel mijn
wangslijm beschikbaar.

miljard eerder gevonden. Het ligt wel
diep en onder de zeebodem; dus het
duurt even voor het daar gaat stromen.
Nou stel U bent olieboer en hebt best
nog wat olie, de prijs is lekker hoog en
uw kas loopt vol, dan zou het kunnen dat
u gewoon wat rustiger aan gaat pompen.
Want dan heeft U nog wat voor straks als
de olieherrie echt losbarst. Mogelijk
brengt u dat er ook toe, te laten weten
dat uw peakpoint is bereikt terwijl u gewoon de kraan wat dicht houdt.
Kortom: (machts)politiek, economische
groei,
technologie,
speculatie
en
gedrags-veranderingen , al dit is aan de
orde. Nu de prijs op 115 $ kwam eind
april , dat is lineair geëxtrapoleerd voor
2008 dus, 3x15= +45, dus op 1 jan. 2009
150 $ de barrel. Fout sommetje natuurlijk, maar er zijn sommetjesmakers die
durven te zeggen dat het eind 2008 200 $
wordt.
Intussen zakt de dollar in de prut, wat
ons nu nog wat helpt aan de pomp. Als
de barrel straks in euro’s gaat dan wordt
het al weer anders. Gelukkig maar dat ik
(nu) niet in de olie ben, het wordt mij te
lastig. Ik smeer mijn fietsje, dat is beter
(en ook dat dus ook met een pietsie dure
olie).

OLIE (energie), WATER
-Olie, energie
DE CONCURRENTEN VAN ITER
Zie onder Topics een ander soort
kernfusie dat ook wordt geprobeerd,
maar dat waarschijnlijk later dan ITER
een bruikbare machine oplevert. Dus
verder na 2050, 30 à 40 jaar NA peakpoint
dus… en dat is een halve generatie.
OLIE: PEAKPOINT?
Peakpoint is het moment waarop de
olieproduktie op top is en niet meer
stijgt. Dat punt ligt volgens de deskundigen tussen 2008 (!!!) en 2020.
Uiteraard hangt dit mede af van de vraagontwikkeling, omdat een dalende economie minder olieverbruik oproept . Maar
een blijvende enorme groei in India en
China zal dat dan weer compenseren.
Wel nu de actualiteit:
Rusland zegt op peakpoint te zitten, idem
voor Venezuela, Nigeria valt terug (vanwege gedonder) met een-derde, Irak is
nog steeds op de helft van voor de oorlog , in Iran loopt de olie ook niet hard
vanwege capaciteits/technologische restricties.
Dus: het ligt niet echt gemakkelijk. Nou
is een prijsontwikkeling als die bij olie
wel zeker een gevolg van te weinig
aanbod… al zal speculatie, dat is aanbod
achterhouden voor de markt, best ook
een belangrijk vertroebelend punt.
In Frankrijk praat men al over de wijzigende gewoonten in autogebruik en ook
verwarmingsgewoonten; mensen doen
zaken energetisch dus toch al anders en
willen minder “(stook)olie” gebruiken.
In Brazilië vonden ze weer een olieveld
van 33 miljard vaatjes: dat is EEN jaar
wereldverbruik nu. En er was al zo’n 15

VS: NUCLEAIR IS WEER IN!
De VS heeft 104 kerncentrales, land met de
meeste ter wereld (Fr. 58). Nu gaat
Westinghouse (Toshiba) twee reactoren van
1100 Mwatt bouwen; de eerste nieuwe na
Three Miles Island in 1979. En er zijn 30 (!)
nieuwe reactoren in studie, waaronder 7
stuks EPR van Areva. En Bush heeft al alle
juridische voor-bereiding voor een herstart
getroffen. Kernenergie moet nu, maar lijkt
knap te laat te arriveren. Dus in de
tussentijd: gewoon wat kolencentrales,
toch? Kolen zat, weet U! De VS heeft zelf
voor 250 jaar kolen.
VS: DIESELEN IS ECHT IN
De diesel komt razendsnel op in de VS, en
gaat veel sneller in gebruik dan de hybrides.
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Want zuiniger en , ook bijna niet
vervuilender. En de verbeteringen aan
diesels zullen snel tot nog schonere gaan
leiden. Nu is 6% diesl, in 2015 zal dat
minstens 15% zijn. De hybrides: nu 2,2%
en straks 6%. Diesels verbruiken ca 35%
minder en ook als is de diesel nu 12%
duurder dan de benzine, de nieuwste
diesels geven een besparing van 15 à 20%
op brandstofkosten totaal gezien. Dus de
europeanen , DE dieselaars, hebben goede
vooruitzichten en werken hard aan hun
marktaandelen.

in de politiek is altijd groot in de VS, maar of
het zo’n goeie zet is, dat blijkt nu de vraag!
U moet dit plaatsen in het volgende VSenergieplaatje:
De VS pikt 21 miljoen barrel per dag in
(25% van de wereldproduktie) en produceert daarvan zelf 6,5 miljoen.
De VS-oliegiganten controleren niet meer
de olieproductie (EXXON Mobil, bijvoorbeeld), de olielanden zijn nu de baas. Zie
Chavez en anderen.
Irak produceert nog steeds maar 2,3 miljoen
barrels per dag; de helft van vóór de oorlog.
Dus sprong de VS weer op de kernenergie,
maar die centrales bouwen gaat langzaam.
Dus nu maar kolen stoken, nu al verantwoordelijk voor 52% van de electra in de
VS. En de VS hebben de grootste kolenvoorraad ter wereld.
Ook al investeert men in schonere processen (zoals: benzine uit kolen) maar
vooralsnog ziet het er met de broeikasproblemen zeker niet beter uit.
Wel, zo ziet u waarom de VS Kyoto niet
tekenen, ja toch?

DE BIO-ETHANOLRACE
Bush lanceerde de bio-ethanol en dan op
natuurlijk zijn amerikaans. Tot 2012 moet er
al 28 miljard liter ethanol in de benzine
worden gemengd. Zo, want de olieschaarste
geeft paniek. In een jaar werden weer 37
miljoen hectaren met maïs vol geplant , de
grondstof voor de bio-ethanol, die in 1400
tankstations te koop is. En de ene na de
andere bio-ethanolfabriek schiet in de VS uit
de grond. De boeren zijn verrukt en verdienen geld als water. Daarom kopen ze
enorme, met de nieuwste technologie
volgestopte oogstmachines, en John Deere,
de fabrikant, wrijft in zijn handen.
Maar nu de andere kant. Voor dezelfde
afstand heb je 30% meer brandstof nodig
op ethanol rijdend. Om maïs te produceren
moet je veel water hebben, kunstmest en
pesticiden. Het transport vraagt om veel
brandstof, kunstmest maken gaat veelal via
gas, en wat doet dit allemaal aan het milieu,
vraagt men zich steeds meer af. De beroemde geleerde uit Nederland, Crutzen,
berekende dat deze overgang 50% (!) meer
broeikaseffect geeft dan gewoon op benzine
rijden. En de 26 miljard liter dekken slechts
4% van het huidige brandstofverbruik… Als
je alle maïs in ethanol zou omzetten kom je
op maximaal 12% van het VS-gebruik.
Daarbij komt de dikke subsidiestroom naar
de boeren als beloning voor de “ombouw”.
Kassa voor de belastingbetaler dus. U
begrijpt dus dat de twijfel toeslaat… Ook al
kun ook cellulose als grondstof nemen
(hout, maïsstengels) dan wordt het er ook
niet echt beter op. De snelheid van reactie

VRACHTVERVOER PER TREIN
Het komt weer sterk op: schoon, goedkoper
en geen files. De trein doet in Duitsland nu
22% van de totaalmarkt en in Frankrijk 16%
In 2003 waren ze gelijk op 19%. Nu gaat
Frankrijk op het gas , SNCF is overtuigd.
Het spul loopt op stroom en die maak je hier
in kerncentrales. De olie en de brandstoffen
worden dus straks steeds meer met de
electrische trein vervoerd. De autotrein is
terug voor u het weet!
INTELLIGENTE STROOMDISTRIBUTIE
James Rogers (VS) noemt het : de vijfde
energie”, het efficiënte transport/distributie
van electrische stroom dus. Dus meten wat
er in het verbruik gebeurt en dan de
distributie/opwekking dynamisch en Intelligent daaraan aanpassen. In Bopulder
Colorado gaat dat nu gebeuren en daarvan
zijn de verwachtingen zeer hoog. Ook voor
de rekening van de eindverbruikers. Weer
een invalshoek om zuunig om te gaan met
energie en dus onze grote technologische
kennis daartoe in te zetten!
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Sinds enkele maanden is men in dit land erg
actief tegen alle andere geloven, voornamelijk de christenen. Een amerikaanse
dominee die al 45 jaar in Algerije werkte is
uitgewezen. Hoe kunnen drie kleine protestante parochies nou 35000 moskeeën
bang maken, vraagt men zich in de
christelijke kring af? De aartsbisschop van
Algiers kreeg het antwoord ook, toen een
priester gevangenisstraf opliep omdat hij in
een privé-woning de mis opdroeg. En de
dokter die meeging met de pater om klandestiene zieken te verzorgen kreeg twee
jaar gevang. Er wordt gesproken over
“zionisten van christelijke zijde” daarmee
wijzend op de sterk zionistische opvattingen
van amerikaanse evangelische christenen,
in en buiten Israël. En tenslotte, om het
religieuze klimaat van nu, compleet te
schetsen, kregen twee militairen (moslims)
gevangenisstraf omdat ze tijdens de ramadan rookten. “gebrek aan respect voor
de Islam, dat was de argumentatie.

ENERGIE UIT BLIKSEM?
Benjamin Franklin leidde de bliksem via een
vlieger naar aarde, al honderd jaar geleden.
De CNRS (Frankrijk) heeft een laser, die uit
een plasma werd gevoed, ingezet om zelf
een bliksem te veroorzaken in het binnenste
van een cumuluswolk. Zo’n 4000 miljard wat
kwam vrij, gelijk aan 1000 electriciteitscentrales. Maar wel maar voor heel even
waardoor ze niet de aarde kon bereiken. Nu
bouwt men aan een laser die 10 x zo sterk
is… Lost voor morgen nog niets op, maar ja
ook na morgen leven er nog veel mensen.
Niet dan?
VLIEGEN OP WATERSTOF-ELEKTRA
Boeing maakte de Dimona, tweezitter van
16 meter lang met een elektromotor.Gevoed
door een brandstofcel. Hij vlieg 100 km/uur
gedurende 20 minuten op 1000 meter hoog.
Het opslaan van waterstof is uiterst moeilijk
en gevaarlijk, dat houdt snelle toepassing
voor grotere vliegtuigen nog tegen. Maar u
ziet het voor korte vluchten zal het gauw
WEL kunnen. Ach, dit redt ons morgen nog
niet, maar alles wordt nu uit de kast
gehaald. En dat geeft hoop.

EEN POLITIEK DOOPJE MET PASEN
Magdi Allam, italiaanse ex-moslim, werd
door de paus gedoopt met Pasen. Hij is
vice-president van de Corriere della sera en
van origine egyptenaar. Zijn bekering is een
geestelijk interessant verschijnsel maar ook
politiek. Want Magdi grossiert in de fatwa’s
en wordt al jaren extreem bewaakt om die
reden. Zijn doop is dus een kerkelijk-politiek
signaal naar de islam: immers, de islam
afzweren is VERBODEN in dit geloof.
Tja, en dan maakt Wilders een flutfilmpje en
een land + omgeving staan op de kop en
Benedictus doopt deze fatwa-grossier gewoon demonstratief in de Sint Pieter met
Pa-sen! Ziet u hoe het zit met kerk en staat
in onze wereld?

-Water
WATER IS MOORDDADIG
Slechte waterkwaliteit is de oorzaak van
meer doden dan alle huidige oorlogen
samen! Wel 8 miljoen doden per jaar , waarvan 1,5 miljoen kinderen. De oorlogen zijn
dus minder moorddadig.
Water wordt steeds meer een conflictbron.
Kijk in Afrika, Syrië, Turkije, Irak en Israël.
Er zijn continu zo’n 300 waterconflicten.
Het is niet zo duur om beter water te “maken”. Veel goedkoper dan oorlogvoeren.
Daarom moet de internationale gemeenschap zich veel meer op “water”
richten.
Dit alles is wijsheid van ene Alain Bonnet
van de VN!

DE KATHO’S IN OPMARS IN FRANKRIJK
Frankrijk en het Vaticaan hebben weer een
prima relatie want Sarko is katholiek en
bewondert zijn paus. Die in september op
bezoek komt in Parijs bij de president die
geloven weer wil rehabiliteren in zijn land.
De cijfertjes: de wereld telt 1,2 miljard
katho’s en 1,3 miljard moslims. Zo’n 61%
van de fransen heten katholiek te zijn. Van

RELIGIES
DE CHRISTENEN VAN ALGERIJE
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hen praktiseert 9% regelmatig en 19% af en
toe. Zo’n 33% trouwen voor de kerk en 20%
van de 8-11 jarigen gaat naar katechismusles. Er zijn 2 miljoen leerlingen op
katho-scholen.
Bekende fransen die katho zijn, komen daar
openlijk voor uit. Iets wat in een anti-clericaal land Frankrijk nieuw is. De diverse
stromingen zijn legio: van zeer dicht bij exLefevre staande typen tot de idealistische
katho’s die veel pauselijke standpunten
veroordelen. Gebrek aan blanke priesters
doet veel zwarte katho-geestelijken in
Frankrijk opereren die trachten wat eenheid
te behouden tussen de acht stromingen in
dit geloof.
Wij hebben hier in de buurt de kloostergemeenschap La Madeleine, erfgenamen
van de extremist Lefevre en wonend in hun
magnifieke klooster met een gevelsteen van
bijvoorbeeld Jean-Marie Le Pen die mee financierde. Ik liep , na een prachtig gezongen oude mis, rond in hun openbare
bibliotheek en zag in 15 minuten wat ze
graag lezen. Zij prefereren de tijden van
macht, pracht en praal en inquisitie. Zij
zouden wel weten wat je met die moslims,
die ongelovigen moet doen. Zie de uiterst
bloedige herovering van het Heilige land
door de Kruisridders. Daar was een
duizendje doden meer of minder geen punt.
Alles tot ere van de Heer. Ach zo’n kruistocht ligt niet direct in het verschiet natuurlijk, maar zij die de moslims vrezen en
hun geweldadigheid aanwijzen doen goed
de ruim tien kruistochten eens na te lezen.
Die historie druipt van het bloed: alles
mocht, roven, moorden, verkrachten, in
brand steken en stelen. Met de zegen na
afloop. Heilige oorlogen die niet “djihad’s”
werden genoemd. Ken uw historie en
oordeel milder; dat helpt nieuwe krijg te
voorkomen.

brandstapels van de Middel-Eeuwen. Hij
stelt voor het woord hel om te ruilen voor
het woord: Géhenne uit het hebreeuws. Dat
stuit nu op grote tegenstand bij de theologen en gelovigen (82% der noorse
bevolking) der Lutherse Kerk. Mede omdat
er een scheiding van Kerk en Staat in
Noorwegen aanstaande lijkt.
Dus het ligt weer zeer gevoelig. Zoals ook
een uitgever van een locale krant in Zweden
die met de dood werd bedreigd toen in zijn
krant een affiche voor een punkfestival werd
opgenomen. Daarop stond een duivel die
uit de hel omhoog kruipt met zijn voeten op
het hoofd van Christus aan het kruis. En dat
kan op vandaag zelfs niet meer in Zweden.
De gevoeligheid bij de christenen neemt dus
ook toe.
AFRIKA
AFRIKA HELPT ZICHZELF!
Mogelijk viel het ook U op: Afrika en de AU
(Afrikaanse Unie) zijn steeds meer op het
pad om zichzelf te helpen, zonder de
andere continenten. In de opstand op het
Comoreneiland kwam de AU de rebel wegjagen, in Darfoer werkt de AU samen met
de EU en anderen, en nu was er ook een
landenconferentie over het Zimbabwaanse
probleem van die Mugabe. Al met al is het
goed om te zien dat de AU zichzelf
serieuzer neemt en ook al een volwaardige
gesprekspartner is voor de EU. De emancipatie van Afrika normaliseert ook de oude
relaties met de vroegere kolonisatoren daar
; vroeger was daardoor een volwassen nietpaternalistische relatie onmogelijk. Het is
maar een begin, maar wel een essentieel
begin aan een positieve weg.
Overigens wilde de beklaagde zelf niet op
de conferentie verschijnen, de collega uit
Zuid-Afrika ging dus maar zelf bij hem
langs. Tot ieders verbijstering verklaarde hij
dar er helemaal geen crisis was…. Terwijl
nog steeds de verkiezingsuitslag er niet is
en nog steeds moet worden herteld. Nu
komt er een dik schip met wapens naar
Zimbabwe, zou het tellen dus pas na het
lossen van die boot gaan beginnen? Afrika
blijft verrassen.

BIJBELSE HERRIE IN NOORWEGEN
Een noorse gepensioneerde bisschop heeft
grote herrie veroorzaakt bij de theologen
aldaar. Hij zit in de directie voor de nieuwe
bijbelvertaling en is in hoog aanzien. Hij wil
nu discussie over het begrip “hel”: dat
akelige woord met zijn associaties naar de

27

EEN NIEUW AL-QAÏDA ZWAARTEPUNT
Al vele malen sprak ik hier over de gevaarlijke “subsaharabelt”, de gordel van landen tussen Somalië en Nigeria. Met olie/gas
en andere interessante grondstoffen. Ook
het noorden, even er boven, met de opkomende landen van de Magrheb, staat in
de terroristische belangstelling. Wel, in dit
gebied is Al-Qaida in toenemende mate
actief. Nu nog met het ontvoeren van toeristen, steeds het begin, omdat dit publicitair
goed werkt en, veel startgeld oplevert.
De Dakar rally werd ook al geannuleerd en
er is ook al een rijtje van gewelddadig
optreden tegen toeristen in Algerije, Tunesië
Mauretanië… Het destabiliseren van de
noordelijke helft van Afrika is begonnen. Er
zijn ook hier massa’s jongeren die niets
hebben en dus zeer rijp zijn voor recrutering. Ook al een belangrijk onderdeel
van het Al-Qaida recept. En de harde taal
tegen de fransen, die hier koloniaal verleden
hebben en nu ook nog steeds militairen, is
ook steeds meer te horen. Verder is de VS
hier met zijn nieuwe Afrika-commando en
over China struikel je hier gewoon. Eigenlijk
zijn enkel de russen, de Jappen en de
duitsers en engelsen (nog) NIET hier. In dit
licht moet ook de Unie voor de Mediterranée
van Sarkozy, vers verkocht aan de EU,
worden geplaatst.
Intussen is men bang geworden dat de
rebellistische beweging van de Touaregs,
die cultureel gezien tegenstanders zijn van
de radicale islam, toch naar het Al-Qaidakamp zouden kunnen overlopen. Dat geldt
voor het gebied Mali/Niger. In Niger tracht
de regering te onderhandelen met de
rebellen die strijden tegen verwaarlozing
van “hun” gebied en/of meer willen krijgen
van de uraniumwinning in het noorden. Een
geplande topconferentie van Mali, Niger,
Algerije en Libië mislukt steeds omdat de
twee laatste herrie maken. Dit alles doet de
instabiliteit in dit grote gebied geen goed.
Afrika (noord/midden) is op weg een nieuw
zwaartepunt van clashes te worden: over
religies, over grondstoffen, en energie. De
zuiderburen
van
de
EU
worden
wereldnieuwshaarden.

HONGEROPSTANDEN
Tja de honger was nooit helemaal weg in dit
continent, door droogte en oorlogen. Maar
nu komt hij terug vanwege prijzen voor
voedsel. In Egypte (niet het armste land!), in
Kameroen febr.), in Côte d’Ivoir (Maart) en
zelfs in Marokko. Allemaal de pineut vanwege de duurte, die in een land waar het
budgetaandeel van voedsel in het totaal ca
75-80% en meer is. In Europa is dat maar
ca 10-15%. We hadden ook al gedonder in
Mexico, Bangladesh en zeer fors, met
doden , ook in Haïti.
De veranderingen in onze wereld roepen
uiteraard ook veranderingen op in voedselPRODUKTIE en voedselVERBRUIK: méér
mensen (die rijker worden en dus meer/anders willen eten), minder land-bouwproduktie (minder terrein, meer biobrandstof). En ook de speculatie natuurlijk;
de investeerders die wegvluchten van de
jojo-beurzen. Samen is dat erg stevig in
totaaleffect, blijkt nu. Dus het is allemaal
eigenlijk nogal logisch en er moet nu fors
gereageerd worden. Vele boeren in WestEuropa zien hun prijzen verbeteren en de
EU wil de subsidies nu ook wel kwijt. Enkele
afrikaanse voorbeelden: meel en maïs,
palmolie en arachiden, suiker, melk en
vooral rijst (300%, 30 en 40% stijging).
Factoren van 8 X zo hoog komen voor. De
mensen rennen dus nog eerder naar de
grote steden. De wereld is nu breed wakker
geschrokken en zint op maatregelen, maar
meer voedsel dat maak je niet in een wat
harder werkende fabriek, en, hoe worden
we het wereldwijd eerst even eens? De
OPEC wil bijvoorbeeld niet méér olie
pompen en ons dus ook niet een kans
bieden op meer mais om op te eten…
Samen kun je sterk zijn, maar ook erg zwak.
WEST-EUROPA
HET WESTEN TREKT NOG STEEDS AAN!
De levensstandaard, zijn vooruitgang (zeker
in democratie), en zijn technisch kunnen,
zijn nog niet verbleekt. Ook het universalisme van zijn vrijheidsideaal is nog
steeds sterk levend. Maar de druk van de
nieuwen op het wereldtoneel m.n. Rusland
en China, India en niet te vergeten de islam
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nemen snel toe. Sommigen zijn nog optimist
en wachten af; immers: hoe willen anderen
in korte tijd ons kunnen evenaren? Dat
neemt toch veel tijd?
Maar zie de snelle opkomst en hun politiestaatachtig optreden (Tibet), en soms ook
de wrede staat. Onze “prediking” verzwakt
steeds sterker door onze arrogantie,
paternalisme en onwetendheid over andere
culturen Idem voor wat betreft onze moraal
, ons religieuze tintje en onze afkeer van
eng nationalisme.
Men houdt niet meer zo van de prediking
van die ouwe rijken uit het westen…
Toch moeten we niet opgeven en beseffen
hoeveel volken en landen nog in onderdrukking leven. Ons vrijheidsideaal is niet
dood en begraven.
Dus laten we nu ook bij de OS2008 geen
oude fouten maken. Laat de sporters hun
boodschap tonen en verspreiden en laten
de politici het hoofd vooral koel houden. En
kijk met de ogen op de lange termijn
gericht, laten we niet leven met de waan
van de dag. Overtuigen is altijd vechten,
maar overtuigen stopt als je jezelf “buiten de
communicatie plaatst”.
In die zin zijn de OS 2008 een kans voor
Peking maar ook voor ons en onze idealen.
Maar dat is niet ieders manier van kijken
natuurlijk.

naar Londen haar omstandig toegelicht door
hoge afgezanten uit Parijs.
Motto van Sarko c.s.: de wereld wordt
steeds gevaarlijker en dan moet je je
vrienden kennen. Sarko wil weer op Europa
kunnen rekenen nu de VS in de prut zakt en
Rusland steeds bozer wordt. En, in het
midden-oosten ook nog geen schot komt.
En, Azië oppermachtig begint te worden.
Dus hierom stijgt Europa op de beurs!
Maar de onderlinge wrijvingspunten van
Duitsland, Engeland en Frankrijk zijn nogal
talrijk; dat is een zeer nare zwakte. Dus het
verenigd optrekken blijft vooralsnog een
stevige illusie.
EUROPA WIL MINDER SUBSIDIES
De landbouwprijzen vliegen door schaarste
en speculatie de pan uit in de wereld en in
de EU worden boeren gesubsidieerd. Er is
een nieuw landbouwaccoord gepland voor
2014 pas, overigens. Maar in deze sector is
het nu oorlog. De graanverbouwers lachen
en de veetelers wenen. De noordelijke europeanen zien een afbouw van subsidies
wel zitten als afruil tegen vrede in de Wereldhandelsorganisatie. Kortom het grommel
over de subsidies voor de landbouw in de
EU gaat weer beginnen. Hopelijk kan daar
de nieuwe vriendschap Groot-Brittannië en
Frankrijk enigszins tegen.
Of wij, de consumenten er iets mee opschieten is de vraag. In elk geval kan de
bijdrage aan Brussel omlaag, en DUS ok
onze belastingen?

FRANKRIJK, ENGELAND EN EUROPA
Sarko trok naar Engeland en haalde
omstandig de banden met het perfide Albion
aan. Het goede moment, als je beseft dat
op dit moment vriendschap met de VS ook
geen hoge ogen gooit, zelfs niet voor
Brown. De twee atoommachten in de EU
spraken over hernieuwde vriendschap en
ook over meer samen optrekken in Europa.
Ook geen toeval, want Sarko gaat presidiëren over enkele maanden. En hij wil
Europa weer opnieuw fors neerzetten als
“actor op wereldnivo”. En ook de recente
bijeenkomst van de NATO had met Sarko’s
offensief te maken.. Met Brown gaat dit
soort zaken wat lekkerder dan met Angela,
die een wat eigen rol koos en die niet staat
te trappelen om op het wereldtoneel te gaan
staan. Overigens werd de reis van Sarko

TRICHET EN DE INFLATIE
In maart was de inflatie in de eurozone
3,5% ; flink boven het plafond van de EUbank van 2%. Hij was al langer bang voor
een tweede golf van prijsstijgingen voor olie
en grondstoffen. In Frankfort waar de EB
ligt eisten de vakbonden loonsverhogingen
van 8 à 10%.
Voor het eerst is het reële inkomen in de
eurozone gedaald. Trichet denkt nu na over
wat te doen: wie het weet moet het zeggen
zelfs de groten zijn nu aardig verward, lijkt
het. En Trichet is geen familie van
Bernanke.
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GORDON KOMT IN ZWAAR WEER
Omdat de britse economie voor 20% van
zijn BNP van financiële diensten afhankelijk
is, komt er nu zwaar weer op. De groei lijkt
op 1,8 te blijven steken voor 2008 en dat zal
voor 2009 weinig veranderen. In de City
zullen ca 30.000 jobs teloor gaan, verwacht
men. Dus is het dubbel jammer dat het reemploymentprogram zo weinig succesvol
verliep tot nu toe. Want 4,5 miljoen mensen
in dit land zijn geheel ongekwalificeerd en
het WW-cijfer van 5,2% is geflatteerd
vanwege de 2,8 miljoen invaliden. De
kasvulling van Tony is op dus gaat hij op
het pad van de belastingverhoging… En
daar schrikt men in de Londense City altijd
erg van. Ach, niemand blijft dus gespaard…

kans voor “bad old Berlusconi” te gaan
worden. Hij zal aantreffen: groei 0,6%,
tekort 2,4%, staatsschuld 103% van het
BNP en 2,9% inflatie. Een erg somber
plaatje dus. Met een ww die op 7% afstevent. Nu is de strijd om de hoogste
functie gestreden en Berlusconi suggereert
opnieuw dat hij de bling-bling route terug
kan vinden na de zuunigheid van Prodi. Het
circus gaat dus weer los in het zuiden.
De tegenstander van Berlusconi, oud-leider
van de communisten , nu bekeerd, leidt nu
de combinatie van oud-commys en linkse
katholieken. Hij is een man van wereld die
graag dineert met de groten want hij was
burgervader van Rome. Hij koerst naar het
midden en brak met radicaal links en is
vriend van Royal en Delanoë uit Frankrijk.
Hij heeft echter fors van “de cavalier”
verloren; was maar goed voor 37%. Zijn
glorie is verbleekt met een resultaat van
48% voor zijn rivaal.
Walter zei ooit: “We zijn die Berlusconi zat.
Ik wil me liever met nieuwe ideeën bezig
houden”, en, “ Het leven is niet de politiek.
Het is het leven zelf, de film en de natuur….”. Voila Walter Veltroni.
Berlusconi moet nu met uiterst kleine
marges voor de derde keer zijn land “uit het
slop halen”. De EU houdt haar hart al vast
bij deze uitgesproken anti-europeaan, die al
eerder geweldig veel trammelant maakte.
Pas in 2014 komt Italië gelukkig weer voor
presidiëring aan de beurt, dus dat lijkt B.
niet te halen. Sarko, de strateeg, die in juli
in Brussel aantreedt, wilde al meteen met B.
praten. Hij bedoelt, een beetje “uitschakelen/apaiseren”. Hartstikke nodig.
We gaan nog lachen dus, als de bekende
boer met kiespijn. En ja, de eerste Berlusconi-rellen zijn er al: hij zei dat de Europese
Bank wel eens wat meer mocht doen dan
inflatiebeheersing…. Iets wat ook uit de
mond van Sarko kwam. De beiden zouden
het nu wel eens aan de stok kunnen krijgen
met Angela.. Berlusconi kon het ook niet
laten de grote groep vrouwelijke ministers
van Zapatero te beledigen: hij suggereerde
dat het zwakke en onkundige vrouwtjes
zijn… onze cavalière. Hij ging naar Poetin
ook naar Poetin, om met hem te spreken

HET IERSE SPROOKJE LIJKT UIT?
Ierland was het land van honing maar komt
nu ook in zwaarder weer. Zijn export ligt
zwaar onder vuur en de WW gaat naar 6%.
De bedrijfskosten werden snel hoger waardoor bedrijven weggaan. De OG-markt is
stervensduur en na 30 jaar “boom” en groei
van 6%, is er nu een hobbel. Euro hoog,
salarissen (te) hoog, en dus foute boel ondanks de hoge arbeidsproduktiviteit. In
2006 was het uurloon van arbeiders in de
VS 23,82 $, 25,96 in Ierland en 20 $ in
Polen. Motorola trok al aan zijn stutten en
vertrok, en de buitenlandse investeringen
blijven nu achter. Kortom Ierland is zijn
concurrentievermogen nogal kwijtgeraakt!
Dus zal nu ook de overheid moeten gaan
bezuinigen en men moet terug naar grotere
soberheid. Als je je te ver verwijdert van de
opkomende landen is het feestje zo voorbij.
Behoud van je positie is een uiterst lastig
spel geworden in een razendsnel veranderende wereld. Ierland WAS even het
rijkste land van Europa, en dat is nu (even?)
niet meer zo. Zo werkt de wereldwijde concurentie!
ITALIË MOET WEER OPNIEUW BEGINNEN
Prodi viel; zijn zuinigheid en zijn complexe
coalitie werden hem noodlottig. De ingezette
sanering van de financiën beviel de
Italianen niet echt en dat lijkt nu opnieuw DE
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over het plan om Alitalia aan de Aeroflot te
verkopen… Immers, Brussel riep al heel
nerveus, dat verdere staatshulp aan Alitalia
verboden was, om Air France-KLM wat te
helpen. U ziet weer hoe de cavalière
werkt…
De grote politicoloog Sartori uit Florence is
intussen aan de alarmbellen gaan trekken in
Italië. Hij weet zeker dat Berlusconi alle
controle op zijn macht zal gaan uitschakelen. Hij zal gaan machineren als
premier en wil daarna president worden. Dat
is zijn carrièreplan. Het ruikt weer naar
Mussolini in Italië.. Overdreven? We zullen
het gaan zien.
Zijn rechtse meerderheid is comfortabel
dankzij de steun van de Liga van het
Noorden van heer Bossi. Erg rechts clubje,
om niet te zeggen facistisch. Hun geschiedenis staat bol van racistische,
geweldadige voorstellen en ideeën.
Ik kan de cavalière nu zelf al niet meer
bijhouden: hij lijkt op Sarko maar dan wel op
de maffiose versie.

toekomst. En de Finse premier verloor ook
een proces tegen zijn ex, die een onthullend
boek schreef. Het noorden wordt warmbloediger, dat komt door de opwarming der
aarde… hopen we.
DE DUITSE AUTOLOBBY IN BRUSSEL
De duitsers zijn DE autofabrikanten van de
dikke auto’s in Europa. En als dan europees
de uitstootnormen worden aangeschroefd is
dat voor hun een kleine ramp. Dus gaan
dan de vele hoge ambtenaren in Brussel ,
die van duitse komaf zijn, erg veel bezoek
krijgen van de beruchte auto-lobby uit het
Grosse Vaterland. De duitse merken zitten
zo’n 25% boven de anderen in aantal lobbyisten, dat is wat! Ook de parlementariers uit
de rechtse contreien staan onder zwaar
lobbyvuur. Franse Nicolas ging al wat
opschuiven na zijn laatste gesprek met Angela. Immers hij wordt binnenkort europavoorzitter en moet Angela dan ook nu al
wat paaien. Als je tegenwoordig politicus in
Brussel bent, moet je een lobbyvrij vest aan
trekken. Linke soep.

FINLAND EN DE NATO
Wel/niet in de Nato? Dat is in Finland,
buurland van de russen een heet probleem.
Al jaren suddert dat. Nu de russen zo boos
werden over Georgië en Oekraïne in de
Nato, ligt de zaak NOG veel gevoeliger.
Toch zien velen deze toetreding aankomen
en achten die onvermijdelijk. Medvedev en
Poetin slijpen hun messen alweer.

OOST-EUROPA
STAKINGEN IN OOST-EUROPA
In Roemenië werd gestaakt bij Dacia (Renault, Logan) om er 148 euro/maand bij te
krijgen en zo te komen op 435 euro/mnd
salaris. Ondanks het feit dat zij al 34%
hoger zitten dande rest van Oost-Europa !
De vakbonden zeggen dat zij “hun deel”
willen van de 62% OMZETstijging:, wat oudcommunistisch gedacht. No way dus. Let
wel: de salarisstijgingen op jaarbasis waren
in dit land al jaren tussen 15 en 20%, Polen
zat op ca 6-8%, Slowakije 7-8% en in de
eurozone was het 2-3%!
De arbeidskosten schieten in het oosten dus
ook omhoog; het gaat met stappen van
TIENTALLEN procenten per jaar. Daarbij
komt dat er grote schaarste is aan arbeidskrachten: 5 miljoen oosterlingen gingen al werken in het westen! Al 43% van de
ondernemingen heeft wervings-problemen.
Nou is er niet echt paniek, het oosten is nog
steeds competitief tov het westen. En, de
fabrieken zijn ook al ultramodern en dat
betekent dat ze ingericht zijn op zo weinig

SCANDINAVISCHE SCHANDALEN
Eindelijk gaat het noorden nu ook eeens, en
stevig in de fout! De noorse premier zat op
internet te klungelen op vieze sites; zijn
minister van Buitenlandse Zaken bombardeerde en schone blonde met SMS-jes
en moest vertrekken. Een naaste adviseuse
van de zweedse premier ging te ver met
een politiek journalist en een Deens afgevaardigde sliep met een militant meiske
van 15 jaar. Dit alles tot grote vreugde van
de noordelijke pers! Dertig jaar na het sexschandaal rond Olaf Palme werd het ook
tijd. Ook de noorse minister die een bevriende advocate een hoge post probeerde
te geven; dat is ook hoopvol teken voor de
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mogelijk arbeidsinzet. Zo gaat het met de
welvaartsontwikkeling, de armen worden
rijker, dan stopt dat ooit ook en dan zijn we
allemaal rijk (of arm?).
Intussen vrezen de bedrijven in het oosten
een salaris eisengolf naar aanleiding van de
verrassende staking bij Dacia. Na twee
weken staken ging men pas accoord, onder
veel bitterheid. Want de hardheid van Renault deed flink pijn. Men accepteerde uiteindelijk 80 € + per maand ; gevraagd was
150 €. Bij Renault zei men: We boden al
+21% en in 2007 gaven we 19,6%. Dan
verwacht je geen stakingsgolf! De low-cost
aanpak wereldwijd van Renault toont nu ook
zijn andere kanten.
Renault leed imagoverlies en weet nu dat er vele jaren zullen
volgen van stijgingen die hard uitonderhandeld gaan worden. Onderwijl beginnen lage lonen landen ook steeds meer
ZELF met kleine goedkope auto’s, waardoor
de concurrentie voor Renault c.s. nog gaat
toenemen.

Het licht schijnt weer een beetje in dit
afgesloten land dat door een gek werd
geknecht. Afwachten hoever het zal
veranderen.

ZUID-AZIË
NEPAL GOES MAO!
De Maoïsten wonnen de verkiezingen in
Nepal, met een meerderheid van zetels.
Daarmee krijgt de wilde koning zijn waarschuwing: vertrek in vrede anders… Deze
koning die alle macht inpikte nadat hij net
daarvoor zijn halve familie had vermoord.
In de straten van Katmandoe lopen de betogers met rode vlaggen met hamer en
sikkel, als in vroeger tijden; een grote
meerderheid wil dit na vrije verkiezingen.
Dus de koning moet zijn biezen gaan pakken en naar zijn vluchtland vertrekken.
De monarchieën dunnen uit in dit
werelddeel, ze zijn obsolete. En nu maar afwachten wat er volgt. De chinezen volgen
e.e.a. met veel aandacht zoals ook India.
Want zij zijn de klos als er instabiliteit optreedt, en in China lkun je nu zien hoe hard
dat gaan kan. De nieuwe wereldmachten
krijgen nu ook HUN problemen in hun
omgeving: noblesse oblige.

INSTABIEL HONGARIJE
De socialistische premier zit klem want de
liberalen liepen weg uit zijn coalitie. Hij verloor zijn parlementaire meerderheid dus. Bij
nieuwe verkiezingen verliest hij zeker van
de oude machthebber de vorige premier.
En wachten tot 2010 is gezien de groeiende
onrust, ook geen pretje. Want ze willen in
2013 bij de EU en bezuinigen nu om aan de
eisen te voldoen. Het land is economisch
een zorgelijke boel en nu ook nog politiek.
Het zorgenkind van Oost-Europa sukkelt
maar verder.

KARZAÏ, DE OPTIMIST
Karzaï ontsnapte al vele malen aan een
aanslag. De Taliban, Al-Qaida loeren op
hem en de VS hebben enorme moeite om
hem te beschermen. Hij ziet hier geen
tweede Irak; de problemen zijn anders denkt
hij. Hij ziet ook wat positievers in de houding
van Pakistan aangaande hun vroegere
steun aan de taliban. Het buurland ziet zijn
land nu minder als haar vijfde provincie,
denkt hij. Met de “goede taliban” (zij die
NIET met Al-Qaida werken) moet er
onderhandeld worden vindt hij. Hij is het
eens met de groeiende kritiek op de
corruptie door afghanen en hulporganisaties
; er zit hierin een groot gevaar. De toenemende heroinehandel (93% van de
wereldproduktie!) moet ook om, de oorlogen hebben de boeren hiertoe gedreven
en de taliban krijgen er hun geld mee binnen. Men moet terug naar de vroegere ka-

GLASNOST IN TURKMENISTAN
De overleden president Niazov draait zich
om in zijn graf, nu hij de hervormingen van
zijn opvolger ziet. Deze voert gewoon weer
de oude gregoriaanse kalender in, die door
de overledene was vervangen door een
eigen verzinsel. Ook herstelde hij de oude
feestdagen en heropende de Opera en het
Circus. Vervolgens wordt het hoofd van de
oude dictator verwijderd van de bankbiljetten en wil hij zelf de Grondwet
aanpassen. Maar de media blijven onder
controle en Internet blijft verboden.
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toenverbouw en de tuinbouw. Daarvoor is
ook weer irrigatie nodig, die is stuk gegaan
in het geweld van de decennia. Hij ziet veel
positiefs in de komende afghanistanconferentie in Parijs en is mogelijk opnieuw kandidaat bij de verkiezingen van
2009.
Karzaï is optimist en heeft ook nauwelijks
een andere keuze; maar velen twijfelen of
hij ooit zal slagen… De a.s. conferentie zal
weer veel soorten opinies doen verschijnen
in de politieke wereld. Intussen wordt er
steeds zwaarder gevochten…

China bestelde ook al vijf A380’s, en zal
20% van de luchtvaartmarkt groot zijn
binnenkort, China zorgt voor 6% van de
export van EU en de VS en dat is 0,7% in
groeitermen. Een franse boycot is EEN TGV
minder zegt men in Parijs. Areva heeft voor
8 miljard negotie in China op kerngebied en
Carrefour opende intussen al 122 winkels
daar. Ikea niet minder.
China is al een gigant, geopolitiek gezien.
Ze hielden in Birma een bloedbad tegen, en
waren het ook die de missie naar Tsjaad en
Centraal Afrika mogelijk maakten. Weliswaar door met geld te wapperen, maar toch!
En dan nog dit: onder de 192 landen in de
VN zijn 53 landen uit Afrika en 48 van hen
zijn ook DIK met China! Dus China heeft de
steun in de VN van ¼ van de landen…
Dus dames en heren, China boycotten met
de O. S. 2008, is echt niet aan de orde.
Geld doet principes wijken, zeker westerse
principes!
Maar nu heeft ook de SG van de VN zijn
bezoek aan de openingsceremonie afgezegd en ook Bush en Brown komen dan
niet. De druk neemt enorm toe en er is in
China bijna enkel verontwaardiging. Zeker
over de politieke oproep van de President
van het OS-comité! China ’s idee van een
enorme positieve publiciteit voor zijn land
lijkt geheel mislukt. En de civilisatieclash
toont zich in al haar scherpte: de chinese
normen en waarden, sterk gewijzigd in
positieve zin (zegt het westen) blijken nu
toch heel wat anders dan de onze. Deze
crisis over Tibet leidt tot ressentiment en
teleurstelling bij de hele chinese bevolking,
die natuurlijk niet echt is geïnformeerd.
Kenners van China waarschuwen voor het
groeiende onbegrip tussen de wereld en dit
enorme volk… De broederschap van de OS
2008 is verder weg dan ooit en langzaam
ontdekken we dat er echt een conflict op til
is.

OOST-AZIË
CHINA IN AFRIKA
Zo langzamerhand gaat iedereen beseffen
hoe enorm de chinezen zijn gepenetreerd in
Afrika. Zelfs nu de fransen die in een militair
onderzoek zagen dat de chino-afro handel
in 6 jaar 15X zo groot werd. Van 10 naar nu
55 miljard $ al. De onderzoekers adviseerden de franse regering om snel een
chinees-afrikaans observatiecentrum in te
stellen. De VS heeft er immers ook al zijn
Afrika-command. Het westen wordt wakker
en het oosten was al lang, heel erg wakker.
BOYCOT O.S. 2008 ONDENKBAAR
Er is een hoop te doen over de O.S. in
China vanuit mensenrechten problematiek.
Er wordt geroepen om demo’s, wegblijven
bij de opening en een enkeling roept zelfs
om een boycot. Daarbij zijn er nauwelijks
politieke leiders te vinden, al zei Angela al
NIET op de opening te verschijnen. Sarko
wilde dat MISSCHIEN ook, maar al gauw
riep Slovenië, eurovoorzitter nu, dat dit alles
prematuur was! De polen en tsjechen gaan
niet maar verder is het erg stil in Europa. En
de westerse bedrijven in China houden hun
hart vast. .En dat is niet om niks.
China heeft 1650 miljard dollars in deviezen
zal eind 2008 2000 miljard zijn. En dat komt
veel westerse goed uit, niet op het laatst de
VS die 492 miljard schuld heeft in Peking=
21% van de hele staatsschuld van Bush.
Als China zijn reserves NIET meer in dollars
zou gaan aanhouden kost dat groei: de VS
1,5% en de Eurozone 0,6%

CHINA IS AAN DE INFLATIE
De inflatie vloog in twee jaar van 8 naar
16%. Varkensvlees werd 63% duurder, 46%
voor de rijst, 50% voor de eieren, dat zit niet
lekker bij haar bevolking. Wat doen? De
regering denkt vooralsnog dat de eco-
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nomische vertraging in de wereld-economie
haar zal helpen dus een terugval van haar
export. Hopelijk zit haar analyse goed, want
niemand wil terug naar de inflatie van de 70er jaren . Dat is toen erg sterk tegengevallen. China moet nu echt gaan sturen in
zwaar weer; lastige sport!

De eerste minister in Japan weet niet meer
hoe en wat; hij zit muurvast. Ruzie met de
oppositie, dat is niet ZO vreemd, maar ook
nog ruzie in eigen partij, dat maakt immobiel. En als in de kamer de oppositie een
meerderheid heeft ben je wel echt politiek
op nul.
De begroting werd niet goedgekeurd, daardoor is er geen geld meer voor de troepen
in Afghanistan; de benoeming van de gouverneur van de Centrale Bank stokt, de
hoge brandstofprijs kan niet worden aangepakt en … de economie zit in een dip.
De leiders van de beide kampen haten
elkaar ook nog…. En tenslotte heeft ook de
baas van de oppositiepartij (!) flinke herrie in
EIGEN kamp. Tja en dan mag je spreken
van een impasse in de vierde economie van
de wereld, die zich bevind tegenover China,
nu al numero 3..
De in elkaar stortende beurskoersen veroorzaken een golf van vijandige overnames
van bedrijven. Toch blijft Japan nog
gesloten als een oester: het aandeel van het
buitenland in de investeringen is slechts 3%.
Mendelssohn kritiseerde dit isolationisme
stevig tijdens zijn laatste bezoek. Want voor
elke dollar die Japan in Europa investeert,
investeert Europa in Japan voor 3 centjes.
Recent verbood de regering het britse investeringsfonds TCI om in J-Power (electriciteit) te investeren om strategische
redenen. Maar nu beginnen zakenlieden
zich ook in Japan te roeren want ze zien de
zaak afglijden omdat de buitenlanders hun
japanse aandelen dumpen. Terwijl buitenlandse banken de plek van de bange japanse innemen. Al 52% van de beursgenoteerden is daar op een waarde aangekomen die ONDER hun balanswaarde
ligt. Alarm dus, Japan moet snel om!

VERSPILLING IN CHINA
Het energieverbruik stijgt 1,5 keer zo snel
als het BNP in dit land. En dat breekt nu op
zeker nu de zware industrie boomt. Economen zien China binnentreden in een
tweede fase waarin arbeid schaarser wordt
en waarin de groei vooral van de investeringen afhangt. Net als in Japan en
Zuid-Korea gebeurde, stijgt het inkomen per
hoofd snel naar 20.000 dollar nadat het de
2000 is gepasseerd. De vraag naar metalen zou in de komende 20 jaar wel eens
gelijk kunnen worden aan de huidige totale
WERELDVRAAG! Ook zijn er zorgen over
het achterblijvende financiële systeem in dit
grote land. De staat begint nu ook hier in te
grijpen door dividenduitkeringen te eisen
van de bedrijven en hun enthousiasme wat
te remmen. De sociale en milieuproblematiek zal nu ook zwaarder gaan
drukken op de ontwikkelingen in dit land.
De overheid zal forser moeten gaan
reguleren.
TAIWAN GOES CHINA
De oppositiekandidaat won in Taiwan, een
jonge president met Harvardopleiding gaat
nu verder. De meerderheid is net als hij
gefascineerd door het grote China en men
investeert daar enorm. Maar hoe om te
gaan met deze economische explosie? Men
spreekt al over directe vliegverbindingen, en
soms zelfs over “een gemeenschappelijke
markt”. De nieuwe president wil werken aan
een vredesverdrag met Peking en ook
bezien hoe het moet met de kwestie van
WIE nou de internationale vertegenwoordiger is van China. Peking of een
afvallige provincie?

NOORD-AMERIKA
SUBPRIMES, HET VERVOLG?
Al 9 maanden duurt deze crisis en nog
steeds is de omvang niet duidelijk. Hoe kon
dit gebeuren is de vraag, steeds meer.
Bankiers en anderen die enkel naar de
opbrengstzijde keken en niet meer naar de
risico’s. Een FED onder Greenspan die

POLITIEKE EN ECONOMISCHE IMPASSE
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kritiekloos de nieuwste financieringstechnieken toejuichte en politici die enkel verrukt
waren over de boom in de bouw. Niemand
dacht na over de onderliggende risico’s en
dat in een bankwereld! En daar zitten ze, en
wij, nou.
Bear Stearns redden via JP Morgan, dat
kon nog net. Maar nog zo’n “deconfiture”
dat zal andere koek worden. We zijn nog
niet op de bodem. Verluidt het… Pluspunt:
Lehman Brothers had een goed resultaat te
melden, maar veel investeerders houden
zich zeer kalm, want als klanten hun geld
zouden opeisen, dan… En intussen zakt de
economie verder in. Nog een grote bank
redden, dat zou voor de FED echt heel
lastig kunnen worden. Citygroup maakte al
een voorziening van 51 miljard recent.
Mogelijk moeten de buitenlandse “joker”
straks worden ingezet. De Deutsche Bank
en de Bank of Scotland en de volle kassen
in het Midden-Oosten. De shake-out is nog
niet klaar en iedereen is nu weer “très
catholique”.

Obama wil niet werken op basis van
frustratie en woede, zoals vele zwarte
leiders vóór hem deden, hij is de leider van
de hoop. Hoe verging het de zwarten in de
VS eigenlijk in de 40 jaren na de dood van
Luther King? De 40 miljoen zwarten zijn
maar 13,4% van de bevolking.
Nu heeft 81% van de zwarten > 25 jaar, ook
een diploma. Het aantal dat een hogere
studie deed verdubbelde tot 1,3 miljoen en
er zijn veel rijke en beroemde zwarten:
zoals Oprah Winfrey (2,5 miljard dollar), ze
trekt dagelijks 21 miljoen kijkers, Tiger
Woods kasseert 100 miljoen per jaar, Will
Smith krijgt per film 20 miljoen, en dan zijn
er nogal wat beroemde sporters. Toch is de
vooruitgang over het geheel gezien bescheiden: het gemiddelde zwarte inkomen is
32000 dat van de blanken 53000! En de
subprimecrises trof ook vooral de zwarten:
46% van hen is huisbezitter. Tenslotte leeft
25% nog onder de armoede-grens. Bij
blanken is dat maar 8%.
Aan de bedrijventop komen ook steeds
MINDER zwarten: blanken willen niet onder
een zwarte baas werken. Dus, als Obama
president zou worden, is dat in de VS een
echte aardverschuiving. Maar aardverschuivingen zijn in de VS al vaak “voorkomen of gestopt” met een goed geweer.
Dat mag ook nu niet gewoon vergeten
worden. Voorlopig lijkt Obama de sterkere
kaarten te hebben, Clinton vecht als een
leeuw tegen een afbrokkelend imago.

BANGE TOEKOMST VOOR DE USA?
Het handelstekort daalt in de VS, zeker als
je de olie effe weg laat. De export schiet
weer stevig omhoog immers de dollar valt
op zijn gezicht. De Import steeg ook flink
maar minder dan de export steeg. Dus
eindelijk, voor het eerst sedert 1995 (!),
wordt het gat kleiner. De WW liep ook licht
terug, veel werk in de exportindustrie dus.
Vooral in de grondstoffenhoek, mijnbouw
dus, maar ook zware machines (bijv.
Caterpillar) is de gang naar het buitenland
sterk klimmend.
En wat dacht u van het toerisme? De
parken en de beroemde steden kregen veel
meer bezoekers, soms wel +20% in 2007!
Uit Canada en Mexico neemt de stroom toe,
maar ook uit Europa, China en India gaat
het crescendo. Men is nog niet op het nivo
van vóór 9/11, maar daar gaat het snel naar
toe. Mijn eega deed ook een duitje in Bush
zakje en was voor een maand in Californië.
Het hielp economisch gezien maar
matigjes…

…………………………………………………
…………………………………………………
NEW: UIT DE “P E N T A G O N F I L E S
EN DE P & O- F I L E S”
GEOPOLITIEK
DIVERSEN
Pentagonfiles
-De dreiging van Al-Qaida voor de VS zelf is
in zes jaar sterk toegenomen zeggen VSexperts.
-De vrees voor een vuile kernbomaanval op
de VS neemt toe en men kent de catastrofale gevolgen daarvan uit simulaties.

OBAMA EN BLACK POWER
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-Rusland gaat de jaarlijkse militaire parade,
gestopt bij de val van de Sovjet Unie, weer
opnieuw doen plaatsvinden vanaf dit jaar.
-Rusland wil dat er Russische militairen
gestationeerd worden op de sites voor het
raketschild in Oost-Europa.
IRAN/ISRAËL
-Iran zegt nieuwere centrifuges te installeren
die 5 x zo snel verijkt uranium kunnen produceren.
-Iran zegt Israël te vernietigen als dat een
aanval op het land zou uitvoeren.
-Gates zegt dat een clash met Iran op korte
termijn niet waarschijnlijk is.
-Hadley, de veiligheidsadviseur van Bush,
zegt dat de iraanse hulp aan Irak moet worden geneutraliseerd.
-Irak en de VS gaan de diplomatieke druk
op Iran opvoeren.
IRAK/AFGHANISTAN
-de VS-troepen moeten na 12 maanden
oorlogsdienst formeel weer twee jaar
gewoon dienst doen, zegt een VS-generaal.
Daar is nu helemaal geen sprake van in
Irak.
-de huidige toestand tussen soennieten en
sjieten lijkt steeds meer de opmaat naar de
opdeling van Irak in etnisch/religieuze delen,
waarbij de macht over de olieproduktieplekken nu DE inzet zijn VOOR zo’n
scheiding.

-De kroonprins in Saoudi-Arabië wordt
steeds machtiger; zijn zieke vader laat
steeds meer ruimte. Hij heeft nu een speciale legergroep opgericht die de sjiïtische
infiltratie moet controleren; centrum ten
zuiden van Mekka.
-Assad zegt dat Syrië gereed is voor een
oorlog met Israël; legerconcentraties zijn er
in het noord-oosten. Hij sprak ook van een
mogelijke aanval op Egypte vanuit Gazazuid. Egypte heeft daarover contact met
Israël, dat nu ook veel last heeft van
Hamasinfiltraties
in
noord-Gaza.
De
Hamasbaas in Damascus Meshaal zegt
(aan Jimmy Carter) dat Hamas wel een
accoord met Israël zou willen en dan ook 10
jaar een houding van “stil accepteren van
deze staat” zou willen. Er beweegt dus van
alles en iedereen speelt zijn spel rond
Israël: soennieten contra Sjieten, Syrië
contra Israel en Iran bewapent de Hezbollah
en Hamas. Een kruitva met 5 lonten.
-De russen willen nu de tsetsjeense
oplossing voor Palestina: je wipt Abbas en
laat een hoge –ex-terrorist (Hamas-ser) op
zijn plek landen en sluit dan vrede. Dit ide
ligt nu bij het Kwartet: VS, EU, VN en
Rusland. Israël ziet er ook wel iets in.
-Carter die in Israël niet erg gezien is
lunchte met een Hamas-ser van slechte
reputatie en legde een krans op Arafat’s
graf. Hij is ook Obama-aanhanger en wil
ook dat de VS met Iran gaat praten.
-In Shiraz ploft in een moskee een koffer
met een bom en het aantal slachtoffers zou
veel hger zijn dan Teheran aangaf. Het lijkt
ook geen ongeluk maar een soennitische
terroristen klap, uitgevoerd door een
antiregeringsgroep in Iran. Met steun van
Saoudi-Arabië. Er tekent zich dwars door
alle andere lijnen een verscherpt conflict
Iran-Saoudi-arabië af cq sjiieten en
soennieten.

UIT DE P&O-FILES
Lees wat deze files voor incidenten
schetsen n het MO en welke suggesties er
in schuilen. Ik noem het hier maar :
Het verwarrende geopolitieke gefriemel in
het MO….
-Libanon is de facto niet meer echt onder
controle van de centrale regering (zonder
president). Al Qaida verzamelt daar nu zijn
strijders uit Irak in een zestal cellen, die
onder leiding staan van bekende terroristenbobo’s uit Tunesië, Egypte en Syrië.
Het blijkt dat Hariri (soenniet, vermoord) alQaida binnenliet als tegenwicht tegen het
sjiitische blok Hezbollah/Iran. Nu tracht AlQaida een wig te drijven tussen de VS en
Europa.

Zou Bush toch nog een dikke klap willen
uitdelen aan Iran voor zijn aftreden? En via
Israël? Zoals even geleden tegen Syrië?
Dreigt Iran daarom NU met de vernietiging
van Israël als ….? Let wel: Israël verliest
haar controle over de Gaza-border!
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-Er werd in Guant een film in beslag genomen die een kindsoldaat in de hoofdrol
heeft die Amerikaanse Special Forces
opblaast in Afhanistan.
-De laatste binnengekomen, soedanese,
gevangene weigert een proces en een
Amerikaanse advocaat, tot verbijstering van
de amerikanen.

WARPLACES
IRAK
-Petreus wil troepenterugtrekking uitstellen;
Bush is akkoord, maar Gates heeft geprotesteerd.
-Sadr’s aanhangers werken massaal in
ziekenhuizen en andere sociale overheidsdiensten en hebben daarop een sterke
greep. Een strategische keus voor de
toekomst.
-De VS onderzoeken opnieuw de infiltratie
van opstandelingen in het iraakse leger en
de daarmee samengaande corruptie.
-De SADR-city strijd woedt en Sadr dreigt
nu met totale open oorlog. In de regering is
er grote onenigheid over de aanpak van de
sjiietische wijk. Petreus wil dat Maliki
samenwerkt met Al-Sadr.
-In Basra worden de sjieten, die de olieuitvoer bedreigen, ook fors aangepakt
omdat het de inkomsten van Irak vermindert.
-Irak wil offertes hebben voor de exploitaties
van zes olie/gasvelden. Er zijn veel
belangstellende olieboeren.
-De soennieten richten al eigen milities op
om tegen de sjiiten te vechten.
-Al-Sadr annuleerde een miljoenen-demonstratie in Bagdad, omdat hij bang is
voor een bloedbad. Hij wordt nu frontaal
aangepakt in Sadr-city en lijkt nu militair te
verliezen.
-1300 militairen die in Basra weigerden
tegen de Sjiieten te vechten zijn uit het leger
gezet. Hun officieren zijn naar Bagdad terug
geroepen.
-de VS laat nu 50% van de iraakse
gevangenen vrij; een gebaar.
AFGHANISTAN
-informanten voor het leger en de VS
worden vermoord in de Bin-Laden regio.
-Pakistan joeg al 30000 afghaanse vluchtelingen die in het noord-westen van dit
land huisden.
-door amerikaanse droppingsfouten vielen
grote hoeveelheden wapens in handen van
de taliban.

LATIJNS AMERIKA
CUBA LIBRE
Gaesa heet de holding gedirigeerd door het
leger in Cuba waaronder een waaier van
bedrijven hangt. Honderden fabrieken en
handelsbedrijven gerund door hoge officieren. Een structuur die doet denken aan
die in het vroegere Rusland en , ook nu
nog, in Turkije en Algerije. Een communistisch trekje natuurlijk. Wie denkt dat
het Cuba, na het wegjagen van de rechtse
dictator , lang geleden, nu beter gaat, komt
bedrogen uit. In de ranking van ZuidAmerikaanse staten iets heel anders:
Analfabetisme, het inkomen per inwoner en
het aantal TV’s per 100 inwoners was toen
plek twee voor Cuba! Dat is nu ernstig
veranderd na Castro’s zegeningen.
Iedereen, vooral ook de cubanen buiten
Cuba, loeren op de aankomende veranderingen in een mengeling van hoop en
vrees. Een miljardair van cubaanse afkomst
zag de aandelen van zijn bedrijf al stevig
stijgen omdat hij het idee voor een Cubafonds lanceerde. En in relatie met de
komende presidentsverkiezingen in de VS
wordt het nog spannender; als Obama wint
gaat hij met Cuba praten. Wat Bush nooit
wilde.
BOLIVIË LIJKT WEL DE BALKAN
Vier van de negen provincies erkennen
eigenlijk het presidentschap van Morales
niet meer. Deze “rijken” willen via referendums meer “autonomie” verkrijgen. Het is
een oude probleem van ver voor Morales,
het
grote
welvaartsverschil
tussen
provincies, maar het spitst zich nu weer toe.
De regering heeft deze referenda al gauw
onwettig verklaard en ziet de hand van
Washington in deze toestanden. De VS-am-
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bassadeur daar was eerder in Kosovo en
daarom spreekt Morales nu: van de balkanisatie die de VS in Bolivië zou willen!
Bush reageerde nog niet. Morales haalt het
helaas ook niet met zijn poging tot verheffing van de eeuwig arme indianen…

Karabag nu wel eens echt regelen. In de
Veiligheidsraad stemden drie leden tegen
(VS, Frankrijk, Rusland) de tekst die door
39 landen werd gesteund. Dus gelukkig niet
weer een “Kosovo-volgeling”. Armenië wordt
namelijk als garantie voor de veiligheid van
de daar wonende Armeniërs gezien. Als
achtergrond geldt de belangenstrijd van de
VS contra Rusland op de Kaukasus, natuurlijk. De vlaag oranjerevoluties ligt nog
vers in ons geheugen. Nu wordt ook Armenië in dit belangenconflict betrokken. De
pers zal het hier ook druk gaan krijgen dus.
Kaukasus , weer nieuwe onrust…

OCEANIË
DE PRESIDENT IS TERUG
In Oost-Timor keerde de eerder zwaar
gewonde president weer terug en gaat
verder. De schuldigen aan deze moordaanslag worden nu berecht. Te bezien valt
of de rust gaat terugkeren.

TRENDS/TECHNOLOGIE
PROOST OBAMA!
Obama is nu een keniaans biermerk en is in
dit land niet aan te slepen! Het duurste maar
ook het meest populaire. Ook al is 50% van
de 32 miljoen inwoners straatarm, Obama
bier loopt, voor 30 cent per glas, als een
trein. De productie wordt nu uitgebreid. Voor
alle duidelijkheid: de kandidaat krijgt er niets
van. Het is enkel afrikaanse trots, want
Obama is een keniaan.

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
DE ARABISCHE TOP EN LIBANON
Deze top slaagde niet in het vinden van een
uitweg uit de libanese impasse, zoals
iedereen al vreesde. Jordanië, SaoudiArabië en Egypte willen dat er eindelijk een
president komt, maar Syrië verhindert dat.
Dus ging het in Damascus deze keer, noodgedwongen, weer over Palestina. Want
Abbas heeft zich ook als deelnemer gemeld
omdat hij nu wel even goed moet oppassen.
Hoe dan ook, deze top kwam niet verder
dan de besluiten van de vorige keer…. De
Arabische verdeeldheid is enorm.

EEN DEPRESSIE IS EEN EIWITJE
Het vinden van een echte depressie is niet
zo simpel maar nu is ontdekt dat een eiwit,
Gs Alpha) zich op specifieke plekken concentreert bij depressieve medemensen. Het
gaat op celmembranen zitten en blokkeert
zo een beetje de communicatie tussen neurostations in de hersenen. En sommige antidepressiva doen, bij ratten in elk geval, deze concentratie weer teniet.
Tja zo worden we wijzer en minder depressiefjes, door die ratten.

MILJARDEN VOOR HEZBOLLAH
Elke twee maanden krijgt Hezbollah 3
miljard dollar van Iran. In diverse deviezen
die binnenkomen van haar investeringen in
Koeweit, Saoudi-Arabië, de Emiraten en
Zuid-Irak. Het komt binnen via de grote
sjiïtische families daar en wordt in Libanon
ingezet om Hezbollah te steunen. En mede
daardoor is er nog geen president in
Libanon, want Hezbollah en de Syriëclub
houden het land in een verlammende greep.
Tot HUN kans, ooit komt. Iran, intussen zelf
een arm land met tienduizenden centrifuges
voor verrijking is de grote financier van de
instabiliteit in het MO. Land van de satan
dus…

DIE ROTTEN NEIGHBOURS
Na de sites die dokters en leraren belaagden is er nu ook de “burensite”. Kijk
dus op Rottenneighbor.com en u ziet van
alles over uw buren en kunt er nog wat
bijscheppen desgewenst. Omdat Googlemap de basis is weet u ook waar de betrokkene vertoeft. Er staan nu al 200.000
buren op en nu begint ook Frankrijk op die
site te verschijnen. Dat wordt dus oppassen.

ARMENIË BORRELT
De Staat van beleg is er weer opgeheven.
En de Azeris willen de kwestie Hoog-
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DE INTERNET BANKKLUIS
Zet al uw papieren etc. in de electronische
bankkluis; een aantal banken bieden hun
klanten nu deze internetservice gratis aan.
In 6 maanden al 100,000 klanten zegt iemand van Arkea (Internetbankier). Want in
die “kluis”zit ook al uw bankpost dus er
hoeft ook geen papier meer te worden
verzonden, een stevig voordeel. Ook kunt u
er al uw essentiële papieren in opbergen die
u even scant en instuurt. De bank Credit
Mutuelle van Bretagne biedt de service aan
voor 2 euro/mnd als u veel geheugen nodig
heeft. Vele banken gaan dit voorbeeld
volgen. Ach heeft u een goede vriend met
een PC (of nog beter twee), dan kunt u ook
uw papieren van waarde op zijn PC zetten n
ze vragen u die toe te sturen per mail als u ,
van waar dan ook ter wereld, daarom zou
vragen. Ach ik stuurde jarenlang diverse
back-ups naar een gewaardeerd familielid
met VEEL geheugen om bij verlies gewoon
te kunnen doorgaan. En daarom kreeg u
ook altijd op tijd uw Le Provençal!

De fabrikanten trachten nou de gevaren te
keren, maar het duurt even. Intussen pacemakeristen opgelet: dus niet te dicht langs
antennes joggen!
SCANNERS TEGEN DE MISDAAD
Er zijn al langer leugendetectors dat wist u.
Ze laten zien dat iemand liegt terwijl je niet
echt wat kunt merken. Maar nu gaat het een
tandje hoger bij de spionagediensten, de
terroristenbestrijders en bij de militairen: de
scan wordt ingezet. Want met de MRI kun
je de activiteit zien van de hersengebieden
dus je kunt een beetje “gedachtenlezen” bij
de verdachten. Experimenten geven akelig
nauwkeurige resultaten. Ze zijn niet echt
beter dan waarheidsserums zegt men, maar
zo’n MRI-onderzoek maakt de verdachten
wel veel banger. En dat helpt ook! U zet het:
de grenzen worden verlegd… als er resultaat is te halen deert de methode nauwelijks
meer.
KAMPIOENSBRUG
Hij komt in Dubaï, de gigabrug , met de
grootste boog ooit: 670 meter. Twaalfbaans en een metrolijn gaan er op. Hij zal
dagelijks 20.000 auto’s slikken en 23000
reizigers per uur verdragen. Het ontwerp is
er en het plan voorziet opening in 2012.
De olieboeren hebben dus de “flouze” voor
zulke mooie dingen, en die gaat nu naar
een firma uit New York die het ontwerp
deed.

INTERNETVACANTIES
Intervac.fr doet het: er staan 20.000 vakantie-adressen in die te huur zijn in de wereld
Waar u heen kunt gaan; maar dan wel op
RUILBASIS. Ik kom bij jou, en jij komt bij
mij, dus. Lidmaatschap 50 à 100 euro per
maand. Levertijd zo ongeveer tussen EEN
maand en langer. En het werkt internationaal: u biedt een appartement in Marseille
aan tegen een leuk huis in Californië bijvoorbeeld. Voor de professionals is er de
site Profvac.com , want soort zoekt soort.
En Homelink.fr en homeforexchange.com
kunt u zelfs voor enkele dagen, bijvoorbeeld
Kerst of Nieuwjaar vieren in een geruilde
woning elders ter wereld. Als u nu nog thuis
blijft zitten bent u een gierige sukkel.
Kijk dus even en vertrek.

DIKKE HONDEN KLINIEK
Dikke Fikkie heeft nu zijn eigen ziekenhuis
want 8% van de katten en honden zijn te vet
tegenwoordig. En dat is niet alleen geen
gezicht, maar het geeft ook ziekten als artrose, hartziekten en kanker. In 2005 kwamen in dit engelse ziekenhuis 200 beestjes
en een golden retriever viel af van 60 naar
35 kilo! Elke hond krijgt zijn specifieke behandelschema en na zo’n 15 bezoeken gaat
het al beter. En de kliniek-baas, een filosoof, merkt op dat er een relatie is tussen
dikke bazen en hun beesten.. Nou is dus
de vraag wordt de baas dik van de hond of
andersom? Die dierenarts lijkt mij meer een
goede zakenman die ook filosofeert over

MOORD PER PACEMAKER
Met een stukje radiosoftware is het mogelijk
de pacemaker op hol te laten gaan en/of te
stoppen. Dus via radiosignalen wordt je pacemaker dan omgeprogrammeerd; goed
link!
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zijn omzet. Hoe dan ook: ik ga het kattenvoer nu doseren.

schappers aan het nieuwe energiemachien
de TOKAMAK, waarover ik vorige keer
schreef. Nu las ik ook over het herleven van
een ander idee uit de 50-er jaren dat nu in
Albuqurque (VS) heeft geleid tot een wat
andere machine in experimentstadium, de
Z-machine genoemd. Ze is familie van het
concept achter de TOKAMAK van ITER,
want ook hier gaat het om kernfusie, die
vrije neutronen produceert die je dan,
opgevangen in een metaal, warmte laat
produceren. En dan heet water (stoom) en
dan electriciteit. Het verschil zit in de wijze
waarop je het bloedhete plasma van deuterium en Tritium maakt en aan de gang
brengt /houdt. Want een heet, dol geworden plasma is nodig om die neutronen te
maken.
In de Z-machine doen ze dat door een zeer
sterke stroom voor enkele nanoseconden
door metalen draden te jagen van tungsteen of aluminium, die dan smelten en een
plasma vormen van deuterium en tritium
(zoals bij Tokamak). Dat wordt dan samengedrukt in een zeer sterk magnetisch veld
(zoals bij tokamak) en dan ontstaan er die
fameuze neutronen.
Het verschil zit dus vooral in de wijze van
het maken van het plasma. Tokamak houdt
permanent zo’n plasma aan het broeien, bij
de Z-machine maak je duizenden keren per
dag zo’n plasma aan, dus op intermitterende wijze.
Omdat ITER de beste kansen op realisatie
lijkt te hebben (over 40 jaar) zijn daarmee
de groten van de aarde (behalve China!) er
mee doorgegaan in Iter. Maar vele landen,
ook Frankrijk en ook China experimenteren
afzonderlijk verder met varianten van het
pulserende type (ook wel lasers genoemd).
De verwachtingen zijn er volop en ze zijn
verschillend. Tokamak zou een factor 10 in
energierendement geven en de Z-machines
zouden mogelijk zelfs 100 kunnen halen. Er
is dus een stille wedstrijd met geleerden als
soldaten, wereldwijd aan de gang om als
eerste de eindstreep te halen. Het land dat
het eerste en het beste resultaat haalt is
geopolitiek straks een waar energiekanon
op onze aardkloot! En wie de energie heeft

ELECTRISCH FIETSEN
Ze wegen van 25 tot 50 kilo, dus kijk uit! En
ze kosten van 1150 tot 6800 euro’s. Dat
laatste voor de tweewielige wonderlijke Segway 12; er zijn er al 600 in Frankrijk. U
neemt hem gewoon mee in de lift dus en u
trekt ook de aandacht. Vanwege die twee
wielen dus, gek gezicht want ze staan op
EEN as, naast elkaar. En toch valt u niet
zolang de batterij niet leeg is.
De lichtste een Matra kan op een batterij 70
km, de andere maar 25 à 40 km. De leukste
is de E-Solex, een echte Solex lijkt het,
maar hij rijdt op een motor in de achteras. U
moet hier dus een helmpje dragen want hij
gaat 35 km/uur. De anderen doen maar 25
km/uur. U begrijpt dat mijn belangstelling
voor deze fietsen zal uitdraaien op de koop
van een van hen. Want de franse kernstroom is groen, het groenste van alle
groene.
DE LAATSTE GPS
Voor 600 euro krijgt u, als u sportief wil
GPS-sen, het allerlaatste. Hij weegt 200
gram en loopt op batterijen heeft een hoogtemeter, kompas en temp.meter. Je kunt er
speciale kaarten in laden en ook je route
opslaan voor later of voor anderen. Op de
site: www.Connect.garmin.com . Hij kan met
één hand bediend worden en heeft ook een
ceintuur voor hartslagmeting. Zo kunt u de
bergen op, het grote water over, de woestijnen in en door de donkere bossen. Zonder
te verdwalen. En als het fout gat weet u
waaraan u stierf, net voor u de laatste adem
uitblaast. Ook een geruststelling!

………………………………………
……………………….………………

TOPICS/CAPITA SELECTA
DE “CONCURRENTEN” VAN ITER
In Cadarache, bij het gigaproject ITER,
werkt een deel van de wereldweten-
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heeft HEEL veel: zie nu de olie/gas producenten.
China werkt er ook aan met machine-onderdelen die in 1990 van de russen zijn overgekocht, Rusland is ook weer herbegonnen en idem de UK. Zelfs Frankrijk heeft in
de Lot in Gramat een machine staan met de
fraaie naam Sphinx. En die knalt met zes
miljoen amperes in enkele microsecon-den.
De fransen doen dus aan twee kanten mee!
Iter en de anderen zitten dus in een race
met een looptijd van tientallen jaren, terwijl
de energieproblematiek toeneemt en tot
steeds grotere geopolitieke spanning leidt.
Er wordt samengewerkt, of course, maar
wel als het to the Point komt, gestuurd vanuit de politiek.
Immers straks komt het moment dat de
huidige energieboeren zullen moeten gaan
onderhandelen met hen die de nieuwe
“wonderenergie” gaan krijgen. Omdat olie
/gas eindig is , ook voor olieboeren , en
omdat iedereen NA de olie/gas verder moet.
Dus kun je raden dat er over 10-20-30 jaar
een soort van deals gaan komen van
nieuwe en oude energieleveranciers. Zo
van: “Jij krijgt (goedkoper dan een ander
bijvoorbeeld) MIJN olie/gas, als ik nu en
straks mag meedoen in de nieuwe energieprodukties”. Hoe lang zal het nog duren
tot de arabieren met hun volle fondsen
enorm gaan investeren in deze nieuwe
ontwikkelingen? Of de noren met hun
enorme olie-staatskas?
Kortom de energie-wedstrijd krijgt meerdere
gezichten en als je in de nieuwe techno
vooraan loopt ben je straks iemand, daarom worden die wetenschappers zo gekoesterd. Zoals dat gebeurde ooit in de VS
bij het maken van de nieuwe bom, die Japan op haar kop kreeg. U weet het nog wel
Oppenheimer en Einstein waren van die
partij.
Dat wordt het nieuwe gezicht van de energierace in onze wereld tussen hen die tijdig
investeerden in een bolide die kan meekomen in de nieuwste rondetijden.

****
-CO-2 (HYSTERIE )
WAT VAN CLAUDE ALLÈGRE:
“ONZE (franse) CO2-REBEL”
IJskoud in Afghanistan, sneeuw op de
Acropolis. Zeer koud in Canada en de Midwest. Sneeuwrecords in de VS. De gemiddelde tempstijging in 20 jaar (0,6 à 0,7 graden) werd in het jaar 2007 teniet gedaan.
Dus er is uiteraard sprake van een klimaat
verandering , maar toch niet van een bewezen aardopwarming! Een grafiek van het
Hedley Center (VS) die de gemiddelde
jaarlijkse temperatuurverschillen toont
vanaf 1995 laat zien dat de top van de hoge
temperatuur lag in 1998… daarna ging ie
lager!
De waternivo’s stijgen toch? Ja, … maar dat
is wel waar in Nieuw-Guinea maar net omgekeerd in Californië! Want Darwin bestue
deerde in de 19 eeuw al een effect van ene
Guyot, dat aantoonde dat waternivo een
samenspel was van bodembewegingen en
andere zaken.
De Kilimandjaro verliest zijn sneew. Al Gore
liet het zien. Maat twee topgeleerden weten
nu dat het niet komt door opwarming (Zie
het tijdschrift : Pour la science van dec.
2007). De delta’s van de Mississippi en in
Bangladesh zien het water stijgen maar dat
blijkt nu uit een verzanding te ontstaan…
Er is sprake van klimaatwijziging, no doubt,
maar niet van een duidelijke klimaatopwarming! En waar die klimaatverandering van
komt? Wel dat weet geen hond. Er zijn vele
factoren bekend waaronder de zon. Maar
snappen , ho maar! En dat dus de CO2
hoeveelheid HET probleem is: niemand
weet het! Uiteraard is er niets tegen CO2
uitstootbestrijding maar wel tegen de bewering dat dit de aardopwarming zou tegengaan.
Het Congres in de VS gelooft daarom niet
al-les meer en intussen wordt de vraag of
het vooral de KOU zal zijn die hun belaagt
in plaats van de OPWARMING!
Zij die door dogmatisme of militantisme
blind zijn geworden, dragen mede ver-

Leon Speetjens, april 2008 (mede op basis
van een artikel uit “Sciences Et Avenir”, van
maart 2008)
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antwoordelijkheid voor de aankomende
rampen die niet bestreden worden door hun
verwarrende boodschap. Want alles gaat
zitten in de CO2-vermindering…
U begrijpt het: Claude Allegre is boos op zijn
wetenschappelijke broeders die meeheulen… Dus hou hem in de gaten, hij wordt
intussen echt niet meer voor een rechtse
activist versleten… Grote collega’s scharen
zich al rond hem.

wetenschappers, die het ZEKER wisten/
weten. Immers, CO2 was/is DE veroorzaker van klimaatveranderingen… Dat zei
“men” en de politiek geloofde het maar al te
graag en maakten bossen wetten voor
terugdringing, vol met hoge doelstellingspercentages.
Maar wat nu? Plots staat de “oliekrapte”
recht tegenover “de grondstofkrapte”. Het is
OF minder autorijden/verwarmen/lampjes
aan etc. OF dood gaan. Waarbij zij die dood
gaan GEEN auto’s hebben, dat is weer
eens akelig duidelijk.
Een hoge VN-er schreeuwt nu dat het maken van biobrandstof “een misdaad tegen
de menselijkheid is”. Hij bedoelt, dat het om
vormen van maïs en suikerriet/ -bieten tot
brandstof (een deel) van de mensheid van
schaarste en dus honger doet omkomen. Of
gewoon door de prijsstijgingen, die een
arme donder meer kan betalen. Want in het
westen is het deel van het budget dat “in het
mondje wordt gestopt” ca 10-15% ; in Afrika
is het vaak 90%. Dus 40% verhoging van
meel, rijst etc. tikt in het westen mee voor
ca 4% op het totaal en bij de arme zwartjes
is het… +35%!
En wat lezen we nu ook? Wel, als je de
HELE produktieketen van biobrandstoffen
eens goed analyseert, dus ook op CO-2
uitstoot, dan blijkt…. dat die meer CO2UITSTOOT oplevert dan de besparing bij de
verbranding in de (auto)motoren. Want u
moet ook even weten dat het brandstofgebruik in liters/km bij biobrandstoffen nogal
wat HOGER is dan van de gewone diesel/
benzine… Immers onze motoren zijn ontworpen voor diesel/benzine, niet?
Ai, ai, wat nu? George B. liet al als de donder 200 miljoen “deblokkeren” om de honger te stillen; maar we moeten minstens 5
miljard hebben om iets heel ergs te voorkomen. Hij was razend snel, want de VS (en
Zuid-Amerika) zijn de grootste biobrandstofmakers.
Maar met dollars kun je echt niet hup MEER
maïs op tafel toveren, dan moet je eerst
minder biobrandstof willen maken van diezelfde mais… En dan gaat de olieprijs weer
omhoog toch? Een duivelse relatie, die de

*****
DE KALE KILIMANDJARO
Deze berg staat model voor de opwarming
der aarde want hij verloor in 120 jaar 90%
van zijn ijstop. Van de 20 km2 is nu nog 2,5
km2 over. Nu weet men dat in de historie
gezien vooral het uitblijven van NEERSLAG
de oorzaak is. Hoe minder de berg aan verse sneeuw heeft hoe meer zonnewarmte hij
absorbeert en dus smelt. Hij smelt niet maar
het ijs verdampt. Zo wordt de oude baas
van 5900 meter hoog dus van zijn koude jas
ontdaan. Niks aardopwarming, mister Al
Gore moet zijn film aanpassen.
De wereld wordt wakker en zit minder met
zijn CO-2….
****

CO-2 (aardopwarming), HONGERSNODEN EN “WETENSCHAPPERS”.
De laatste weken staan in het teken van
rellen over te duur en te weinig eten: wereldwijd. Als je als basishap (rijst, meel, etc.)
moet importeren of gewoon hartstikke arm
bent, ga je nu gewoon even dood. Sorry,
teveel mensen erbij (vooral Afrika, India),
teveel mensen die welvarender worden (en
dus meer/beter willen eten (China en India),
te weinig of te DURE olie ( en daarom dus
meer biobrandstoffen), verlies van oogst en
landbouwgrond dat zijn de, u bekende,
aanleidingen.
Een niet-onbelangrijke aanleiding is dus: de
veronderstelde aardopwarming door de
hoge CO-2 produktie. Want die beweringen
leidden vooral tot stimulering naar meer
biobrandstof, via subsidies en een veranderde landbouwpolitiek. Alles op gezag van
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blinde vorm van het liberale-kapitalisme erg
slecht uitkomt.
Na de rampzalige aardopwarming, nu de
rampzalige hongersdoden in de hele wereld… Je moet ELKE dag eten als mens,
maar de aard wordt niet elke dag een halve
graad warmer. Als die opwarming al iets te
maken heeft met die brandstoffen…
Nu kan het niet erg lang meer uren of de
CO-2 discussie gaat naar de achtergrond,
idem de hoge olieprijzen en de krant staat
binnenkort (weer) vol met “die wanhopige
moeders met skelet-achtige kinderen die
gezoogd worden aan lege borsten”. Wij ouderen denken dan aan Biafra en de Sahel
en zo.
De wereld is aan het veranderen, geen
twijfel, de politiek verzint antwoorden, dat
zien we dagelijks, maar hoe dit allemaal
zomaar kan, vermag ons geen politicus uit
te leggen. Sorry, even beter gezegd: WIL
ons geen politicus uitleggen. Want die ene
politicus die voor ons ALLEN, de HELE wereld, zou moeten spreken is de baas van de
VN. En laat nou net de VN zo enorm tegen
de CO-2 emissie gestreden hebben.
Nog even , en prof. Claude Allègre (Fr.) en
Prof. Spoorenberg (Nd.) krijgen nog vele
wetenschappelijke volgelingen. Want de politiek gaat nu OOK “om”, wel 5 cm bij elke
500.000 doden, schat ik. In Nederland
waarschuwde Bos al voor te veel biobrandstofproduktie, terwijl zijn eigen regering met
Brazilië net een groot biocontract afsloot. En
Koenders roept op tot minder vlees eten…
En één dag later laat de baas van Petrobas
van datzelfde Brazilië weten dat hij weer
een olieveld van 33 miljard barrels vond. Op
5000 meter in de zee, goed voor EEN jaar
wereldverbruik.. En hij vond ook al ettelijke
miljarden barrels pas geleden.
Tja mensen, het wordt nu echt menens,
want het bloed van de hongeroproeren
vloeide al.
De chaos neemt snel toe, het ene rolt over
het andere heen, en niemand ziet nog een
lijn. Milieuhelden worden nu plots tot bandieten! De snelle veranderingen zijn ons
even gewoon voorbij gesneld: we weten het
niet meer en dat maakt ook nogal bang.

En angst, die breed heerst, is levensgevaarlijk. Dat heette ooit, rond het jaar 1000
bij de fransen: La Grande Peur. Dus laten
we “het hoofd koel houden”, al knort ook
onze maag.
Leon, april 2008.
NASCHRIFT: In de Volkskrant stond recent een
artikel met de titel: ETEN GENOEG VOOR 24
MILJARD (mensen).. Ik las het net, en de portée
bleek dat (sommige) wetenschappers van mening zijn dat op de LANGE TERMIJN er echt
geen voedselprobleem is. Nee, de paniekerige
ingrepen door de oliecrisis en de aardopwarmingsverhalen leidden tot een plotse inzet van
landbouwgrond EN voedselprodukten voor
biobrandstoffen. Daarbij komt de ontketende
speculatiedrift van de mensen met hopen geld
die nu alle kanten uit investeren. Rennen en
spreiden, heet dat ook al.
Opnieuw vraag ik me dan af: hoe is het toch
mogelijk dat duizenden politici en miljoenen
wetenschappers elkaar niet vinden om eens
goed NA TE DENKEN over wat gevolgen kunnen
zijn van een politieke keuze? Zijn we nu helemaal aan de gevaarlijke empirie overgeleverd? Is
DENKEN nu verwisseld voor DOEN? Dat is dan
bij de konijnen af, want die doen dat altijd al. En
Darwin vertelde ons toch dat de evolutie ons
daarvan nu had gered…?
Maar hij wist ook alles van angstgedrag in de
natuur: da’s altijd ook al link geweest en zeer
menselijk dus. Dus dat zal het zijn. Denkt U ook
niet?
****

-IMMIGRATIE
HET IS EVEN STIL OVER IMMIGRATIE
Er was weinig te lezen over immigratie,
enkel de stakingen van illegale
immigranten in de restauratie in
Frankrijk vallen p. Men wil papieren nu,
zoals de collega’s die ook in de keukens
werken. Een nieuwe origi-nele manier
van actievoeren.
In Europa daalt de immigrantenstroom
door vele hardere weten en ook omdat
een moslim het wel uit zijn hoofd laat om
nu naar het westen te komen. Het Rita/
Geert-effect is er, ook elders.
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Mystici die de mystieke verbondenheid
beleefden spreken van: "zij die het weten
zeggen het niet en zij die het zeggen weten
het niet." Of: "Niet zus, niet zo"
Het punt is, dat taal verre ontoereikend is
om mystieke ervaringen te duiden.
- Vandaar dat mensen - al of niet zoekend plotseling zo'n eenheidservaring deelachtig
kunnen worden. Momenten waarop ze de
beleving hebben dat ze sterk verbonden zijn
met zichzelf, met de anderen en met alles
wat er is. Wat opvalt is dat velen daarna het
gevoel hebben dat die vredige toestand van
eenheid de bron is van waaruit alle ideeën,
emoties en ervaringen ontstaan. Anders
gezegd: deze toestand van verbondenheid,
eenheid en liefde ervaren ze als de basistoestand van het menselijke bewustzijn.
- Het feit dat er onder christenen mensen
vertoeven die fout zijn mag nooit een argument zijn om de openbaringsleer te verwerpen. Het kwaad zit in elk mens: is zijn
schaduwzijde zei de grote psycholoog Carl
Gustav Jung.Dit geldt overigens voor alle
denksystemen van de mens.
- Het is inderdaad zo, dat de massa/ de
kudde/ de horde altijd omlaag haalt. Het
individuele denken moet de ethische
leidraad zijn om tot een wereldbeeld te
komen met een hogere cultuur dan de
huidige. Grote voorbeelden (bijvoorbeeld
filosofen) kunnen hierbij inspirerend zijn.
Onderzoek dus alles, en behoudt het goede.
- Spinoza was een kind van de Verlichting.
Vandaar dat hij op rationele grond het
bestaan van God wilde bewijzen. In zijn
beroemde Ethica (zijn onbetwiste hoofdwerk) doet hij dat als volgt (Prop. XXVIII):
"Het grootste ding dat een denkend mens
kan begrijpen is God, dat is een absuluut
oneindig wezen dat met niets anders vergeleken kan worden. Daarom is de kennis
van God van het grootste nut en goed voor
het verstand. Maar ook geldt, dat het verstand, in zoverre het begrijpt alleen echt
werkzaam is, en tot zover kan in absolute
zin gezegd worden dat het werkt met behulp
van de deugd. Begrip is derhalve de absolute deugd van van de geest (het verstand).
Maar het hoogste dat het menselijke verstand kan vatten is God (zoals we zoëven

Nu is er voedseltekort en dat betekent
honger en burgeroorlog. Dus zullen we
weer een stroom vluchtenden gaan zien
die brood en veiligheid zoeken. Die is
hun ontnomen omdat wij in de zescylinders willen blijven rijden en er dus
biobrandstof moet komen.
Tja het zit langzamerhand knap lastig in
elkaar op de wereld, maar een ding was
en blijft: de grote welvaartsverschillen.
Zolang dat zo is zal de immigratie een
groot probleem blijven.
Of, als we teveel zieke oudjes hebben
over 15 jaar, dan zullen we ons afvragen wie hen de luier moet uit en aandoen. Want er is niemand meer om dat
te doen EN om het geld te verdienen om
het te betalen. Wie dan leeft, die dan
zorgt.

GEFILOSOFEER
-OVER GELOVEN (vervolg 3)
Lezer C.S. ; zoals U al eerder hier zag, is
goed thuis in het filosofische. Hij reageerde
op mijn reactie op zijn tekst (zie EDITIE 4008). Voila.

Beste Leon,
Een paar korte reacties op je beschouwing
over mijn filosofische bijdrage (Editie 4008).
- J.P. Sartre noemde zichzelf inderdaad iets verder in zijn leven - een atheïst. Hij kon
zich niet overgeven aan de hypothese God,
vooral omdat hij meende dan zijn individualiteit prijs te geven. Om diezelfde reden nam
hij ook afstand van zijn aanvankelijke communisme....Interessant is, dat zijn vroegere
partijvrienden hem een crypto-christen
noemden..! Zijn keuzes (altijd voor de zwakken) en zijn argumentatie daarvan, waarvan
zuiver christelijk.
- Je kunt je afvragen wat het verschil is
tussen met klem uitspreken dat iemand in
God gelooft of dat juist niet doet.
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bewezen hebben). Hierdoor is de grootste
deugd van de geest/het verstand het begrip
van God."

ven”, in een organisatie als de Katholieke
Kerk bijvoorbeeld, zo “strijdig” acht met de
beleving van de basisidee van het Christendom. De Kerk wordt dan een soort “politiek/maatschappelijke club” die nou net het
begrijpen en het allereerst beleven van DE
IDEE lijkt te verhinderen dan wel te belemmeren. Mijn gram ging dan ook vooral uit
naar de kerkelijke functionarissen, die vanuit de “leer” kwamen “helpen” en de meest
intolerante en liefdeloze performance neerzetten, in een uiterst desolate toestand van
hulpeloze mensen. Zeer wreed en zeer onchristelijk! Zo beleefde ik dat en dat tekende mijn verhouding met de kerk als organisatie “ever after”. Waarbij ik moet zeggen
ook wel eens een functionaris te hebben
ontmoet die het anders deed; maar die
danste dan ook buiten de officiële lijnen.
De kerk werkte op mij dus beklemmend ,
vijandig, uit op vernietiging van mijn individualisme. En dat helpt mij dus bepaald
niet dichter bij “God” te komen, integendeel.

Wat hij zeggen wil is, dat normaliter het
denken aan de rand van het oneindige/het
omineuze ophoudt. We betreden dan het
domein waar ons denk- en taalvermogen te
kort komt en alleen zwijgen past. Spinoza
legt zich niet hierbij neer en zegt dat wel
degelijk ons denkend vermogen beide gebieden kan verzoenen. Het gereedschap
hiervoor is de deugd oftewel de ethiek.
Veel later heeft Albert Schweitzer (als groot
filosoof: de meesten weten dat niet) dit in
zijn 'Kuktur und Ethik' voortreffelijk uitgewerkt.
Ik laat het er maar weer eens hierbij.
C.S.
REACTIE LS.
Dat gaf me flink te denken, beste C. En het
geeft nu NOG te denken… Dus hier een
“intermediaire” reactie.

Zo arriveer ik dan toch weer in de Spinozalijn, die, als ik het goed snap wel degelijk
kan leiden tot “het mystieke eindpunt” lijkt
me. Want indien je de “wereld” begrijpt. Tot
inzicht komt, dan ben je op de route naar
het ware, dat zei hij toch?
Spinoza werd maar goed 34 jaar en had
weinig tijd. Dus is je suggestie om Schweitzer eens te proberen te snappen (Kultur
und Ethik) is een hele nuttige. Overigens
bedoelde Spinoza met “God”, de natuur en
niet een opperwezen, heb ik steeds
begrepen.
Ach, hoeveel tijd een mens nodig heeft en
de facto krijgt om HET te snappen en te
vinden is volslagen onduidelijk. Dus is mijn
conclusie nu maar: wie zoekt in ongeloof
maar wel nieuwsgierig, en wie niet langs zijn
medemens heen kijkt/loopt kan , wie God
ook is of ook als God er niet is; hij kan nooit
“fout” zitten. En bij mij bleef ook hangen de
gedachte, dat, als de realiteit je lang en fors
dwong tot overleven, tot ontsnapping, tot
defensie , dan krijgt het mystieke weinig
kans zijn plek in je te vinden. Want het lijkt
soms of het mystieke de vijand van de veiligheid is… of zou kunnen zijn. De ogen

Die “positie” van Sartre is mij uiterst symphatiek, zoals jij hem schetst. Met name ook
zijn angst voor “individualiteitsverlies” krijgt
voor mij nu opnieuw betekenis.
Iedereen heeft, denk ik, wel eens zo’n ultieme gelukservaring gekend, zo’ n superverbondenheidsgevoel. Maar dat is/was dan
tijdelijk en wordt/werd weer ondergespit,
waardoor het geen permanente levensbron
wordt. Mogelijk is het dan ook (nog) te zwak
geweest of te onvolmaakt. Of, is dit niet niet
waarop jij doelt?
Dus: heb je het (nog) niet, dan weet je het
ook (nog) niet? En ook en vooral: hoe kun
je deelgenoot worden? Wat daartoe te doen
of te laten? Doorzoeken, gaan bidden , wat?
Of is de weg toch die van Spinoza: , het willen begrijpen” ?
Uiteraard gaf ik een foute voorzet toen ik de
“ervaring met slechte christenen” nam om
breed aan te vallen. Bij de mensen die mij
zeer goed deden, waren natuurlijk ook
christenen en gelovigen. Sure. Maar wat ik
bedoelde is dat ik het “georganiseerd gelo-
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sluiten voor de wereld kan nauwelijks als je
denkt dat het je veiligheid bedreigt. Want
dat leerde “het leven” je vooral . Dus meer
het ontbreken van een liefhebbend opperwezen, wat je zo nodig had. Daarover moet
ik veel verder denken , lijkt me… Dank voor
de geestelijke koolhydraten die je in je
woorden stopte, beste C.! Ik voel me nu ook
een beetje crypto-christen, een verrassend
woord voor mij.
En wie van de andere lezers wil hier ook
eens op reageren? Wie zoekt/doet er
met ons (mee)?

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