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TOP SONG IN DE VS:
BOMB, BOMB, IRAN!
Tekst: John McCain Muziek: Beach Boys
EN “HIJ” HEET TOCH: BARAK

HUSSEIN

OBAMA, benadrukt McCain steeds weer.

“DE DALAÏ LAMA IS NET ALS PAUS BENEDICTUS XVI, EEN ECHTE REACTIONAIR” (Zei een parijse politicus
als tegenwicht tegen een overdreven steun aan deze leider, en wees op wat hij werkelijk voorstaat in zijn
land)
“DE FRANSEN KUNNEN DE RODE DRAAD IN HET SARKO-BELEID MAAR NIET VINDEN” ( Zei Claude
Guenant, secr.-generaal van het Elysée en rechterhand van Sarko. En daarmee geeft hij zichzelf een onvoldoende).
“AL DIE HOGE SOCIALISEN DIE HUN VAKANTIES IN TUNESIË DOORBRENGEN (Het was n.l. vakantie op dat
moment!) HEB IK NIET GEZIEN BIJ DIE ARME PROTESTERENDE EN STAKENDE KLANDESTIENE WERKERS”. ( Zei Rama Yade de staatssecretaris van de mensenrechten van Sarko, 31 jaren, geboren in Dakar en
niet van de bange).
“DE PRODUCERENDE OLIELANDEN HEBBEN ER GEEN BELANG BIJ OM EEN TE GROOT GEDEELTE VAN
HUN RESERVES AAN DE MARKT AAN TE BIEDEN” (Zei Christophe de Margerie, Totalbaas met zijn enorme
snor, en hij weet echt hoe het zit en werd door alle wateren gewassen).
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Een blik op de oogst in nummer 42 laat
de snelle veranderingen zien in de
wereld, nu ook snel richting “naar
beneden”, al lijken we de bodem te hebben gehad.
Na de mopjes (dank aan de inzenders) de
one-liners en de INGEZONDEN berichten
(weer heel bemoedigend),
komt het
nieuws en verbazingwekkende van
mei/juni 2008
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-DE (seksueel) BEVRIJDE VROUW?

CO-2 (hysterie ?)
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-NIEUWE TAKTIEK VAN IMMIGRANTEN (Fr)
-DE FRANSE IMMIGRATIEDEALS
-GEVANGENISSTRAF VOOR KLANDESTIENEN

GEFILOSOFEER

FRANCOFIELEN EN POËTEN
In L’EXCEPTION, de franse potpourri,
leest u over problemen van een kwijnende franse industrie en over boze
vissers die nu toch zullen moeten gaan
saneren. Dan wat over veranderende
gewoonten: de fransen drinken steeds
minder mineraalwater, gaan massaal
naar de hard-discount, laten nu ook
Oost-Europeanen toe en willen zelfs
LANGER werken! De TGV loopt vol en u
krijgt een kijkje achter de schermen hoe
men de tol bepaald op de autowegen.
Sarko wordt nu ook psychisch gefileerd
en eindelijk hoort u hoe het genie Attali,
zijn dagen (en nachten) indeelt. Ook
krijgt u een schets van de politieke
wirwar, waarin opblijft vallen dat er geen
echte oppositie is hier en, dat er dus
binnen de UMP oppositionele moves
plaatsvinden tot Sarko’s grote verdriet.
Maar hij bereid zich nu vooral voor op
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-IK WIL, DUS IK BEN! (vrijewil1)
-ONZE WERELD; GROOT GELD, GROOT GEDONDER
-VROEGER WAS HET ZO MOOI!
…………………………………………………………………..
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Bladen/Kranten
Frans
Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ;
L’Expansion; Le Figaro; Le Canard Enchainé; et plus.
Duits
Der Tag; Der Spiegel (af en toe)
Engels
(deel) Businessweek;
Sunday Times (af en toe)
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties)
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)

TV/Radio/Internet
Frans
France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP; FRANCE 4
Duits
N24;N-TV; DW;en vele anderen
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allen, dat staat onder RELIGIES. Weer
pech voor de creationisten aangedragen
uit de wetenschapshoek, en boze popes
die gewoon meer poen willen zijn er in
Roemenië. De bonte wereld der religies.
AFRIKA hoog, Afrika laag, het continent
met twee gezichten hout ons flink bezig.
Zijn bloedig verleden, het fiasco Mbeki
en Zimbabwe, de chaos in Somalië,
herrie tussen Soedan en Tsjaad en ook
kiezen in Ivoorkust. Angola, ( nr.1 olieproducent van dit continent) , sluit vrede
met Frankrijk.
WEST-EUROPA worstelt en zoekt. De
Unie voor de Mediterranee komt er maar
mogelijk moet de FART (!) ook nog!
Duitsland klimt omhoog, Frankrijk’s
export ook, Ierland zakt en ook het
spaanse OG. En de landbouw in de EU
dat moet heel anders. We vergrijzen en
koesteren onze vele talen en doen zelfs
aan sociale dumping en zien opnieuw
aan schandalen in onze industrie.
Londen kreeg een nieuwe baas, de tories
staan op glorie en Napels vervuilt
ondanks Berlusconi. Nu even geen
oorlog: de De Gaulle ligt in dok en, met
die leveringen van de superjumbo’s wil
het ook niet vlotten.
Wie is nou de echte baas in Moskou, is
een actuele vraag onder OOST-EUROPA.
En de Servische jeugd is uiteraard nogal
radicaal; zie haar historie en noodlot;
maar de meederheid wil toch verder “met
ons, de EU”. Onder OOST-AZIË leest u
over de beroeringen van China: OS2008,
Tibetherrie en, nu 100.000 doden, miljoenen daklozen, en, epidemieën. Deze
kampioenvervuiler doet nu zelfs de athleten schrikken terwijl Japan zich zelf
suicideert. China gaat ook vliegtuigen
bouwen en verkopen en Frankrijk bluste
snel het diplomatieke brandje met Peking. In ZUID-AZIË zijn de taliban weer
opkomend, zij DE guerilla’s van Afghanistan en Pakisten. De NATO is nu toch
in een soort patchworkland verdwaald.
De idioten van Birma, laten hun mensen

zijn “EU-periode”, die nog wat belooft te
worden. Samenvattend: ca bouge!
Natuurlijk ook nu het drieluik: Paroles,
Mots actuels en onze Bonheurs , die nog
een
mensenleven
kunnen
blijven
voortbestaan.
ALLEDAAGS verhaalt over onze culinaire
spatjes hier, waar eten en drinken hoog
staat aangeschreven, tot ons grote
geluk. U bemerkt dat het culinaire vaak
de toegang is tot het sociale…, en zo
hoort het ook te zijn.
Het JOURNAL MORMOIRONAIS druppelt
nog even na over de verkiezingen, de
nieuwe burgervader en zijn equipe zijn
van start en wij , onze buurt dus, hebben
een verzoek geschreven om eindelijk een
weg bij onze huizen te krijgen zonder
kuilen, kiezel en andere troep. Dit is
monsieur le maire’s eerste kans bij ons…
De COIN vertelt over interne tsunami’s,
die soms het geluk overspoelen en
wanhoop omhoog doen wervelen, als het
ons mensen even niet zo goed gaat.
GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN
ALGEMEEN, het onderdeel “wereldwijd”, kaart na over de (lessen uit) de
subprimes, het post-amerikanisme na
Bush in de multipolaire wereld, en, het
wonder van het Internet, onze nieuwe
virtuele wereld, waarin de misdaad ook
al welig tiert. Als bont vervolg dan wat
over duur eten, dure oudjes, en
statistiekje van de rijken, nieuwe
radicalen in Europa, en , de indringende
betekenis van een stijgende hoeveelheid
rampen, in aantal en in hun gevolgen.
Opnieuw alles over peakpoint, maffe
prijzen en dieseltekorten in OLIE (etc).
De nieuwe dynamiek in de autowereld en
de nucleaire wereld , waterkracht (hydroenergie), de snel hergroeperende energieindustrie krijgen ook de aandacht.
Tenslotte letten we op het goede van de
aardappel nu de rijst zo krap blijkt en
speculeren we over zwemmen op Mars.
Canada stapt geheel af van religieus
onderwijs: zelfde godsdienstlessen voor
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sen geofysici en klimatologen met dirigentenwerk van onze Claude Allègre,
verre van een lichtgewicht. MIGRATIE
vertelt over de klandestienen met geen of
valse papieren, die van taktiek wisselden
en gewoon hun uit de holen kropen en
hun bedrijven bezetten! De bazen deden
van de scrik MEE, zij wisten, of course,
van niks. Ook grote sterrenkoks waren
onder hen. Migranten gaan in Egypte en
Italië nu gewoon het gevang in. Met
name de zigeuners, waar Berlusconi c.s.
niets goeds in zien. GEFILOSOFEER is
deze keer inderdaad wat licht gedachten
goed; het wordt weer tijd dat een “echte
filosoof” me weer een handje toesteekt.

sterven en lijden; de hulp verrot en roest
vast. En wat NU, wereld?
NOORD-AMERIKA is nu vooral de VS,
een taai land. Opvallends over hun
armenzorg, hun gevangenispolitiek en de
subprime-naschokken. Obama de verzoener wint van een radeloze Clinton en
Mccain slijpt vast het iraanse mes. De
Pentagon- en Debka-files geven achtergrond over het duistere deel van Irak en
het diplomatieke aspect van het MiddenOosten.
LATIJNS-AMERIKA zit vol met groeiende
economieën, al heeft mooie Kirchner nu
weer ruzie met haar export-boeren. Uribe
zit met FARC-gedoe in zijn maag en,
lees ook maar eens wat over Jezus Leon
(geen familie!).
Nieuw-Zeeland is in OCEANIË, zoals zijn
grote
buur
Australië,
bezig
aan
bestrijding van de vertraagde groei.
Gaat het wonder zich nu toch nog voltrekken in het MO-(MAGRHEB)? Na 60
jaren Israël dat zich nu snel moet
herbezinnen? De honger maakt doden in
Egypte en jonge tunesiërs verdrinken bij
emigratie terwijl de rijke oliemonarchieën
nu toch eens wat beter over “hun
overmorgen” moeten gaan nadenken.
Algerije ruziet met haar vakbonden en
Iran klaagt over westerse slavenarbeid in
autofabrieken. De moslimbroeders herrieën fors onderling, ook op de as Teheran-Beiroet.
TRENDS/TECHNOLOGIE zegt iets over
urinoirs in superjumbo’s en straatasbakken. Dan gaat het over de langste
brug ooit (Frans fabrik.), vliegmarketing
en de uitvindingen van 2007. Besloten
wordt met verslaafde bejaarden, rokerstrucjes en elektronische psychiatrie.
TOPICS/CAPITA SELECTA Licht u eerst
in over de stand van de seksuele vrijheid
bij de franse vrouw. Rooie oortjes garantie, dus! De CO2-Hysterie geeft weer
eens te denken. China moet eigenlijk
vervuild en wel gesloten worden, de Sahara is VEEL ouder dan “ze” dachten en
in Frankrijk is het nu slaande ruzie tus-

Dit alles verzamelde ik voor u uit de geschreven en andere pers, via Internet,
radio/TV en satellieten. Een pietsie van
slechts van wat er echt gebeurde.
Veel leesgenoegen,
LEON, juni 2008.

------------------------------------------------------------------------------------------*DIXIT---VERBATIM
“Jullie hebben veel arbeidskracht die
moet worden opgeleid. Wij hebben
veel intelligentie en opleidingsmogelijkheden. Dus daarom is het nu niet
“wij TEGEN jullie”, maar eerder “wij
EN jullie”. (Uit een speech van Sarko op bezoek in
Tunesië).

***
“De these verdedigen dat we weer
een grote crisis hebben is echt
onzinnig. In de 30-er jaren bereikte de
werkeloosheid nivo’s van 25%, nu
hebben we iets rond de 5%”. ( Zei Gary
Becker, Nobel-prijswinnaar Economie 1992).
****
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“Dat kan ik u niet zeggen; ik wil haar reputatie niet schaden”..
“Was het Tina Minetti?
‘Dat kan ik niet zeggen
“Was het Teresa Mazzarelli?
“ Dat zeg ik niet”.
“Was het Nina Capelli?
“Ik doe het niet”.
“Was het Cathy Pirano?
“Mijn lippen zijn verzegeld”.
“Was het dan Rosa di Angelo?
“Vader, dat kan ik u niet zeggen”.
De priester zucht gefrustreerd.
“Jij bent echt zwijgzaam Joe”, zegt hij, “dat
bewonder ik in je. Maar je zonde wordt bestraft. Je mag de mis niet dienen voor 4
maanden.”
Joe gaat naar zijn vriend die hem vraagt wat
hij kreeg. En hij zegt:
“Ik kreeg 4 maanden vakantie en een paar
prima tips!”

“Ik vind die lyceumstudenten best aardig
en ze hebben ons een hoop te vertellen.
Maar ze moeten ook beseffen dat zij het
op vandaag heel wat beter hebben dan
twintig jaar geleden” ( Zei minster Woerth, baas
van het franse budget)
****

“We moeten aan de PS het odium van de
conservatieven laten zitten. WIJ zijn de verandering. En, ook al is dat niet gemakkelijk,
voor mij is dit belangrijker dan mijn relatie
met deze of gene minister” (Zei Nicolas Sarkozy
recent; ze zijn dus gewaarschuwd).
****

“ Elke stem voor Berlusconi was er een vóór
een politiek van bescherming zo niet protectionisme” (Schrijft een bekende franse politieke
journalist; Italië op oud spoor, niet zo best).
****

“Zij is uit de rechtse hoek in Duitsland, de
rechtsen die Hitler steunden. Dat is de kanselier (Angela Merkel)” ( Zei de gekke Chavez en

*****

Angela liet hem stikken.En dat maakt de macho echt
giftig).

ATTENTIE MANNEN:
ER ZITTEN VROUWELIJKE HORMONEN
IN (frans) KRO-NENBURGBIER!

****

“Wat er nu gebeurt met de arbeidsduur in
de VS is werkelijk schokkend” ( Zegt econoom

Een groepje vrienden zitten in de kroeg als
een van hen zegt te hebben gehoord over
vrouwelijke hormonen in (frans) Kronenburg
bier. Ze besluiten tot een test, ter plekke. De
resultaten, na een dozijn flessen, waren
verbijsterend:
1. Iedereen was zwaarder geworden.
2. Er werd veel gesproken zonder iets
te zeggen.
3. Er waren problemen met fatsoenlijk
autorijden.
4. Het bleek onmogelijk eenvoudig
logisch te redeneren.
5. Niemand wilde zijn ongelijk erkennen, zelfs wanneer dat heel
evident was.
6. En tenslotte, iedereen moest om de
5 minuten plassen, en ook nog samen naar het toilet.

Joseph Stiglitz over de enorme toename van de arbeidstijd
nu de werkeloosheid dreigt. That’s also America!).

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

*INGEZONDEN
EERST WAT INGEZONDEN MOPJES
Van een engelse dame met haar roots in de
caraïbic kreeg ik de volgende:
DE BIECHT VAN EEN ITALIAANSE JONGEN
De jongen zegt tot zijn biechtvader:” Vader
ik heb gezondigd met een meisje”. En de
priester vraagt: “Ben jij dat Joe Pagano?
Ve-tel meeens, wie was dat meisje?

Het zal nodig zijn nog verder te experimenteren en te testen, maar de aanname
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dat in Kronenburg bier vrouwelijke hormonen zitten lijkt erg waarschijnlijk.

tijd dat ik Leon eens ga mailen, dat was ik
vorige maand al van plan; 3). Zou ik de
NRC maar niet opzeggen?...
H..

****
Lezer M. stuurt me dit mopje:

Dank beste H. voor je bijzondere reactie.
Als ik echt in je levensritme een rolletje ben
gaan spelen, dan wordt ik een beetje blij natuurlijk. Want daarvoor doe ik het natuurlijk
eigenlijk allemaal (grapje?). De NRC opzeggen is echter een slecht idee, ik kan enkel suggereren dat je MET de NRC , de inhoud NOG beter kunt plaatsen, omdat Le
Provencal “de wereld” een beetje voor je
bijhoudt… Hoe dan ook, ik hou zelf de
wereld wat beter bij (een oude hobby overigens), omdat ik graag bezig ben anderen
dat een beetje door te geven. Dat houdt me
jong, zeggen ze. Je ziet mijn motieven blijven, tot lang na het PB-lidmaatschap
(andere lezers: PB was een zeer geheim
genootschap!), edel. Dat hebben jullie mij
toen dus bijgebracht. Zelf schuld dus.
Leon
****

VERDWAALD
Een man in een luchtballon is verdwaald en
ziet beneden een vrouw lopen. Hij zakt wat
en roept: “Ik moet over een uur ergens
vrienden ontmoeten, maar weet nu even
niet meer waar ik ben”.
En de vrouw antwoordt: “U zit nu op 10
meter hoogte en bent tussen 51 en 52 noorderbreedte en tussen 5 en 6 graden westerlengte”.
“U bent een technicus” zegt de man, en de
vrouw weer: “Klopt, hoe weet U dat?”.
“Wel” zegt de man, “U gaf een perfecte
technische uitleg, maar ik weet niet wat ik
met die informatie moet doen, want nog
steeds weet ik niet waar ik ben. In alle eerlijkheid: U hebt me niet echt geholpen en ik
raakte ook nog tijd kwijt”.
“U bent een politicus”, zegt de vrouw.
En de man weer: “Inderdaad, hoe weet u
dat nou?”.
“Wel”, is het antwoord, “u weet niet waar u
bent, noch waar u heen wilt. Een grote massa lucht bracht u tot hier. U heeft een belofte gedaan waarvan U geen idee heeft hoe
die na te komen. En nu verwacht u ook nog
dat anderen uw problemen oplossen”.

Lezeres S., die even uit het beeld leek,
verraste met een leuke reactie:
Hallo Leon,
Bedankt voor de nieuwsbrief, met interesse
gelezen!
S.
****

Goeie hè?

Lezer van het eerste uur en beheerder van
de familiestamboom , H. , schrijft met Pinkstervuur:

*****
BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 41-08:

Beste Leon,
e
En dat op Pinksteren, de 50 dag na Pasen.
Petrus (onze stamvader is er naar genoemd
en in alle generaties en gezinstakken komt
de naam voor), hield zijn Pinksterpreek voor
3000 mensen en doopte hen naar verluidt in
Handelingen 2, allen daarna. Jij verstuurt dit
bericht aan 165 gedoopte (?). Het is wel een
heilige geest die zijn werking op je analyses
heeft gehad. Het zet je aan het denken.
Bedankt op deze zeer zonnige Pinkstermiddag.

Lezer H.v.R. (et ami d’antan), schrijft weer
eens bemoedigend naar mij. Voila hier zijn
mooie woorden:
Beste Leon,
Ik schreef je in maart al dat de ontvangst
van “Le Provençal” langzamerhand een
functie begint te krijgen, in die zin dat het
elke keer een complex aan gedachten
oproept. Je mag kiezen: 1). Verrek, alweer
een maand om; 2). Het wordt nu toch echt
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Beste H.,
Dank voor je geïnspireerde reactie. De eer
is teveel: ik ben nog niet als correspondent
door Rome ingezet en schrijf ook nog op
eigen inspiratie, natuurlijk beïnvloed door
mijn doop en wat daarbij hoorde. Ik heb
geen idee hoeveel gedoopte onder mijn
lezers huizen, maar als ik alle doopsoorten
meeschat moet ik wel erg hoog komen. Ik
heb vooral lezers uit het christelijk-joodse
Europa , afkomstig uit het nederlandse
taalgebied. Helaas heb ik (nog?) geen
moslimlezers, hindoes, sjintoïsten, etc. En
het is goed te horen dat ik binnen kwam op
een mooie Pinksterdag in Holland…

***
Lezer M. , vader van een ” journalist met
lef”, die woont in het roerige MO, schrijft een
woordje en stuurde ook een leuk mopje:
Leon,
Ik moet de krant nog lezen maar het
voorwoord in je mail vonden we deze keer
wel heel goed.
M.
Beste M.,
Dank voor deze bemoedigende woorden die
mij aanvuren om het nog mooier te doen.
Uit de reacties maak ik tot mijn vreugde op
dat ik het Nederlandse gedoe dus na 12
jaar nog steeds wat kan aanvoelen. Ik vind
het ook gewoon erg leuk zo “columnachtig”
te schrijven. Een (te) late roeping. Amen.

****
Lezers M. en M. (Zuid-Afrika), reageren op
mijn oproep om correspondenten te worden
en willen op hun fietsreis van een half jaar
best reageren per mail in de rubriek: DOE
IETS (moois) MET JE LEVEN.
Ze schrijven:

****
Lezers T en B. , van . Nederlandse origine
maar ook uit ons buurdorp hier, schrijven
me:

Hi Leon,
OK als correspondenten, alhoewel we tot
nog toe weinig of niets hebben bijgedragen.
We hopen dit te verbeteren van zodra we
terug zijn in Zuid-Afrika met wat nieuws uit
het land hier.
On the road kunnen we misschien af en toe
een mailtje sturen, alhoewel je het niet moet
zien als een belofte. Er is altijd te weinig tijd.
Fietsen is elke dag werken en geen verlof.
Er kruipt dagelijks veel tijd in routeplanning,
logies vinden bijna elke dag, shopping, foto’s pre-selecteren (de finale selectie en het
reisverhaal gebeuren dan thuis).
Groeten, M. en M.

Dank voor de zeer uitgebreide mail c.s. Ik
vind toch dat je een Nederlandse krant moet
vinden, waarin je van alles over Frankrijk in
schrijft. Wij genieten er in ieder geval van.
T.
Beste T. en B.,
Dank voor de vriendelijke woorden. Die
krant is er niet: ik ben, vrees ik, TE kritisch,
te oud en te DUUR! Voor goeie teksten
wordt in de lage landen niet meer betaald.
Daar lezen ze liever Rita en Geerttaal, dat
hapt zo heerlijk weg! Nee, ik blijf schrijven
bij Le Provençal! Basta.

Beste M. en M.,
Het eerste reismailtje is er dus bij deze al: je
verklapt ons jullie dagritme en daarmee weten we al hoe druk het is met een reis van
dit type. Werken dus, maar wel heel leuk
werk! We zullen het jullie vergeven als we
niet onder mail worden bedolven, maar hopen toch een glimpje op te vangen tijdens
jullie reis. Een goede voorbereiding en start
toegewenst!

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

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
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mensen als Blair, Schröder, Zapatero en
zelfs JPB (Ned) knetter. Eindelijk toont
iemand de hypocrisie van de voorgangers,
die praatten over grandeur maar die het
failissement van de staat lieten voortwoekeren.
Eindelijk eens GEEN vaderfiguur die de
fransen in slaap sust, nee een eerlijker type
die hardop de schuld voorrekent!
Als dat soort gedrag voortkomt uit revanchisme (ontstaan in een moeilijke jeugd),
als het een reactie zou zijn van “un Petit
francais de sang mêlé” (!), als hij een
onverwerkte puberteit zou meedragen, als,
als….. Tja en als dat zo zou zijn, wat dan
nog? Dan is er een echte mens aan de
macht, gekozen met 2/3 van de franse
stemmen! Die TEVOREN exact zei wat hij
ging doen en het nu ook nog doet! En die
daarom ook werd gekozen na al die teleurstellingen van zijn voorgangers!
Maar ook diezelfde fransen die nu ongeduldig worden omdat het wonder niet even
voltrokken werd, die nog niet begrijpen dat
25 jaar fout bestuur niet in een jaar worden
rechtgebogen.
U begrijpt dat het nu, MIJN beurt is om te
psychologiseren: het franse volk wilde een
andere koers, geloofde niet meer in de oude
vaderlijke presidenten die spraken over
grandeur maar die de staatskas lieten leegstromen. En ze kregen nu wat ze zochten:
iemand die confronteert, die naar henzelf
wijst en die er tegen aan gaat. En nu moeten de fransen niet gaan pruilen en huilend
zeggen dat ze nu weer 1% koop-kracht
verloren, de benzine te duur vinden en geen
leraar willen missen op overbezette scholen
die krimpen…
Wel, dat is wat ik, psycholoog van de kouwe
grond, zie bij mijn “compatriotten”. Overigens lang niet bij allen, gelukkig. Want ik
ben een overtuigde: Al Sarko het niet kan,
kan niemand het. Sarko is een geschenk op
het juiste moment, die in de franse historie
nog veel gaat genoemd worden. Als je zijn
moves ziet: terug naar de Nato, verdediging
van het bedrijfsleven, zijn verkopen van de
franse know-how in de hele wereld, zijn
Unie van de Mediterranée en de confrontaties van “zijn volk” met de realiteit, dan is

L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.
SARKO OP DE PSYCH-BANK
Psychologiseren is een franse nationale
sport, er zijn hier, zegt men spottend, meer
psych’s dan werkenden. In de rechtspraak,
op scholen is het psychologische iets essentieels. Waarom deed de moordenaar
wat hij deed en waarom stak leerling Jean
zijn vriendje in de arm?
En dus lig je hier als president ook in een
mum op de bank. Nou geeft Sarko daar ook
wat meer aanleiding toe dan bij zijn
voorgangers, in die zin, dat zijn gedrag enorm van dat van de voorgangers verschilt.
Ja, zelfs een beetje onfrans oogt. Dus deze
analyses gaan dus eigenlijk meer over de
franse psyche in al zijn glorie. Deze inleiding is nodig om U te durven vertellen dat
Le Point van deze week wel 10 pagina’s
psych’s aan het woord laat over:.. Sarko…
Eerder gebeurde het de Nederlandse premier JPB, die door de belgen werd gefileerd; door de Vlamingen dan wel te verstaan. Maar dat was nog grappig, onschuldiger; want als je Harry Potter wordt
genoemd is dat gewoon wat gein. En we
kennen ook allemaal het verhaaltje van de
kleren van de keizer…
Het tijdschrift Marianne, notoir Sarko-hater,
stelde de vraag PUBLIEK: Is Sarkozy FOU?
Sarko is , zegt hij zelf, iemand die “breken
wil met het verkeerde verleden”, hij is van
de “rupture”. En daarmee begint het: hij gedraagt zich geheel a-monarchaal, verbergt
niks, scheldt wat, als het zo uit komt, vertelt
wat hij echt leuk vindt en doet het allemaal
met een leeuwenvracht aan energie. De
man is vanuit de stoel nauwelijks te volgen,
laat staan wat je meemaakt in zijn kielzog!
Tja, en nu de enige vraag die telt: is La
France goed af met Sarko? Moeten de
fransen niet inderdaad een president hebben die zegt: ik zie een lege staatskas, ik
vind dat jullie meer en langer moeten gaan
werken, dat we onze ondernemingen moeten koesteren en die ellendige werkeloosheid eindelijk moeten oplossen. Als dat
de woorden van een gek zijn, dan ook
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er een echte visionair aan het woord. Deze
man gaat nu ook zes maanden de EU
doen… dat gaat spannend worden. Nu
maar hopen dat de anderen niet afknappen
op wat temperament en ongeduld: want ook
in Brussel kan ie wel een tandje hoger.
Drs. Psych. Leonardus S. (seulement sur
rendez-vous).

erg onder de indruk van deze echt franse
prestatie.
Europa moet de franse ontwerpers nemen,
de duitse/italiaanse fabrikanten en de Hollandse kooplieden en dan heb je “a golden
team”. Helaas is dat politiek (nog) een kaart
te ver…
DE VERZUIPENDE FRANSE INDUSTRIE
Na Dassault (zie boven) waarbij het me
vooral ging om de knappe engineering, nu
de franse industrie in het algemeen. De
R&D uitgaven in dit land liggen op 1,3%
(van het BNP). EU-doelstelling is 2%. Zweden doet 2,9%, Japan ,5, Korea 2,3 , de VS
1,8 en Duitsland 1,8%. De arbeidsuren zijn
in Frankrijk het duurste: t.o.v. 100 in 1996
zijn in 2007 de scores: Duitsland – 97.5%,
Frankrijk +120% en de EU-zone 116%...
dat spreekt boekdelen. De oorzaken van de
desindustrialisatie liggen echt niet in dure
euro’s en andere smoezen. Sarko heeft nu
de milieu-industrie een zet gegeven waardoor Frankrijk nu tweede in Europa werd na
Duitsland, maar VOOR GB, Italië, Nederland, Spanje en Oostenrijk. Een
gezondere basis voor de economie is
harder dan ooit nodig, staken helpt niet
meer, klagen ook niet enkel nog bezuinigen
en MEER werken…
In een land dat vooraan loopt met kernindustrie, snel treintransport en grote vliegtuigen is het dubbele doodzonde dat de
economische interne condities (nog) niet
kloppen…. Vite, vite Sarko!

DE FRANSE INGENERIE
De fransen hebben zeer knappe ingenieurs
in bruggen, gebouwen, vliegtuigen, treinen
en (kern)energie, kortom in technisch hoogwaardige producten. Eiffel, Dassault, Airbus,
Areva zijn hier wat klinkende namen.
Dassault, vliegtuigbouwer valt qua ingenieurswerk internationaal erg op. Deze
kleine vliegtuigbouwer begon al in 1975 met
digitale ontwerpsoftware en hun ontwerpgereedschap is nu bij alle groten in de wereld in gebruik. Boeing, Lockeed, Martin,
Grumman zijn klanten, maar ook in de
Swatchgroep en bij Proctor Gamble zijn
gebruikers van hun software die IBM voor
Dassault verkoopt. Dassault is een bedrijf
met 4 miljard omzet, 11000 werknemers en
4 miljard in kas… De Softwarebranche,
Dassault Systems met 7500 ingenieurs en
1,2 miljard omzet, is de succesvolle dochter.
De besparingen in doorlooptijd en kosten
van ontwerpen zijn gigantisch: een prototype is nu niet meer nodig, de specificaties staan niet meer op papier maar in
3D-databases, die internationaal bereikbaar
zijn waardoor het ontwerpen 24/24 doorgaat
en de onderlinge communicatie erg flexibel
en snel is. Dassault heeft een speciaal
eigen internetoplossing van Orange Industrie dat over de hele wereld ligt.
Als je vaststelt dat de Dassault software bij
praktisch alle spraakmakende produkten
een ontwerpgereedschap was, is grote trots
op zijn plaats.
En als kleine vliegtuigbouwer (ze heten
Falcons) is Dassault ook een groot succes
met 40% (!) van de wereldmarkt. Dat dan de
Raffale- en Miragestraaljager niet zo goed
lopen is enkel te wijten aan de politieke
context.
Ik ben , ook als ingenieur van origine, en
ook als automatiseringsbaas van vroeger,

KREPERENDE VISSERS
De vissers staken, zetten havens dicht,
schreeuwen moord en brand. Ze zijn aan
het einde: de quota’s zijn door overbevissing erg krap en nu komt de olieklap
(brandstof is 50% van hun exploitatiebudget!). Hoog tijd voor sanering in dit
conservatieve industriedeel, waar eigenlijk
voornamelijk vlak voor de eigen kust wordt
gevist. Van de franse visconsumptie komt
nu al 85% uit het buitenland en steeds meer
komt van viskwekerijen. Het is ruig volkje
met veel traditiegevoel dat nu de bocht om
moet, maar gewoon niet wil. Dus naar Parijs
schreeuwt om hulp. Sarko hielp al met wat
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subsidie , Brussel was accoord, maar het
houdt niet over. Na de vissers nu de vrachtautobranche die het europees aan gaan
pakken. Slim en veel effectiever. De strijd
om de lagere belasting op brandstof is
begonnen…. De staat zal wat doen moeten,
maar waar komt dan de compensatie aan
inkomen vandaan?

counters “ op onder andere namen en
weten dat daar veel te halen is. Heel Europa
doet dit al veel langer; het negatieve kwaliteitsimago dat ze hier hebben, slijt en
maakt plaats voor een reëler beeld. Wij
namen al vaker aarzelende franse vrienden
mee op sleeptouw naar Lidl’s etc. omdat ze
na het eten van voer uit die trog bij ons,
toch heel andere ideeën kregen. De opmars
van de noordelijke manier van zaken doen
onder moordende concurrentie, begint in het
land van Marianne door te breken.

STUDENTEN TREKKEN DE protestKAR
Al jaren lopen de studenten op straat als er
iets moet gebeuren met scholen of leraren.
Ook op de lagere scholen. Deze nogal
aanvechtbare manier van politieke beïnvloeding schiet steeds meer mensen in het verkeerde keelgat. De kids met borden de
straat op sturen, ze laten knokken met de
politie, de scholen laten bezetten (en soms
vernielen) en dat dan alles voor “de goede
zaak”vanuit het zicht van hun leraren”., dat
is toch wel erg apart. Hoofdredacteur
Barbier van L’Express spuugde zijn gal hierover. Hij noemt de recente lycea-staking en
betoging tegen het niet vervangen van
honderden leraren (met pensioen), omdat
de aantallen leerlingen dalen, een onverantwoordelijk staaltje van laf gedrag van
vakbonden en leraren.
Na de jaren van overvloed moeten de babyboomers, zich schamen om hun kids /leerlingen wijs te maken dat de bezuinigingen
kwade zaken zijn. Terwijl de leraren die grote schuldenbult doorgeven aan de jeugd en
die eigenlijk NOG groter willen laten worden. En hun leerlingen krijgen straks geen
pensioen meer, want hun leraren maakten
zoveel schulden dat alle ping op is.
Hij roept de studenten op om op de muren
te kalken 8 9 6 1 ; dat is 1 9 6 8
omgekeerd. Dat zou kunnen signaleren dat
ze hebben gesnapt dat 1968 de zaak op zijn
kop zet, maar vooral pas Nu!
Leuk geintje, maar Barbier was echt boos:
hij spuwde prachtig zijn vuur. Bravo.

BALANS SARKO NA EEN JAAR
Er werd heel wat afgebalanst, tot boekjes
toe. De recente stijlverandering, was niet
genoeg is het oordeel. De aanval op de te
grote en dure overheid is nauwelijks ingezet: aan de +20% ambtenaren met slechts
+10% (sinds 1980) in de privésector is niets
gedaan. De welvaart groeit elk jaar met 25
miljard maar de staatsschuld groeit met 40
miljard.
De positie van Frankrijk is van vroeger
+10% BOVEN het EU-gemiddelde naar nu 10% ONDER het gemiddelde gewijzigd.
De daling van de werkeloosheid en het
creëren van werk is een duidelijke verdienste van Sarko, ook de verbeterde sociale dialoog is zo’n pluspunt en ook de aanpak van de buitengewone pensioenen.
Maar let op: we hebben een reservoir van
100 miljard om uit te bezuinigen. Immers de
overheidsuitgaven zijn in Frankrijk 54% en
in de EU 47%, daar zit dus de
oplossingsrichting.
Aldus een lid van de raad voor de economische analyse, ene Godet.
CIJFERRUZIE OVER IMMIGRANTEN
Sarko gaf in zijn TV-interview ook een
werkeloosheidscijfer voor de immigranten
en zei dat dit 22% was. Maar de PS checkte
het , overigens terecht, en liet de pers weten
dat het niet klopte. Het zou ca 16% zijn.
Het Elysée gaf toe een foutje te hebben
gemaakt en corrigeerde. Zo hoort het te
gaan in de politiek; de oppositie controleert
de regering. Maar vreemd blijft da de PS
zelf nooit ook maar EEN cijfer durfde te
noemen over deze werkeloosheid. Dat was

HARDDISCOUNT IN FRANKRIJK
Het verkopen “vanaf de pallet”, de harddiscount dus, wordt hier steeds populairder.
Het marktaandeel loopt nu snel op naar
13,6 % , het was begin 2007 nog 13. De
groten richten haastig ook “eigen harddis-
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politiek niet correct. Terwijl een DUBBEL zo
hoge ww van immigranten best iets is om
bezorgd over te zijn en die zorg mag ook
HET VOLK kennen, toch?
Zo kreeg Sarko veel publiciteit over een
hoog WW-cijfer bij immigranten, dank zij de
… PS!

50% komen met zijn aandeel in RTE, de
distributeur. Sarko zou best TEGEN willen
gaan liggen, maar durft niet vanwege zijn
aanstaande EU-voorzitterschap. Dus op 19
juni gaat deze kogel ook door de Brusselse
kerk. EDF, gesloopt door Brussel , maar o
zo actief met aankopen en deelnames in dat
zelfde Europa.

LUCHTVAART WIL LATER PENSIOEN
De deelname van ouderen aan het arbeidproces is in Frankrijk erg laag: 38%. In
Zweden is het 75% en in GB 57%. Maar als
je in Frankrijk in de luchtvaart werkt MOET
je met 55 stoppen; is de wet! Nu zijn er
velen in die sector die gewoon LANGER willen werken, ze vinden de argumenten van
veiligheid en gezondheid onzin. Nu gaan
hun vakbonden de strijd aan om tot MINSTENS 60 te mogen werken…. Het mislukte intussen en nu gaan de bonden naar
het Europese Hof! Soms denk je dat je gek
bent geworden…
En vlak na dit bericht lees ik dat EADS ook
over moet gaan op langere arbeidsduur…
wereldwijd en ook in Frankrijk. Travailler
plus et plus longue wordt DE nieuwe slogan
voor het land van Marianne!

DE VOLLE TGV’S
Hun succes is overweldigend zeker de
zuidlijn van de TGV. Hij zit binnenkort gewoon vol. In 2007 reisden 15 miljoen mensen van/naar Marseille. Wel 90% reist op
de as Parijs-Lyon en 70% op de as Marseille-Parijs. SNCF denkt al aan dubbeldekkers, langere voertuigen, kortere afstanden tussen twee treinen. Van 5 naar 4
minuten is al 20% beter. Maar op den duur
zal er een tweede lijn moeten komen over
Nevers en Clermont-Ferrand verbonden met
de lijn Parijs, Brive, Toulouse.
De economische vooruitzichten zullen de
druk op de volle TGV’s nog verder vergroten. Het openbare vervoer heeft de
toekomst: want loopt op stroom en die komt
van kerncentrales en straks van fusiereactors.

ZEVEN FOUTJES
De groei van de kosten bij de rijkstop is bepaald geen goed voorbeeld. Duurdere gebouwen, meer Elysée=personeel (kosten
van 32 naar 100 miljoen!, inclusief meer
adviseurs etc), hogere salarissen voor de
verkozen bestuurders op locaal nivo.
Ook nog nieuwe vliegtuigen erbij, vernieuwing van de oude plus uitbreiding, het
aantal ministers vloog van 15 naar 22 , een
gouden pensioenregeling voor de parlementsleden en, ten top, wel 10 nieuwe belastingen variërend van prijsopslagen op vis
(voor duurdere brandstof), kijkbelasting ter
compensatie van minder reclame-inkomsten, en belastingen op vervuilende auto’s.
Dat gebeurde dus ook onder Sarko en dat is
geen goed voorbeeld. Ai Sarko!

PRIJZEN VAN DE AUTOROUTES
Het is een warwinkel met de tol op de autoroutes en de gemiddeld 1% verhoging per
jaar, dat lijkt wel overschreden nu. De prijspolitiek is spannend te noemen: op de drukste autowegen worden de prijzen het sterkst
verhoogd! Dus de drukke wegen beuren ten
behoeve van de meer verlaten broers en
zusjes.
Ook worden de kleine afstanden laag geprijsd: lokaal verkeer heeft dus een voordeeltje. Het totaalbeeld is:
Toegestane verhoging in 2007: gem. 1%
Verkeerstoename:
3%
Theoretische omzetverhoging: 4%
Werkelijke omzetverhoging:
9%
Dus er wordt flink gerommeld en de Cour
des Comptes (de Rekenkamer) onderzoekt
nu hoe het echt zit.
Hoe dan ook: de prijs is weinig gecorreleerd
met de kostenontwikkeling…. Het prijsbeleid
is op heel andere ideeën gestoeld. En de

DE EDF-SPLIT
Ook EDF met het produceren en het transporteren van electriciteit splitsen, dat wil
Brussel nu eenmaal. Dus zal EDF onder de
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lange-afstandrijders op de drukke routes,
dat zijn wij, de toeristen dus; wij zijn de
echte cashcows!

De mensen uit de baltische staten, uit Hongarije, Polen, Slowakije, Tsjechen en Slovenen vrij in Frankrijk werken. Ondanks
veel bedenkingen van diverse ministers zal
Sarko dit in juli in Warschau bekend maken.
Voor Roemenië en Bulgarije zal Frankrijk
pas in 2012 open gaan.
Dat zal nog een hoop gedonder gaan geven
in het puriteins links denkende franse bedrijfswereldje!

WIE WORDT EDF-BAASJE?
Wie gaat Gadonneix opvolgen? De kabinetsdirecteur van Lagarde ( Min. Eco-nom.
Zaken) niet: hij heeft al beleefd bedankt.
Nu zijn er drie namen in het “circuit”;
allemaal hoog in de politiek. Want EDF, grote speler in Europa op energiegebied, daar
zet je geen gewone manager neer… Zover
gaat die liberale Sarko dan ook weer niet.
Ene Longuet een UMP-senator heeft de
meeste punten lees ik. Een partijvriend van
Sarko, naturellement!
Tja , dat is nog steeds zo in Frankrijk anno
2008.

TWEEDE-HANDS AUTOTJES
De verhouding NIEUW en Tweedehands
auto is 1 op 2,7 in Frankrijk. De handel in
okkasies loopt omhoog: van 4 miljoen in
1995 naar nu 5,5 miljoen; nieuw schommelt
nog steeds rond 2 miljoen. Budgettair wordt
er ca 11% voor autokosten uitgegeven, en
dat ligt op het nivo van het voedselbudget.

DE PRIVATE WW-VERZEKERING
De ww-ers krijgen minder dan 60% van hun
salaris van de staat hier en , bazen en loslopenden, krijgen gewoon NIETS. Dus zijn
er nu al private verzekeraars die zich interesseren voor een aanvullend verzekeringsproduct. Voor 8 à 85 euro premie/p.
maand kan de aanvulling van 50 à 100 euro
/mnd worden verzorgd. Pikant is dat er ook
een engelse verzekeraar meemixt.

MEI 2008? Of MEI 1968?
In mei 2008 nu dus, gingen de studenten
weer op demonstratie en dat maakt, na de
toestanden onder De Villepin, politici wel
ongerust. Want de vakbonden en de
onderwijzers zijn nu in elkaars armen
gejaagd met de maatregel: slechts EEN op
de twee gepensioneerden in de publieke
sector te vervangen. Daar komt nu bij het
punt van de service-minimum, dus ook voor
scholen die gaan staken. De staat gaat de
gemeenten die kids opvangen op die dagen
daarvoor direct betalen…
En de vakbonden protesteren ook tegen 41
jaar premie betalen voor pensioen, de regel
van “slechts twee weigeringen” bij het
aanbieden van passend werk….
Sarko werd getest op stevigheid op 22
mei… , en dat was spannend, maar er liep
nauwelijks bloed uit. Een herhaling van mei
1968 blijkt dus romantisch gedroom. Maar
toch, , in het land van Marianne kan bij mooi
weer zo maar van alles onverwachts zich
voordoen… Spannend tweede vaderland.

HARDDISCOUNTERS KOMEN ER ECHT
AAN!
De grote vijf van de harddiscount: LIDL
(Duits, 4,3% v.d. markt; 2700 winkels Fr.: 12
miljard omzet), Leader Price (Casino; 3,1%
en 3,9 miljard omzet), ED (2,3%; 7,5
miljard), Aldi ( Duits, 2,2%; 8000 winkels, 44
miljard) en NETTO ( Intermarché; 0,7%, 400
winkels en 1,1 miljard). De hypers krijgen er
nu flink concurrentie van: want de armoede
neemt ook hier toe. De groten gaan in de tegenaanval en zeer fors. En de oude
schaamte bij fransen om naar de “armenwinkels” te gaan, wat wij zelf meemaakten 10 jaar geleden, die is voorbij.
Frankrijk wordt goedkoopteland terwijl het
nu nog zo’n ruim 10% boven heel Europa
uittorent. Met consumptieprijzen wel te
verstaan! Sarko krijgt dus nu wat hulp.

RUZIE PARIJS-COMMOREN
Het zit flink fout daar naast Afrika en dat begon omdat Parijs de coupmilitair Bacar asiel
ver€leende met 58 anderen. Twee van hen
kregen ook al politiek asiel in Frankrijk.

VRIJ BAAN VOOR OOST-EUROPA
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Dan is er ook nog de kwestie van de status
van Mayotte en ruzie over visa voor dit
stukje Frankrijk voor de inwoners van de
Commoren. Tja het valt niet mee, al die
stukjes Frankrijk zo ver van Parijs.

best ze als correspondenten onderweg op
de fiets in te zetten. Intussen antwoorden ze
me al dat ze zullen trachten onderweg wat
te mailen , ook voor Le Provençal. En, dat
ze na retour in Zuid-Afrika, als correspondenten over hun land actiever zullen
worden. U hoort dus nog hoe het verder
gaat!
PS: Ze beloofden intussen via de mail af en
toe wat te laten horen! Goed zo!

RODE KRUIS MOET BESNOEIEN
De 6 miljoen maaltijden die het franse Rode
Kruis voor 2008 plande kunnen niet worden
verstrekt. Het worden er maar iets meer dan
5 miljoen vanwege de voedselprijsstijgingen. Het tekort is 7 miljoen, en ook dit toont
aan dat de armoede voortsluipt; in Frankrijk
en elders… Zelfs de charitas verarmt.

FISCALE TEGENZET SARKO
Sarko gaf meteen bij de start een fiscaal
cadeau aan de rijkeren, waarvoor hij vooral
nu de koopkracht stokt fors kritiek vangt.
Dat prikte enorm dus werd nu een rijtje
fiscale niches in het buitenlandse Frankrijk
aangepakt Zo’n vijftal in de DOM-TOM en
ook constructies die de wet toestond…. En
dat was Nicolas zijn revanche op de PS-ers
die dit gewoon ook eerder steeds “vergaten”. Hij probeert zo van zijn slechte plek,
bobo-bevoordelaar, af te komen. De zet is
bepaald slim en geeft hem nu reëel verweer. Al doende leert men en dat liet Sarko
nu zelf zien. Lagarde presenteerde de voorstellen met een onverholen trots.

-DOE IETS (aparts) MET UW LEVEN
Maarten met de tractor nadert zijn thuis, hij
is nu al in Duitsland.
Dus zoek ik naar andere, opvolgers in het
avontuur. En zie, mijn oproep kreeg enige
respons van Marc en Marianne uit ZuidAfrika, die weer opnieuw op de fietsen
stappen voor een europese reis van 14 mei
tot 14 oktober!
Van Zuid-Afrika naar Rijssel, dan met de
trein naar Bordeaux en dan naar Burgos
(Spanje) . Daar gaan ze via de fietsroute
van 1000 km “El Camino de Cid” genaamd
naar Valencia. Dan naar Sevilla waar de
fietsroute “Via de la Plata” begint voor 1250
km. Op naar Santiago de Compostella dan
naar Frankrijk, Gent en Zuid-Afrika..
Dat is geen “kattepis” zei mijn opa dan, en
hij was fietsenmaker in de 30-er jaren en hij
kon het dus weten.
M. en M. schrijven dat het mogelijk hun laatste fietstocht van deze omvang zal zijn, en
wij maar hopen van niet. Ze zijn namelijk
ECHTE FIETSERS.
Wij kwamen ze in de stadsbus in Marseille
tegen, raakten intensief aan de praat en zo
werden zij lezers en ik bewonderaar van
hun levenswijze. Ze komen misschien dit
keer even naar Le Brilhas?
En ze willen de Provencal al die maanden
gewoon krijgen want, ze lezen hun mail
onderweg!
Ik biedt ze bij deze aan, ik smeek ze eigenlijk bij deze, af en toe een mailtje te sturen
over hun tocht , dat ik dan onder deze rubriek voor u allen zal plaatsen. Ik doe mijn

HET GENIE ATTALI
Attali is er een van een tweeling en geboren
in Algiers als zoon van een parfumeur in
1943. Hij is een geniale man oncontroleerbaar, onstuitbaar, super-energiek en
met een buitenmaats ego. Hij werkte voor
Mitterand en recent ook voor Sarkozy in de
commissie voor de groei. Hij werkt continu
aan zo’n twintig boeken tegelijk over van
alles. Hij verbeterde ook de wiskundige vergelijkingen van Pascal en schreef toen ook
maar zijn biografie. Ik las ademloos zijn
boek: Een korte geschiedenis van de toekomst, een echt geniaal boek, vind ik.
Hij slaapt vier uur, leeft eigenlijk meerdere
levens tegelijk en dirigeert ook nog af en toe
grote symfonieorkesten met de uitvoering
van grote werken. Hij maakt bij zijn keuze
van mensen wel de nodige fouten wat zijn
reputatie schaadde. Hij heeft een enorm
ongeduld wat hem zeer irritant doet zijn. Hij
haat middelmatigheid, haring, techno muziek en mondain eten. En is gek op: choco-
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lade, zandlopers, Verdi en de basilique van
Vezelay. Hij is ook gek op contact met
bobo’s en loopt soms naast de werkelijkheid
omdat hij het langzame van de mens als
groep niet verdragen kan. Zo’n mens is erg
uniek , maakt veel vijanden, scoort duizenden bewonderaars en helpt met zijn
intelligentie en grote scheppingsdrang de
mensheid bij herhaling verder. De hoogte
van zijn maaiveld is twee keer dat van de
gewone medemens, daarom ziet hij ze ook
niet altijd staan. Jacques laat zien wat onder
een menselijk schedeldak allemaal mogelijk
is!

stap, nu zijn LCR redelijk scoorde bij de gemeenteraadsverkiezingen , zo’n 5 à 10%.
Hij is op ultra-links de enige die resteert…
en hij spint garen van de toenemende
sociale onvrede. Hij is in zijn nopjes met het
imagoverlies van Sarko. Je hoort hem ook
nooit over een echt Frans probleem en ook
zelden een oplossing. Want hij heeft het te
druk met radicale maatschappij-wijzigingen… Dus met eergisteren. Hopelijk wordt
hij niet binnenkort bij La Poste ontslagen.
Hij trad op in het zondagse amusementsprogramma bij ene Drucker en trok miljoenen kijkers met zijn jeugdige, wat onschuldige manier van doen. Intussen praat
hij orthodox communistisch, dat wel!

DE FRANSEN ZIJN VAN HET WATER AF
De SNCF heeft en mooie omzet van het
transport van het mineraalwater; de fransen
slepen al jaren met enorme hoeveelheden
flessen water. In 5 jaar is de consumptie
echter met 15% gedaald. Men drinkt weer
uit de kraan, waaruit steeds beter water
komt dat veel goedkoper is. Enkel het hoogwaardige produkt met specifieke samenstelling blijft op peil in de verkopen. De prijsverhoging , mede door transportkosten, en
het verlies aan koopkracht eisen nu hun tol.
Frankrijk drinkt weer uit de kraan….
Zoals heel Noord-Europa al jaren doet.

Segolene rekent op het congres op een
meerderheid om kandidaat voor de presidentsverkiezingen te worden. Immers
Hollande is naar de achtergrond, Delanoë
weet nog niet of en wanneer hij zich kandidaat stelt, Aubrey is een strovuurtje , Fabius
zal niet terugkomen en Strauss-Kahn zou
het kunnen worden, maar zit zo lekker bij
het IMF. Maar er zijn ook PS-ers die vinden
dat ze in november 2008 niet bezig moeten
gaan met de herrie tussen de bonzen te beslechten…. Riskant spel van Sego dus.

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

Nu wil Sego ook nog de baas worden van
de PS…. Bij het volgende congres. Maar
daarbij komt ze de populariteit van de burgervader van Parijs, Delanoë, tegen. Deze
scoort binnen en buiten de partij stevig
hoger dan onze ambitieuze dame en niet
zo’n beetje ook.
Zoals ze ook als presidentskandidate van
hem verliest… in de peilingen. Er zijn best
een aantal betere kandidaten in de PS,
zoals de ver weg gestopte Dominique
Strauss-Kahn die zeggen: alles OK, maar
GEEN Segolène als chef PS en ook niet als
presidentskandidaat. Sego overspeelt haar
hand lijkt het. Ze bedrijft forse persoonspolitiek maar doet niets aan politieke
INHOUD. De oude PS-kwaal… Ze moet
stevig op gaan passen dus. Want de kiezers
krijgen er zat van.

FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK
-Politiek/maatschappij
.Regering en hervormingen
Het botert absoluut niet meer tussen Sarko
en Fillon, het lijkt te gaan vastlopen. Verrassingen aanstaande? En de UMP lijkt ook
steeds meer op een emmer met kikkers. De
oude kwaal, de versplintering, dreigt opnieuw in rechts politiek Frankrijk. Een groot
gevaar voor Sarko, die weer wat stijgt in de
peilingen, terwijl Fillon zakt.
(Ultra)-links
Besancenot, de parijse radicale postbode
gaat “zijn” LCR veranderen in de NPA (Nouvel Parti Anti-capitaliste). Een gewaagde
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Voor de PS-kroon lijken er nu drie te gaan
zijn: Delanoë, Segolene en Strauss-Kahn
(nu IMF-baas). Tegen deze twee zwaargewichten zal Sego het (weer) niet
bolwerken…. Een tweede echec lijkt haar te
wachten… Hollande gaat even in de luwte
en komt voor de volgende presidentsronde
mogelijk uit de schulp. Dan wordt het dus
opnieuw gezellig bij links.

grote graaien komt alweer een keer te
voorschijn.
En twee regionale kamers weigeren nu ook
hun lidmaatschapsgeld af te dragen uit onvrede. En een derde overweegt het.. Protest
omdat ze het niet eens zijn met de benoeming van de nieuwe baas van hun
centrale club. Wordt dus weer vervolgd.
BOUWSCHANDAAL
In La Defense in Parijs kwam men een
enorme bouwfraude op het spoor. Illegale
m2 dus, eraan gesmokkeld, zonder vergunning. Groter bouwen dan je mag, een
dagelijkse zonde hier in Frankrijk. Het zijn
ca 45000 m2 die ene Pellerin stiekem extra
neerlegde tussen 1996 en 2000. Hij roept
moedig dat hij niet de wens had om te
frauderen, maar hij verhuurde en verkocht
de “niet-bestaande m2” wel gretig… Nu is
hijzelf onderwerp van intensief onderzoek.

Let goed op het volgende bij links: de
stijgende sterren zijn Dalanoë en Besancenot. De laatste is een groot gevaar
voor de kiezersomvang van de PS, die
niet opnieuw zou moeten gaan verliezen
aan radicaal links. En het lijkt er ook op
dat Sego toch tegen de muur gaat: door
een te grote persoonlijke ambitie. Haar
ex (Hollande), zal alles doen om haar te
vloeren en ook zijn er steeds meer
mensen die echt twijfelen aan de economische kennis en inzichten van die
schöne Sego.

DE AFFAIRE KERVIEL
In Frankfort bij Eurex, liep de politie tegen
een interessante duitser op, Zollweg geheten. Hij en een collega seinden enkele keren aan hun bazen in over de grote posities
van Kerviel. Al in oktober 2007, blijkt nu. De
Soc. Generale antwoordde slechts slapjes
op de ontdekkingen en er is bekend dat er
een aantal mensen vrijwillig gaan vertrekken
en sommigen worden ontslagen.
Om deze affaire blijft een sterke geur van
managerial fraud hangen waarvan de vraag
is of die ooit kan worden weggenomen. Dus
worden getuigen en mogelijke spelers nu
van het dek gestuurd.
Intussen verscheen het interne Soc. Gen.
Rapport waarin staat dat er handlangers intern Kerviel meehielpen en, dat de managerial control nogal slapjes was. Wat
niemand verbaasde…

ULTRA-RECHTS
Jean-Marie verkoopt zijn gepantserde
limousine, een Peugeot 605, en probeert
geld op te halen in zijn partij, want de nood
is hoog. Een rijk lid leende Le Pen 8 miljoen
en wil die nu wel terug zien. Zo’n auto is een
gadget en kan flink opleveren bij de verkoop
bij opbod. Men hoopt op enkele miljoenen
voor het pak ijzer. Intussen geeft het ook
leuke publiciteit en dat is nodig na de herhaling van de opmerkingen over de naziconcentratiekampen…. Jean-Marie’s laatste
nummertjes worden nu opnieuw vertoond.
-Affaires
-HET MEDEF-SCHANDAALTJE
Ceyrac is een gepensioneerde bobo van de
machtige UIMM-bond en verdient nog
steeds lekker. Hij woont in een fraai pandje
van zijn bond, gratis weet u, en krijgt
bovenop zijn pensioen per maand een toelage van 5000 euro. Dat laatste uit de befaamde zwarte kas…Pas mal. Er loopt nu
een fiscaal-juridisch onderzoek tegen hem
en zijn villa staat nu te koop. Het houdt
maar niet op in de winkel van Parisot; het

EEN NIEUWE: BESANCENOT BESPIONNEERD
Hij is de “woordvoerder” van de politiek
radicale LCR die nu van naam gaat veranderen. Er is ontdekt dat hij en zijn
vriendin+kind hinderlijk bespionneerd worden sinds 2007 (verkiezingen) door privédetectives. Een rapport dat Express te
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pakken kreeg geeft een hoop details van
zijn privéleven: een akelig overzicht en
deze kunnen niet zijn verzameld ZONDER
enige medewerking van overheden, banken
etc. Mogelijk is SMP Techno de opdrachtgever omdat Besancenot fel tegen een
electrisch pistool van dit bedrijf was dat de
franse politie aanschafte. Dat wordt allemaal
nog onderzocht… Intussen is en blijft het
schrikken als gekozen politici zo worden
“aangepakt”, ook al is hijzelf niet echt vies
van een “peu de force” op straat…

KOUWE STEENKOOL = (charbon de rabais) en dat zeg je als een koopwaar flink in
prijs is gedaald!
DE KACHEL AANMAKEN = (faire le charivari) dat doe je als je flink te keer gaat.
Charivari is een dorpsoptocht waarop veel
lawaai werd gemaakt met potten en pannen
als bijvoorbeeld een weduwe een weduwnaar trouwden. Ooit per concilie verboden in
de katholieke kerk.
DE BAN VERBREKEN = (rompre le charme) de voeten weer op aarde zetten na een
zweeftocht in een soort van roes.

NOG EEN: HET ONTERECHTE ONTSLAG DOOR SEGOLÈNE
Sego ontsloeg enkele jaren geleden medewerkers, betaalde ze niet meer, en werd
daarvoor juridisch aangepakt. Ze verloor
haar aanklacht EN ook in hoger beroep. Dat
siert een PS-corifee natuurlijk ECHT niet;
zeker als ze overloopt van fingerpointing
naar ene Sarko! Deze laatste heeft de pers
laten voelen dat hij verbaasd is over het
verzwijgen van tante Sego’s avonturen als
werkgever in de pers… iets waarop hij nooit
hoeft te rekenen. Sarko heeft nu zijn UMPers opgeroepen om het niet te laten zitten:
beschadiging concurrent dus, een echt “jeu
francais”. Afwachten.

DE PLOEG VÓÓR DE OS SPANNEN =
(mettre le charrue avant les boeufs=het
paard vóór de wagen spannen), iets helemaal fout aanpakken en ook, een dame
ontmaagden vóór de huwelijksnacht.
DEPRESSIEF WORDEN = (Tomber en
chartre), chartre was vroeger een bekende
gevangenis waarin niemand erg lang lachte
en blij bleef.
EEN GOEIE RAT VOOR EEN GOEIE KAT
= (À bon chat, bon rat) zeg je wanneer je
een passende reactie moet geven bij een
actie van een ander/tegenstander.

DE VOORKENNISAFFAIRE (EADS)
Oud- vice-president Noël Foregard zit in de
bak voor verhoor en er zullen nog andere
hoge managers volgen. Ook de duitse Enders zegt men. Weer en voorbeeld van hoe
managers met voorkennis en aandelen/opties hun zakken vullen. Maar de
controledienst heeft ze nu te grazen.

KAT EN VIS IN HET OOG HOUDEN =
(Avoir un oeil à la poêle et un autre au chat)
dat doe je als je twee zaken tegelijk in de
gaten houdt.

NOS BONHEURS FRANCAIS
Geluk is zeker ook:
-Als onze 307SW plots sneller optrekt en
veel minder verbruikt terwijl de dieselprijs
explodeert. Gewoon omdat de garage een
ander stukje software invoerde. Hierbij mille
fois dank aan de Heer Peugeot; een tovenaar!

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

NOS MOTS ACTUELS ET NOS FRANCPARLERS
Nog wat meer uit Frankrijk stammende
“zelfbedachte uitdrukkingen”, waarbij de
officieel bestaande, me mede inspireerden.

-Geluk (voor de boeren) is de grote hoeveelheid regen die we de laatste weken
ontvingen. Want onze grondwaterstand was
30% te laag en ook al hebben wijnstruiken
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lange wortels: er is een grens. Ach wij baden gewoon even tot de Hollandse weergoden en, hup, het goot al!

PAROLES DE PRÉSIDENTS.
De wijze woorden van vandaag zijn nogal
anders dan vroeger. Daarom nog een
ladinkje uit de goede oude tijd.

- Geluk is ook voor Sarko dat de opkomst
van de stakende leraren en leerlingen (op
14 mei) weer de helft bleek te zijn van wat
de vakbond beweerde. Om nu elke herrie
over getallen uit te sluiten moeten leraren in
de toekomst 48 uur van tevoren opgeven
dat ze gaan staken. Met hun salaris wordt
dan de kinderopvang betaald. Zo, dat is
weer geluk voor die werkende ouders!

“ De meeste van onze fouten komen door
de mentaliteit van onze politieke partij” (Zei
René Coty, 1960).
***
“ Het volk wil mij, maar ik ben niet waardig”
(Zei Deschanel en werd president in 1920).

-Geluk is als het zwembad bij lente-opening
niet erg vervuild blijkt en binnen enkele
dagen weer blauw is als de luchten. Het
water lokt al weer.

***
“Het woord is aan het volk. En het woord
van het volk is dat van hun souverein” “ (De
Gaulle 1944).
***
“Niemand luistert naar een volk dat zijn
woorden verloren heeft” (Mitterand 1994).

-Geluk is ook als buurman G., ex-kroegbaas, zijn anekdotes rondstrooit bij het
apero. Zijn kennis van de eigen ziel is voor
mij een franse levens encyclopedie.

***
“Ik ben hier niet voor mijn plezier gekomen
en vertrek ook niet voor het plezier van
anderen”. (Loubet 1900).

-Geluk is ook als ik na noeste leesarbeid en
een bezoek bij een vriendelijke belastingambtenaar mijn formulier voor de “Impot
sur le revenu” echt zelf kan invullen. Ondanks dat 2007 door combinatie van 65-jaar
(pensioenstart) en officiële emigratie de
Nederlandse organisaties totaal “Total loss”
gingen. Mijn eega kreeg zelfs bloemen van
de SVB in Amsterdam, die er echt een zooi
van maakten; sorry!

***
“ Poincarré volgt niemands raad ooit op. Hij
wil alles zelf beoordelen en doen en hij is
heel snel kwaad” (Zei een journalist over
deze Poincarré)
***

-Geluk is als de oude kat alzheimer blijkt te
hebben, vóór mij. Ik weet dus nog dat hij
buiten moet plassen en zo, dat scheelt echt
aanzienlijk voor een aangenaam binnenklimaatje.

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
EEN BRIEF VAN MIJN “AGENT”.
Ik moest heel intensief bezig met mijn belastingaangifte, vanwege recente en
complexe wetswijzigingen hier, en bezocht
“mijn agent” in het Centre des Impots dus
enkele keren voor goed overleg. Het was,
mogelijk tot uw verbazing, heel erg prettig
bij mijn agent, Mr. G. Na de operaties
bedankte ik hem dus per mail en kreeg toen
het volgende antwoord:.

-Ook, het met stil geweld uitlopen van wijnstruiken en diverse bloemen en planten, is
geluk. Alsof ze te van de natuur te horen
kregen dat ze nog maar kort zouden leven.
-Geluk is tenslotte een rubriek over GELUK
te hebben gekozen voor Le Provençal,
waardoor ik mijn zegeningen maandelijks
veel beter besef.

Bonjour Mr. Speetjens,
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ook gewoon goed over de hele breedte en
vooral gezellig.
Bij Vito heb je in een mum contact omdat
het geen plechtig, stijf sfeertje heeft. Hier
KUN je je gewoon niet stijf gedragen , impossible. We landen deze keer niet erg ver
van twee tafeltjes waar een stel 50-ers aan
een jong stel met kids in rammelend engels
de (franse) menukaart tracht uit te leggen.
Handen vliegen door de lucht, de mimiek is
krachtig maar het succes matig. “E ffe helpen” is nu wel even goed uitkijken! Ik spreek
de 50-ers bij een “lespauze” even aan en
vraag ze of ze “van hier” zijn. Ja-zeker en
Mr.. is plombier ,zegt ie. Bon, kun-nen we
even helpen misschien? Want wij spreken
goed engels en hun jonge buren ook,
mogen we ons aanbieden? Inderdaad dat
wordt getolereerd en even later sta ik te
praten met israelis die hier op vacantie zijn.
Uit Tel-Aviv de mooiste stad van Israel heet
het. Met het eten was het al redelijk gelukt
blijkt, en de babbel gaat nog even, samen
met de plombier en eega, door over de
Mont Ventoux en zo.
Wij gaan zelf bestellen uit de zeer grote
kaart en intussen landt een stel van ca 45
naast ons. Al gauw zijn we aan de babbel
met deze fransen uit Carpentras van origine
uit Marseille resp. de Ardèche.. Als blijkt dat
hij veel schrijft en dicht, en ook nog CGT-er
is in een bedrijf, wordt het menens. We
spreken over schrijven en dat blijkt heel
goed te lukken, zijn “gedoe en geworstel”
rond deze bezigheid kan ik heel goed snappen. We spreken over zijn preferente onderwerpen: dromen en sprookjes… Heel
boeiend, zeker zijn uitleg over zijn eigen
psyche en bijbehorende tics. Mr. Dominique
is een artiest, die het nodige af “lijdt”! Zo
naderen we, onvermijdelijk, ook zijn CGTleven.. Dat gaat heel anders, want nu komen we echt in grote visieverschillen terecht. Dat wordt toch leuk, want hij is toch
wel nieuwsgierig naar de denkwereld van
“het noorden” en hij blijkt aardig wat te weten van de Scandina-vische “modellen”. De
CGT zoekt het altijd verder weg en nooit bij
landen als Duitsland (oude vijanden) en de
britten (VS-vriendjes). En Nederland is gewoon ook te … klein, te liberaal en te ame-

Dank u voor uw vriendelijk mailtje, en ik
hoop dat u nu gerustgesteld bent en de franse belastingdienst met meer appreciatie beziet.
Tot een volgende keer, waarom niet met een
pastisje; dan kunnen we ook onze sympatieke conversaties voortzetten…
Groeten aan U en uw echtgenote,
Michel G.
PS: uw Frans is echt al heel goed!!!
Ik was er echt stil van en liet het hier aan
vrienden van diverse nationaliteiten lezen.
Zij waren onder de indruk. In Nederland
zegt men bij de Belastingen : “Leuker
kunnen we het niet voor u maken bij de
belastingen, maar wel gemakkelijker!”
Daarmee ben ik het nu hartgrondig oneens.
Bravo Michel G: . Mes compliments.
****

CHEZ VITO, CHEZ FRANCK OU…
Het loopt gezellig vol bij VITO, de grote italiaan bij Carpentras, waar men zich uitslooft
in de keuken en zeker ook bij de bediening.
Een licht, uniek sfeertje, van rondrennende
donkere (italiaanse?) meisjes en jongens,
met oortelefoontjes. Want de keuken
spreekt voortdurend in hun oor, Vito houdt
van communicatie en ook van en een moderne logistieke aanpak.
Vito is een begrip in restauratie in de streek,
sinds jaren, ook al heeft hij ook een wat louche reputatie die geheel buiten het culinaire
ligt. Vito is gewoon Vito en heeft af en toe
ruzie met justitie, bon! En maffia en goed
eten zijn al eeuwen bevriend.
Hier eet je enkel Italiaans, maar wel erg
goed; hier komt geen rommel op tafel, no
way. Iedereen zegt je hier gedag, alles kan,
behalve de bediening verkeerd aanvatten
natuurlijk. Kortom een onderdompeling in
het GOEDE, het AARDIGE, zowel qua entourage als qua “manger et boire”. Het heeft
iets huiselijks hier, zoals wij ons goed kunnen herinneren van een Italiaans restaurant
in het Belgische, Da Lidia geheten. Was
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rikaans… Het gaat er dus geanimeerd aan
toe en eindigt in adres en telefoonnr. Uitwisseling. Zij verlaten Vito’s huiskamer net
voor ons, na een geanimeerd afscheid. En
wie weet: au revoir!
Terugrijdend denk ik aan een ander restaurant hier, waar ene jeugdige kok-eigenaar opereert en die zijn resto ook
gewoon kortweg FRANCK noemde. Hij
komt uit Lorraine en werkte ook bij bekende meesters in het Lyonse. Lyon, heeft
immers Bocuse en zijn “Bouchons” (kleine
brasserieën) , een stad met een hoog culinair imago. We waren er met vrienden en
aten er echt voortreffelijk!
Bij Franck is het vriendelijk en wat deftiger:
hier is het eten het belangrijkste en de ontmoeting en de kout zijn duidelijk een tweede prioriteit. Hier ga je vooral om exquis te
eten en je neemt je conversatie-gezelschap
bij voorkeur ook zelf mee. Geen poeten en
CGT-ers kruisen hier je pad, en als die er al
komen, dan spreek je die niet, zo maar van
tafel tot tafel. Het fraaie interieur appelleert
aan “mooi en proeven” en niet zo naar
aardse kout over de boze wereld. Franck en
de zijnen verkopen kunst met een grote K,
en die moet je eerbiedig en sereen consumeren.
Zo is uit gaan eten vaak ook een mentale
keus hier: wat moet er nu eens verwend
worden? De smaakpapillen of de dendrieten? Ga je met vrienden voor gezamenlijke
conversatie “op nivo” of ga je alleen en
vooral voor contact en ontmoeting bij een
prima diner overigens. En de prijs maakt
niet uit eigenlijk: bij beiden eindigen wij op
ongeveer dezelfde “additions”.

drijfskosten gewoon stevig hoger scoort.
Mogelijk is het dus vooral de bezettingsgraad en ook de (zwarte) winstmarge….
Eten is het oproepen van een sfeer; kennelijk is het verwennen van het lichaam een
stimulans tot het ook opengaan voor het
sociale, het communicatieve. Eten is een
katalysator blijkt eigenlijk..
En als je dan ook nog kunt kiezen uit een
scala van sferen, dan komt er dus boven
zo’n stukje tekst als dit, de titel te staan:
CHEZ VITO, CHEZ FRANCK OU…
Mijn kookkunst is overigens geen enkele
beoordeling waardig, maar (uit gaan) eten
is aan mij besteed. En kunnen kiezen is
een feest want dit alles wordt, opklimmend
naar de 70-er jaren, een soort van laatste
zaligheid voor lijf en geest. Het is dus te
hopen dat ze in de hemel en de hel ook
goed kunnen koken. En de hel dat is dan
meer Macdo vrees ik. Niks fout mee, maar
het heeft niets te doen met wat ik onder
“eten” versta. Het spijt me voor the americans, waar je uiterst vriendelijk wordt
bejegend, maar waar eten erg lijkt op een
calorische injectie. In smaak, ambiance en
tijdsduur. Sorry guys.
Leon, april 2008.
………………………………………………………
………………………………………………………

JOURNAL MORMOIRONAIS
NOG WAT NASLEEP VAN ONZE VERKIEZINGEN.

Wij zijn in de loop der jaren veel aan het
eten geweest. Thuis met (internationale)
vrienden, bij die vrienden thuis en ook in
restaurants. In het Limburgse en Belgische
was het zeer goed eten en dito drinken.
Maastricht, Luik, Brussel, Antwerpen en
Maasmechelen waren zwaartepunten.
Zowel culinair als qua sfeer. Het was toen in
Nederland vooral nogal prijzig, dat wel. In
Frankrijk ligt dat veel lager voor echt gelijke
kwaliteiten op je bord. Nog steeds een soort
raadseltje waarom, omdat frankrijk in be-

-DE EERSTE DAG DER WAARHEID
Vandaag is DE dag; ik sta, als buitenstaander, bij het stemlokaal in het dorpse
hart, de foyer de 3 age. Symboliek of toeval? Ik kijk naar binnen, staande naast de
stoere dorpsagent, die rondkijkt of Al-Qaida
niet met bommen komt gooien. Ik wordt altijd erg nieuwsgierig als er iets plaatsvindt
dat het dorp echt in zijn kern raakt. Want
het besef dat het om HUN toekomst gaat,
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om HUN vertrouwde waarden moeten worden (her)bevestigd, het gaat ook om HUN
dorp en hun “avenir”. Ik zie veel bekende
koppen en hun deftige kleding valt op;
democratie is uiterst serieus hier. Je brengt
je stem niet uit in een overall of een keukenschort, non et non!
Ik doe niet mee, ik snapte niet dat je je hier
op tijd als kiezer moet MELDEN , pas dan
mag je meedoen. Dus ik lig eruit: een burger hoort ook hier de wet te kennen!
Correct, stomme étranger! Achter de tafel
buurvrouw F. adjoint-maire en weer lid van
dezelfde lijst nu, naast haar staat de zittende maire en je kunt zien dat hij “fatigué” is .
Hij helpt de ouderen, die het vroegst komen
natuurlijk, het papier in de gleuf te stoppen.
Daarom duurt het dan ook twee keer zo
lang. Zoals alles onder zijn regering concureerde met de eeuwigheid. Ik weet er
alles van, helas!
e
Ik babbel even met N. de 2 adjoint die wij
kennen; hij aait een hond. Als een echte
boer een hond aait en plein publique dan is
dat een politieke demo, een image-actie. En
de oudjes komen en gaan en de bus wordt
gevuld… Achterin staan de stem-hokjes
afgeschermd met een zwart gordijn:
requiescat in pace, voor de oude machthebbers natuurlijk….
Maar dat is nu nog maar de vraag, ik lees
mijn litteratuur dus kan ik u ook wat vertellen. Uit de zittende equipe, die voor 95%
van EEN lijst was is uiteen gelazerd. Maar
13 wilden weer opnieuw meedoen, inclusief
onze maire van corsicaanse afkomst. Dus
kwam er een mixed-list met oude en nieuwe
lijstaanvoerder B. Hij zit al als raadslid in de
huidige raad en wil nu aan de grote bak. Hij
liet een fraaie poster drukken waarop de
equipe afgebeeld staat als een soort familiefoto. Ik hen ervoor gestaan en lachte me
echt kapot: een failliet kijkend bedrijf dat
uitstraalt: zijn wij in de fout gegaan, waar
dan? Maar, onze Gerard heeft wel een “liste
complète” dus kan de hele raad vullen met
de zijnen! Zonder oppositie dus; de kiezer
kan dat dus zomaar fixen.
Mormoiron Dynamique, de oppositie, somde in hun vlugschriftje en ook op hun bijeenkomst: een eindeloze lijst met klachten

op. Dat schoot EEN dag voor de verkiezingen in het verkeerde keelgat van Gerard
B. de lijstrekker van de “regeringsclub”. Hij
deed het flitsend! Hij gaf 10 foute beweringen aan van Mormoiron Dynamique. Van
het type: wij krijgen geen bejaardenhuis,
want ondanks de sterke aandrang van het
gemeentebestuur willen de COMPETENTE
autoriteiten (dat is het departement en NIET
de burgemeester zoals werd beweerd) er
niks van weten En dan: de brandweerkazerne is geen eigendom van de gemeente maar van het Departement (dus het gezanik daarover moet je bij het Dep. doen!)
etc. Mormoiron Dynamique weet dus niet
hoe het bestuurlijk zit: stel amateurs.
Gerard maakt dus korte metten…. De oppositie is dus door de gehaktmolen gedraad
inclusief Fabienne de aanvoerster, maman
van deux enfants en 41 jaren jong.
Dus beladen met deze diepslijpende
politieke polemiek komen die arme kiezers
hier aan. Wie heeft er nou gelijk? Wel de
oudjes kennen Gerard wel, hij is de oogappel van de huidige burgervader, wiens
vader tegen de “moffen” vocht hier. Een
verzetsstrijder! Dus dat is gewoon een
goeie.
Mevrouw Fabienne, is een soort van nieuwlichter, ook nog een vrouw, die niet eens
weet dat de brandweer van het departement is. En die een kunstenmaker met
bling-bling uiterlijk in haar lijst voert.
Oorbellen, ringen en een kaalgeschoren
kop? Dat is een barbaar toch? En verder
nog 15 niet echt bekende klagers, niet eens
genoeg voor een volle raadsclub!
Zo zie ik de oudjes denken en dus weet ik al
e
de uitslag. Bij de 1 ronde haalt de “regeringspartij” niet meteen +50%. Want Fabienne verenigt de provo’s op haar lijst
natuurlijk. Maar komt niet ook niet erg ver,
hopelijk boven 5%. Zo niet dan mag ze meteen verder koken thuis.
e
Nee, er komt dus over een week een 2
ronde. Dan krijgt de winnaar ook de stemmen van de verliezenden op de andere lijst
die de kiesdeler niet haalden. En dus gaat
Gerard, met zijn equipe de continuïté er
vandoor met een confortablel meerderheid
en een minieme oppositie. Dat is maar goed
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ook… want ik moet er niet aan den-ken dat
het roer om gaat. Mijn laatste rust-punt naar
de filistino’s. Dat kan niet. Dan leg ik een
bom onder de mairie. Boem dus, weg
Fabienne et revolutionaires. Want this is
Mormoiron , Gvd!
Ik ga huiswaarts, gerustgesteld, Wat ik zag
is een solide grijze massa, hier is geen plek
voor geintjes. Zij die geintjes wilden hebben
ons dorp al lang verlaten, en zo hoort het.
e
Dus met een gerust hart op naar de 2 dag
der waarheid, dimanche prochain.
Daarover hoef ik dan ook niks te schrijven:
Gerard gaat gewoon winnen dan, bien sur.

mijnheer met oorringen en beringde vingers
een raffeltje te maken. Hij is artiest en ontevreden, wat wij eigenlijk normaal vinden.
Zijn buurman heeft ook al de smoor in over
slechte dingen in het dorp en lakse bestuurders, hij is gepensioneerd en dat vallen die
dingen ook meer op. In no time zijn we aan
de vierde voorspreker, ook al geen goed
woord over voor de toestand waarin Mormoiron verkeert.
Deze opening maakt duidelijk dat wij hier te
maken hebben met DE oppositie me een
zeer breed schootsveld. Soms schieten ze
op bestuurders die iets vergaten dan weer
op bestuurders die niks deden aan de laksheid cq het foute gedrag van ons, de bewoners. Dus het gaat ook over ons!
De dame neemt weer het woord en rent een
lijst van boeklengte door waarin ons de
duizend gebreken van het dorp worden
voorgezet. Ze eindigt met een zucht en
vraagt of ze iets is vergeten in haar diagnose… Nou dat is zeker! Een mijnheer in de
zaal weet nog wel meer en hij heeft het over
onbetamelijk gedrag van jeugd in zijn
quartier; ze moeten fors worden aangepakt
weet hij. De dame en haar vier paladijnen
knikken instemmend. Dat begint dus best
goed eigenlijk. Nu het eerste burgerschaap
over de dam is barst een golf van klachten
over ons uit, die de dame tracht te kanaliseren. Dat lukt nauwelijks maar toch blijkt
ons over-duidelijk dat eigenlijk ALLES fout is
en ook voor astronomische bedragen als ik
tracht het me voor te stellen wat dit grap-je
gaat kosten. Dus ben ik blij met de vraag
van een grijze mijnheer die vraagt hoe dit
alles “nou past in het budget, de gemeentelijke financiën”. De dame is bedroefd als
ze zegt dat de mairie haar het budget niet
tijdig kon verschaffen, ja mogelijk zelfs niet
WILDE verschaffen. Waardoor zij nog niets
weet van de dorpskas… we staan paf; de
mairie is een reactionaire club dus! De beide spionerende wethouders verroeren geen
vin… Ze voelen zich NIET aangesproken
lijkt het.
Het tumult is nu groot want het gaat nu over
geld, dus belastingen en zo en die zijn ook
al schandelijk hoog! Er vormen zich spontaan subzaaltjes nu, de zaal valt in onge-

Leon, 9 mrt 2008
****

-MORMOIRON DYNAMIQUE
Een folderje met deze kop stak onder mijn
ruitewisser en zoiets maakt zeer nieuwsgierig. Ik pak het papiertje en zie dat ik
wordt uigenodigd om morgen om 19.00 uur
in de Salle des fêtes te komen om daar een
politieke equipe te ontmoeten, die mij wil
uitleggen hoe zij ons dorp een flinke
opleving willen doen beleven. Alsof dat
nodig zou zijn! Wie zijn deze de driestelingen? Hun namen zeggen mij echt niets.
Welaan, ik besluit me eens te vervoegen in
het dorpse zaaltje.
Ik rij de parking op en zie, nogal verbijsterd
eigenlijk, twee huidige adjoint-maires, die ik
ken, samen staan praten. Als ze mij zien
begrijpen ze mijn verbazing en leggen uit
dat ze op: “spionnagemissie zijn”. Zij willen
wel ens zien wat er leeft onder deze “etnische groep van dynamici”. Er zijn nu zo’n
20 personen van beider kunnen en van jong
tot grijs. In het zaaltje zitten er vier mannen
achter een tafel met hun gezicht naar de
zaal, de middenste stoel is nog leeg. Een
energieke dame heet ons welkom en
babbelt vriendelijk. Zij moet wel de “voorzitter” zijn. Inderdaad na een tiental minuten
zijn we met zo’n 35 personen en gaat de
dame zitten op de lege stoel en spreekt tot
ons in zeer rappe woorden. Voor we het
door hebben heeft ze het doel van de
bijeenkomst al uiteen gezet en begint een
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stuurde discussiegroepen uiteen. De dame
verliest het overzicht, protesteert zachtjes
tikt op de tafel, kortom niks lukt. Dan gromt
een oude mijnheer flink hard en dat helpt.
Het tumult verstomt tot breed gefluister.
De chaos is op zijn toppunt, de oppositie
weet het nu al niet meer. Hoogste tijd voor
beëindiging van de bijeenkomst dus. De
dame staat op verheft haar struise stem en
deelt mede dat we bedankt zijn en dat ze op
ons rekent…
En we gaan allemaal de donkere avond in,
ontgoocheld omdat we nu pas weten dat het
in Mormoiron een PUINHOOP is. Ik ben wat
gedeprimerd, en ik zal er nooit meer zo
wandelen als vroeger… Klere oppositie!

Een ongekuiste, primitieve kracht,
Neemt nu bezit van mijn binnenste.

Leon, mrt 2008

Nu kan ik weer wat verder gaan,
Over de wegen van mijn leven,
Nadat ik alles uitbraakte, diep van binnen,

Het maakt stil en verontrust me zeer,
Ik ben niet meer die ik ben of was,
Lijk meer een angstig beest in een strop,
Vast in een klem die niets los laat,
Maar voel ook een proces van verlossing,
De tsunami redt mij, zonder opzet.
Wat diep verdriet en de pijn echt zijn,
Wordt drukkend duidelijk,
Zelfs kleine hoekjes zijn gevuld,
In mij, de mens die ik echt ben,
Ik voel het rauwe, pijnlijke vlees,
En bespeur alle vuile littekens.

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

Merci, mon pôte violent,
Tu m’a bien sauvé.
Sans vouloir et savoir,
Merci, et à bientôt.

COIN DES POETES
Na een interne overval, die me bedreigde
en toen ook weer redde. Over mijn “maat”
zonder medelijden, die ook genezen kan.

Leon, jan. 2008.

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

MON PôTE VIOLENT (Mijn geweldadige
vriend)
Het is als een interne ontploffing,
Die opspringt uit het niets,
Opgeroepen door een gedachte,
Die veel ouder is dan mijn geluk,
Daar is hij weer eens, die tsunami,
Die zondvloed van emoties.

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

Als een golf slaat hij door mijn brein,
Neemt alle ruimte in binnen mijn ziel,
Verdrinkt al mijn geluk en mijn rede,
En slaat hoog over de randen,
Vervult al die zo vredige ruimten,
Met zijn razende geweld.

ALGEMEEN.
SUBPRIMES: DE EPO VAN DE BANK-WERELD
De resultaatjacht die de managers in de
banken kennelijk verblindde leidde tot
miljardenverliezen en massale herkapitalisaties waarbij geen bank gespaard bleef!
De banksector ging zelf “va banque”.
Bewezen is dat een te liberale wereld de

Tranen worden uit mijn ogen geperst,
Mijn stembanden verdrinken,
Snikkend hoor ik mijzelf aan,
Angstig voor zoveel rauwheid,
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balans der krachten verstoord waardoor nu
regels het spel meer zullen gaan
beheersen. Er is een les geleerd ten
detrimente
van
vele
kleine
hypotheeknemers en de centrale banken, dus de
staatsmiddelen ook. En de bank zal nooit
meer zijn deftige imago van zekerheid en
degelijkheid hebben. Het zijn daar ook
gewoon zwakke mensen, die je ook gek
kunt krijgen. Verslaafden aan de prestaties
die EPO nodig hadden om te gloriëren.
Nu komt dus ook hier de dopingcontrole..

Washington, Moskou, de Magrheb en bij de
arabieren. En haalde zo grote orders binnen
om de deplorabele toestand van de
staatsfinanciën te keren. Niet echt nieuw
deze reaalpolitiek. Denk aan de VOC in het
vroegere Holland: slaven tegen specerijen
en zo waren ook geen punt. En zie de
wapenhandel van diverse landen, die dan
soms later hun eigen schiettuig tegen
komen als het tij keert. Is er dus niets
veranderd? Ja toch wel; Sarko doet openlijk
wat altijd al stiekem gebeurde door zijn
voorgangers, Daarom is het ook bij de
meeste politieke partijen zo stil. Allemaal
kilo’s boter op de kop dus. Is Sarko daarvoor te prijzen? Nee, eigenlijk niet natuurlijk.
Maar in de afwegingen die hij maakt komt
erg veel dwang voor. Krijgt hij de zaak niet
beter voor elkaar dan is het vaderland
economisch (en dus ook politiek) snel ter
ziele, En dat wil niemand eigenlijk…

SUBPRIMES: SCHURKEN EN WINNAARS
De baas van de speciale fondsen van de
bank Bear Stearns, failliet, zit in voor-onderzoek. Deze Coffi (klinkt corsicaans), heeft
mogelijk gelogen over de risico’s van zijn
doorverkochte hypotheekpakketten. Ook
andere medewerkers van de bank zijn verzocht een advocaat te nemen en Wall-street
wacht nu met spanning af want zulke
dingen bewijzen in het ingewikkelde
bankwereldje was al eerder niet waterdicht
mogelijk… De potentiele schurken staan nu
in de spotlight naast de grote winnaars, die
er ook zijn. Een van hen is Phil Falcone,
bestuurder van het fonds Harbinger
verdiende 1,7 miljard aan de Bear Stearns
ellende. Hij kocht pakketten tegen rockbottomprijzen en gokte op stijging en…
kreeg gelijk. Ze kochten voor liefst 400 miljard die anderen dus kwijt wilden in paniek.
En hun koelbloedigheid maakte hen
schatrijk in enkele maanden.
You can win and you can lose, en soms zijn
dat NIET dezelfde.

BOYCOT EN MONDIALISATIE
De chinezen dreigden de fransen met een
boycot en demonstreerden voor de Carrefour winkels in China. Nogal nutteloos
omdat het grootste deel van hun
assortiment uit China komt… en Peugeot
boycotten zou ook pijnlijk zijn voor de
chinese partner Dongfeng Motors (50%).
En andersom? Wel de lijst van producten
die in Frankrijk uit China komen is …..
enorm. Computers, beeldschermen, fototoestellen, speelgoed bijna 100% chinees.
Auto-onderdelen: van hetzelfde. Fietsen:
Declathon betrekt bijna alle materiaal uit
China. Weegschalen, friteuses, strijkijzers,
toasters en koffiemachines zijn voor 50-80%
chinees. En pas op: Made in France kan
ook voor 50% chinees zijn, want bij een
toegevoegde waarde van kleiner dan 50%
uit China, mag dat. Gereedschap is ook bijna allemaal chinees.
Dus zou een boycot best pijn doen? Nou, er
is dan wel niets anders te koop en, u betaalt
al gauw 40% meer voor de europese
concurrent. De koopkrachtinvloed van de
goedkope chinese producten is wel 4,5% in
Frankrijk!
De afhankelijkheid van deze twee landen is
dus al enorm, en dat geldt voor het hele

CHEQUEBOEKDIPLOMATIE WINT
Bij elk aardig politiek gebaar naar China
door Frankrijk stijgt de verkoop van
Airbustoestellen. Als het vliegtuig van Sarko
weer naar Parijs vertrekt daalt dat van
George Bush even later. Als je de score ziet
van Sarko van Rusland, tot Thailand en van
Dubaï tot de Emiraten dan wemelt het van
de
Airbussen,
kerncentrales,
TGV’s
Ontzoutingsfabrieken,
electriciteitscentrales en satellietlanceringsopdrachten. Alles
voor het vaderland. Sarko veegde eerst de
moeilijke toestandjes wat op in Peking,
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westen. Dus of in deze verknoopte wereld
boycot nog iets voorstelt is de vraag. Het zit
er enkel nog in bij producten als vliegtuigen,
kerncentrales en TGV’s en … wapentuig.
In Iran ziet u waar een boycot op groot nivo
op den duur toe leidt: Iran zit goed in de
problemen. Maar China, HET exportland ter
wereld boycotten is fors in eigen vlees
snijden. Eigenlijk is het een geruststelling….
Maar een vlotte kreet “boycot” doet het op
vandaag echt niet meer.

euro/maand ook in de afgelegen stukken
van La France (800.000 inwoners!) is dat
een zegen. Deze zegen wordt gegeven door
Viveole die daarmee de andere professionele aanbieders met prijzen van 2 tot 800
euro/mnd uit de markt prijst. De W2A satelliet van Astra en Eutelsat samen maakt TV
kijken in de auto mogelijk, berichten op je
GPS in real time en nog meer moois.
Dus nog even en alle inboorlingen hangen
hier ook aan het snelle Internet.
Sinds de Google oprichters, twee Stanfordboys, uit hun californische garage
groeiden is er nogal wat gebeurd in dit
gigantische internetbedrijf. Een omzet van
17 miljard is niet niks en als je beurswaarde
hoger is dan die van IBM of Coca-Cola (nl
190 miljard) dan is elke uitleg overbodig.
En als je 626 miljoen klanten hebt dan ben
je een echt wereldbedrijf. Let wel: in begin
2007 waren het er nog maar… 502 miljoen.
Dank zij Google kunnen wij allen enorme
complexe operaties “uitbesteden” aan de
grote zoekmachine die voor ons werkt en
resultaten terugspuwt op onze zielig
langzame PC-tjes.
Want Google heeft
wereldwijd op een aantal plaatsen databoerderijen staan die vol staan met snelle
servers: in totaal meer dan 500.000 stuks…
Ze zijn dus grootstroomverbruikers en maken daarom ook waar mogelijk zelf stroom
(ook vanwege de security natuurlijk).
Microsoft wilde Google altijd al kopen, maar
Page en Brin, de oprichters, wilden dat voor
geen geld en nog steeds niet. Microsoft, de
grote concurrent wilde via een bod Yahoo
overnemen maar de eigenaar accepteerde
na lang touwtrekken het bod van bijna 39
miljard niet. Gates trok het bod terug en de
koers van Yahoo duizelde omlaag. Dus het
versterken van haar positie op zoekmachinegebied waar Microsoft slechts 3%
heeft, lukt maar niet. Mogelijk gaat men nu
anderen proberen te kopen bv AOL, Valueclick etc. Of nog een keer een bod op
Yahoo als de koers blijft zakken. Er worden
zware gevechten geleverd om de marktaandelen tussen de groten.
Google is intussen DE referentie op internet
soms wordt van een ander bedrijf wel 10 tot
50% van het dataverkeer door Google

VAN ANTI-AMERIKANISME NAAR POSTAMERIKANISME
Intello’s zijn niet erg populair in de VS, maar
ze zijn er, denken ook en spreken ook wel
eens. In Washington beseft men dat de VS
zijn machtige plek kwijt is in deze nieuwe
mondiale wereld met zijn multi-polariteit.
Hoe dan ook NA Bush, lijkt de Pax
Americana voorbij. En nu valt zo’n boek als
dat van Fareed Zakaria (moslim) erg op:
THE POST AMERICAN WORLD, heet het.
En daarin somt hij op:
- het hoogste gebouw is nu in Taipé
en straks in Dubaï.
- Het grootste staatsbedrijf is in Peking.
- De grootste raffinaderij komt in India.
- Het grootste vliegtuig is europees.
- Het grootste investeringsfonds is in
Abou Dhabi.
- De filmindustrie is nu in Bollywood.
Na de eerste grote veranderingsgolf (industriële revolutie) die leidde naar de technologische vernieuwing werd gevolgd door
een tweede waarin de VS de hoofdrol
speelden , uniek in de historie. Nu lijken we
naar de derde te gaan: Amerika moet zijn
macht delen met de rest van de wereld…
Dus politici opgelet: De VS is niet meer
NUMBER ONE, er zijn er nu mogelijk vier…
China, India, Brazilië en … ook de VS. Dus
wijzig snel uw wereldbeeld!
De vraag is nu, bij WELKE REST willen wij,
Europa, nou eigenlijk horen?
HET WONDER GENAAMD INTERNET
Leven zonder Internet? Onmogelijk op deze
wereld, dus snel internet nu voor 40
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verzorgd. Hun trucs om de antwoordtijd
minimaal te houden, vitaal voor een
zoekmachine, bestaat er onder meer in om
de meest geraadpleegde pagina’s op diverse plekken ter wereld op te slaan. Dus er is
een druk logistiek verkeer van Google zelf
op het net! Hoe ZE het precies doen is hun
GROTE bedrijfsgeheim. Niemand weet
overigens waar die grote databoerderijen
zich bevinden wereldwijd, behalve de
nieuwste site in Oregon staat in vele magazines te showen.
Je kunt zeggen dat de datalogistiek van
Google zijn levensader is. Vaag herinner ik
me de tijd dat ik sommetjes maakt om
responstijden in EEN grote computer in te
schatten, rekenend met de snelheid van
schijfgeheugens, kanaaltroughputs en CPUcycletimes. Want wij hadden soms te lange
responstijden op onze terminals in het
bedrijf… en we raadpleegden enkel onze
eigen database van laten we zeggen
honderduizend records. Dus als ik de knop
GO raak bij het Googelen, weet ik een
beetje wat voor een data-helfire ik ontketen.
Un-be-lie-va-ble!

zoeksterrein bij Google. Een enorme
business zit hier in.
-Schone electriciteit produceren.
Google is een van de grootste electriciteit
consumenten ter wereld. Ze zoeken naar
een lagere energierekening en minder
vervuilende energieopwekking.
-De verovering der ruimte.
Google heeft een contract met Nasa. Nu
kunt u al plaatjes bekijken van de planeten
(Google Moon en Google Mars), en men
werkt eraan om de satellieten, ruimteveren
en raketten aan het internet te “hangen”, en,
ze werken aan het maken van een maanrobot die zeker 500 meter over de maand
zal reizen en die daarvan beelden naar de
aarde seint..
INTERNET HUWT VIRTUEEL EN REEËL
Myspace brengt nu het reële en het virtuele
samen, een speelgoedfabrikant, Hasbro,
verkoopt knuffels met een code die het
mogelijk maakt dat er een avatar voor te
creeren op het internet. De virtuele knuffel
kun je dan ok te eten geven, uit wandelen
nemen en aankleden. Terwijl je de echte
knuffel vast houdt gaat zijn virtuele kopie
door de internetwereld.
Deze hybrideaanbiedingen zijn een vondst en zullen een
breed succes worden. Straks uw echte en
uw virtuele Twingo,. Renault investeerde al
20% van de Twingo-ontwikkelingskosten in
een internet-representatie van deze auto.
Het begin van een complete nieuwe wereld
is er…. Internet verandert de wereld en dan
ook onszelf.

Zo’n bedrijf heeft naast knappe databoys-/
girls ook een nogal knap strategisch management. En dat heeft gezegd op welke
vijf terreinen Google mikt fors om VOOR te
blijven op de anderen.. Dit zijn ze:
-Mobiele telefonie.
Er zijn 1 miljard mensen met een PC maar
3 miljard met een mobieltje. Dus dataverkeer via mobieltjes dat is DE markt van
vandaag en morgen. Daarin wordt nu enorm
geïnvesteerd, de I-phone is een fenomeen
in dit veld.
-De digitale wereldbieb.
Er moeten 15 miljoen boeken op het net
worden gezet, kost dus 10 dollar per boek.
Het gaat uiteindelijk om honderden miljoenen boeken. Google Book is al gestart
intussen.
-De genendatabases.
De genenketens analyseren, correlaties
tussen indivduen en volken zoeken, dus ook
zoeken naar medische behandelingscomplexen is ook een bloeiend onder-

DE CYBEROORLOG IS AL BEGONNEN
Af en toe staat er iets in de kranten:
aanvallen van derden op computersystemen
om politieke redenen. China deed zoiets
naar de VS, Duitsland en Frankrijk en
Engeland, redelijk recent; Rusland strafte
Letland ermee, Israël saboteerde in Syrië,
Pakistan deed dat naar India, Zuid-Korea
kreeg cyberlast uit Japan… De lijst is indrukwekkend intussen. In vele landen zijn
nu ook al staats-hackeropleidingen te
vinden in het kader van de “geheime diensten”… Europa heeft recent een groot ant-
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hackercentrum opgericht in Letland. De
mogelijke strijdmiddelen in dit vlak zijn:
Spionnage, stelen van belangrijke data en
wijsheid, Chirurgische operaties, dus het
plat leggen van computers, netwerken,
communicatie-systemen
en
fabrieken/installaties en Blokkeren van systemen/wensites etc. .
Van elke soort zag ik een recente rij
werkelijk gebeurde incidenten en dan schrik
je. Het is al dagelijkse praktijk. En onze
afhankelijkheid van electronische systemen
voor het dagelijkse leven is zo groot dat het
al erg gevaarlijk uitziet voor onze rust en
vrede.
Straks dus geen bommen en granaten maar
kapotte databases, haperende e-mail-systemen, onmogelijke betalingen, platgelegde
vliegvelden en spoorwegen, waterleidingen,
electra-netwerken….. vult u het maar aan.
Heeft u een knap hackende zoon of dochter: hem/haar wacht een gouden toekomst!

aandachtspunt bij, maar kreeg er een te
pakken toen zijn appartement in de fik
vloog.
De franse LCR, die nu NPA wordt, lijkt geen
bommenclubje, maar er wordt ook getwijfeld
aan hun democratische gezindheid… Want
mogelijk is er ook een geweldadige vleugel.
De sociale onrust neemt weer toe: inflatie,
koopkrachtverlies, nieuwe armen met miljoenen tegelijk en de staat kan niet meer
zegenend rondgaan omdat de kas leeg is.
Mijn generatie weet nog van de grote
spanningen in Duitsland met de RAF en ik
herinner me de beelden van vermoorde
industriëlen en naakt gearresteerde terroristen. En later de dode gevangenen uit
Stamhof. Idealisten die bij gebrek aan
gehoor en succes overgingen op moord en
doodslag…. Doel hetzelfde maar de middelen werden misdadig. Ook toen had de
staat al die moeite om de eigen rechtsregels
te respecteren. Dat zal met de terreurwetgeving van recente datum een stuk
simpeler zijn.

DE NIEUWE RADICALO’S OP LINKS
Ze zijn er weer, de vroeger eerst zo
sympatieke en later zo moorddadige linksradicalen in Europa. In Griekenland waren
ze er tot 2003 en sinds 1975 pleegden ze
een 50-tal aanslagen. Door verschillende,
nu opgerolde groepen.
In Duitsland, bij de conferentie van Heiligendamm in 2007, kwamen in Berlijn,
Hamburg en Rostock de nodige ultra’s te
voorschijn. In Spanje bleken de Grapo
opvolgers te hebben tot ze in 2008 werden
opgepakt. Ook in Barcelona is er nu een
weer groep gesignaleerd.
In België zijn ook de oude marxistische
cellen weer actief in het geweld van de
vlaams-wallonse tegenstellingen.
In Italië zijn de Rode Brigades nog
rudimentair aanwezig en actief.
Frankrijk kent nu een groep die uit het niets
kwam en die radars opblaast langs de
autoroute… nog niet geïdentificeerd. Het
zijn “anarcho-autonomen” heet het en
enkelen werden gepakt met veel kilo’s
chlorate de soude in hun auto’s, waarmee je
een flink bommetje kunt fabriceren. Ook de
Economische Hogeschool in Parijs was al
bom doelwit. De politie heeft er nog een

DE UNIE VOOR DE MEDITERRANNÉE
De unie krijgt ook steun uit de Maghreb
landen en verzet zich tegen de aarzeling in
van de noordelijke landen van de EU. Er
worden in noord-afrikaanse landen nu ook
al Vriendschapsclubs opgericht voor deze
Unie bijvoorbeeld in Tunesië door een jonge
raadgeefster van de Marokkaanse koning.
Zij organiseert nu een colloquium voor deelnemers van beide kusten van de Mediterranee en probeert de bloedmooie eega
van de Marokkanse koning, Lalla Salma als
voorzitster te charteren. Hoge medewerkers van Sarkozy zijn ook hier zeer actief.
DUUR ETEN
Van Bangkok tot Youndé maakt de hoge
rijstprijs slachtoffers. En daar blijft het niet
bij als je bedenkt dat het basisvoedsel is
voor 60% van de mensheid.
Thailand kende een verhoging van 50% in
een maand (van 16 € -zak 50 kilo- naar 60
€). Als je ca 30 à 40% van je in komen aan
voedsel uitgeeft is zoiets ernstig. En de
voorraden voor 3 maanden redden ook
niemand. Opslag is uiterst moeilijk; men
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heeft geen goede silo’s en men kan dus niet
anticiperen. In Kameroen, Ivoorkust, Senegal en Mauretanië is het niet veel beter:
prijzen vlogen met 40 à 50% omhoog.
Speculatie alom natuurlijk: in Bangkok ging
in één dag de rijstprijs 31% omhoog omdat
India de export van paddyrijst verbood. Op
dat moment zochten de Filippijnen
wanhopig 500.000 ton rijst en de markt in
Bangkok schoot compleet uit.
Stelt u zich voor: er komen jaarlijks 70
miljoen mensen bij (50% daarvan India,
China) dus dat schiet op. Gaan de indiers
per dag 10 gram meer rijst eten dan moet je
bijna 4 miljoen ton rijst per jaar meer
hebben. In China wordt meer vlees gegeten,
maar omdat vee ook (schaarser) graan eet,
wordt het vlees duurder. Daardoor gaan
chinezen ook meer rijst eten. Zo gaat dat.
Lula van Brazilië ziet vooral in de bevolkingsgroei de oorzaak maar zegt dat we genoeg kunnen doen om EN te eten EN
biobrandstoffen te produceren. Brabeck van
Nestlé ziet nu wel degelijk een schaarsteoorzaak in de biobrandstoffen en is wat
bang omdat men op redelijk korte termijn
20% van de brandstof bio wil produceren!
Geleerden roepen dat op langere termijn
genoeg kan worden geproduceerd voor 24
miljard wereldbewoners (voorziene max. is 9
miljard) maar de water- en kunstmestbehoefte stijgt dan enorm. Dus blijft de vraag
WAAR DOEN, een belangrijk aspect.
Intussen maakt het volgende lijstje van 12
maanden prijsstijgingen je toch wel nerveus:
Rijst (Bankok) +116%
Soja (Chicago) +70%
Maïs (Chicago) +63%
Tarwe (Parijs) +49%.

banken 28 miljard… Als je het aantal hollanders schat dat “op de beurs zit” dan kom
je in de buurt van enkele honderdduizenden, zeg 500.000 . Dan is het gemiddelde verlies per kop: 50.000 euro een
leuke auto dus.
Zou het nog erger worden, bv door ook nog
een OG-crisis dan kan het wel oplopen tot
een leuk huisje omdat de pensioenfondsen,
als ze onder de wettelijke dekking komen,
de prijscompensatie intrekken en de gepensioneerde ook minder krijgt langs die
weg. Kortom de crisisrekening is de onze.
Uw bankdirecteuren keken niet goed uit: of
ze gaven hypotheken aan minvermogenden
(VS) of ze kochten hypotheekpakketten van
die amerikanen en vielen door verkeerde
beleggingen op hun toeter. Dus pas op: uw
bankdirecteur weet er meer van! U kent
hem wel, hij van die woekerpolis!
VERGRIJZINGSREKENINGEN
Alarm! De wetenschap rekent ons voor dat
we, ook al is 80% van de arbeidsbevolking
straks hard aan het werk, we kunnen onze
oudjes echt niet betalen! Ze kosten ons tot
2040 ca 2,6% van het BNP en omdat te
lappen moet dat BNP per kop jaarlijks met
1,9 % omhoog. Maar we moeten naast iedereen aan het werk zetten ook nog veel
produktiever gaan werken: jaarlijks moet dit
cijfer groeien met ook 1,9%. Tussen 1990
en 2006 was dat maar…. 1,1%...
En terloops zeggen ze TEGEN de versoepeling van het arbeidsrecht te zijn: een
star arbeidsrecht dient namelijk de
arbeidsproduktiviteit…, Landen met star
arbeidsrecht hebben ook een lagere werkeloosheid… Heren kom dan eens in Parijs
kijken zou ik zeggen. Soit.
Dit stond te lezen in Trouw en dat doet weer
schrikken… Ik heb het al jaren over de klap
van de vergrijzing en nu blijkt die opnieuw
nauwelijks op te vangen. Dus moet er maar
iets anders op gevonden worden….
Gek genoeg komen de geleerde heren geen
moment met “migratie” als factor op de
proppen. Ze heten Storm en Naastepad en
dat lijkt me toch weinig familie van Wilders.
Deze factor onbesproken laten onder de
kop: “Meer werken dekt de vergrijzings-

DE CRISISREKENING VOOR NEDERLAND
De rekening voor een prutlandje als
Nederland voor de financiële crisis bedraagt
(nu) 84 miljard. Uiteraard is dit vooral een
beursverlies dus moet je het voorzichtig
zeggen, maar toch.
De Pensioenfondsen zakten 44 miljard, dat
is ca 20% van het vermogen van het
grootste pensioenfonds ABP. De banken
waren 12 miljard kwijt en de klanten van die
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kosten niet”
lijkt mij een omissie van
formaat. Of zouden de beiden denken, die
immigranten werken toch niet? Of snappen
ze niet dat enkel simpele immigranten het
lastige en ook wat reukerig verzorgingswerk
nog willen doen voor een klein salaris?
Heren de wetenschap is waardevrij, zegt
men. Dus moet u uw huiswerk even opnieuw doen. Er is overigens NOG een
mogelijkheid te noemen: Stuur die oudjes
naar de zon, naar eenvoudige landen, waar
de medische wetenschap niet zo geweldig is
gevorderd en, u heeft de zaak weer in
evenwicht. Ik raad u vanaf nu sterk aan, Le
Provençal te gaan lezen, dat behoedt u een
volgende keer voor oogklepjes en, het is
gratis en, ook nog geschreven door een
gepensioneerde!

willen MEER geld. Dan worden ze gepakt
en gaan in een smerige gevangenis, betalen
een vermogen aan een advocaat die direct
daarna verdwijnt, en krijgen met alle vormen
van corruptie te doen. Er zijn al drugs
gevonden in regeringsvliegtuigen die van
hoge militairen bleken te zijn, er rijden
ambtenaren in Porsche’s van omkoopgeld
en de corruptie lijkt onuitroeibaar. Een agent
van politie verdient maandelijks 75 euro
hier, hij moet dus bijverdienen. De narcobazen liggen technisch en qua cash kilometers voor op de opsporingmensen.
Zo komt 20% van de europese drugs op
haar bestemming en niemand weet wat
daaraan ooit te doen is.
Intussen vullen zich ook de gevangenissen
met jonge dames, die hier wel eens aan hun
(maatschappelijk) einde zouden kunnen
komen. Dit alles om s’ werelds meest
schaarse grondstof: drugs.

INTERNET EXPLODEERT
Cisco is DE internetleverancier voor de de
wereldwijde infrastructuur van het razendsnel groeiende internet. Deze groei gaat van
een huidige 50% naar wel 300 à 500%
jaarlijks! De nieuwe landen in het oosten
plus Afrika zijn debet. De slag bijvoorbeeld
om de mobiele telefoonmarkt in dit land is
enorm: alle operateurs vechten om
marktaandeel en deze groei in mobiele
telefonie trekt de internetgroei achter zich
aan. John Chambers, baas van Cisco, is
optimistisch en ziet intelligente oplossingen
als de redder van een open internet; hij wijst
op wat er al is bereikt. Stelt u zich voor: een
wereld met een verstopt internet. Dat is een
kanker van het zenuwstelsel van de wereld.
Ondenkbaar en angstaanjagend tegelijk.
Ook hier gaan de nieuwe landen et tempo
bepalen en ons verrassen met nieuwe problemen zoals eerder grondstofconsumptie…
Internet is al lang ook een graadmeter voor
de wereldgroei en zal dat in versterkte mate
worden.

STATISTIEKEN VAN DE GROTE RIJKDOM
De miljonairs zijn er overal meer en meer.
Het landenrijtje: Moskou 74 miljardairs, New
York 71, Londen 36 en … Istanbul 34.
Turkije stond een jaar geleden nog op ,,, 22.
Dus 30% meer in een jaar, Turkije laat wat
zien, en vooral de vanouds al rijke families
die nu geboost werden door de mondialisatie en de turkse groei. In de rijke buurt
van Istanbul zie je Porsches en Louis Vuittonwinkels en zijn er sportscholen die jaarlijks 10000 euro abonnement kosten. Ook
privéheli’s en exquise huizen aan de Bosperus van 1 miljoen dollar voor een
appartement en 100 miljoen voor paleizen
aan het water. Dat is de economische
voorhoede van dit grote land dat in de EU
wil…. En niet mag.
INFLATIE VAN DE GROTE RAMPEN
Ach de wereldbevolking gaat nog 2 miljard
groeien en de rampen gaan sterk in
frekwentie en impact toenemen. Dat zal er
toe leiden dat we gaan “wennen” aan grote
moorddadige rampen. Birma en China nu al
ca 200.000 doden en miljoenen getroffenen,
… na Katrina en de Tsunami’s waren we
wel wat gewend. Dus de internationale soli-

DRUGSKOERIERS IN HET GEVANG
Ze zijn vaak jong, 20 à 25 jaar, de
drugsvervoerende dames die dat vanaf
Sante Domingo doen. Ze worden via internet geronseld en krijgen duizenden euro’s
om een koffer of pakjes drugs mee te smokkelen. Want ze hebben geldproblemen of
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dariteit gaat afzakken, waarschuwen experts. Dus moet er eigenlijk een internationale rampenlogistiek komen en ook
“katastrofe-obligaties’om een internationaal
fonds te vullen voor hulp. En grote steden
moeten meer op hun veiligheid gaan toezien
in gebouwen en infrastructuur.
Als onze beschaving er niet in slaagt het
“leven” als een superieure waarde te zien,
zal ze ten onder gaan. Daarvan zijn voorbeelden in de historie te vinden. De VN zal
zich dus moeten gaan roeren…

En de produktiekosten zijn in enkele jaren
ook verdubbeld.
De wereldproduktie is nu 85 miljoen barrel
en gaat nog naar 95 binnenkort. Maar naar
115 miljoen, dat zal niet lukken. Dus zullen
we op termijn zuiniger moeten zijn en alle
energieproduktie van het alternatieve type
moeten inzetten.
Dit zegt de baas van Total, die vooral gelooft in zonne-energie en niet in de windversie.
Intussen moeten we anderzijds ook een
beetje blijven rekenen… Iemand rekende uit
dat de barrelprijs nu op 145 dollar zou moeten liggen ALS een Amerikaan nu evenveel
aan brandstof ( in koopkracht gemeten) zou
uitgeven dan hij deed in … 1980! Want
toen kwam dat overeen met een barrelprijs
van 94 dollar nu. Als je de toegenomen welvaart in het westen meetelt ligt het zelfs nog
minder ongunstig, want dan zou je nu op
een prijs van 134 dollar moeten zijn als je
gelijkheid met 1980 zoekt.
En nog eentje: in 1980 gaf de wereld 5,9%
van zijn BNP uit aan olie. Nu is dat slechts
3,5%. Troost voor hen die rekenen en ook
nog historisch gevoel hebben.

OLIE (energie), WATER
-Olie, energie
DE OLIERESERVES/PEAKPOINT
Hoe duurder de olie, hoe langer dat het zal
duren tot de reserves zijn uitgeput…
Inderdaad. Nou zijn die reserves echte
gokkerijen: een groot onderzoeksinstituut
dat zeer kritisch is over de grote olieboeren
schat de reserves op 22 jaar HUIDIG
verbruik (87 miljoen barrel/dag). Een amerikaans instituut schat ze op 36 jaar De
olielanden zijn oo niet erg betrouwbaar:
over- en onderwaarderen komt voor.
Nou is er een groot verschil tussen wat er in
de bodems nog zit EN de capaciteit om het
eruit te pompen. Want je kunt niet zomaar
MEER oppompen: het moet technisch
kunnen, kost tijd om de capaciteit te
veranderen en moet ook economisch
haalbaar zijn! Du hoe hoger de prijs, hoe
meer er boven komen zal, afhankelijk ook
van de politiek. Bij een prijs van meer dan
60 dollar zijn zo ongeveer20 jaar van
reserves exploitabel en als ie erg veel hoger
gaat kan het 88 jaar worden.
De maximum oppompcapaciteit is NU
zonder twijfel bereikt. Dus er is nog olie tot
e
einde 21 eeuw, maar niet voor iedereen!

AUTOPERIKELEN
GM in de VS weet het nu zeker: het is
ecologisch rijden of failliet gaan. Ze moeten
af van de benzinemotor, dat is nu (eindelijk)
duidelijk. Dus stoppen ze daar nu 8 miljard $
in research voor de nieuwe auto; moeten
6000 $ uitgeven per auto om op korte termijn te voldoen aan emissienormen. En ze
plannen 38 (!) modellen in de hybride-sector
tot 2010… GM wordt dus op zijn kop gezet.
Hun electrische auto heet DE VOLT… Op
zijn amerikaans weten ze nog niet hoe hij er
uit ziet, maar wel dat de VOLT dezelfde
mystieke reputatie zal aan krijgen als eerder
de CORVETTE. Zo doe je dat, veranderen!
Het is eigenlijk een massale wanhoopsdaad, en die MOET lukken…
We gaan echt een revolutie tegemoet, met
een spannende, exalterende kant en ook
een uiterst angstig sausje erover. God zegene de greep..

ALWEER DE OLIEPRIJS
In 1999 zat de barrel op 12 $ nu op 120. En
dat is niet voorbij! De OPEP roept speculatie maar de werkelijkheid is wel wat anders. De vraag is veel hoger dan het aanbod: zie China en India. En om de haverklap
is er ergens en politiek probleem of een rel.

BEWEGING IN HET NUCLEAIRE
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Frankrijk sprak met Japan over deelname
van Mitshubishi in het kapitaal van Areva. In
de komende concurrentieslag is dit erg
belangrijk en ook voor de toegang van Areva c.s. tot Japan.
Ook wil Areva dat Duitsland (Siemens heeft
34%) partner blijft in het bedrijf. E.ON de
duitse energiereus heeft een belangrijk bezit
in Groot-Brittanië waar het een dozijn nieuwe kerncentrales mag bouwen van de britse
regering. En Areva en E.ON willen nu ook
samenwerken aan het ontwikkelen van een
reactor van 1250 Megawatt van het kokendwatertype, als alternatief voor de EPR die
met overdruk werkt. De patron van Areva
krijgt gelijk met haar streven naar vasthouden van de duitse banden.
Intussen ziet het orderboekje van Areva er
glanzend uit: 9 projecten in Groot-Brittannië
(in studie); 2 opties in Zuid-Afrika en 6 in de
VS; 2 bestellingen door China, 1 door Finland en 1 in Frankrijk. De laatste 2 zijn al in
aanbouw.
Zoals ik eerder opschreef: met de opkomende energiecrisis stijgen de kaarten van
Frankrijk met zijn grote nucleaire kennis en
mogelijkheden.

milieu. Het wordt weer mooi op aarde en
ook onder water.
OLIE EN GAS IN FRANKRIJK!
In 2007 ontving de franse overheid 12
vergunningsaanvragen voor olie/gas-boringen en in 2008 zijn er nu ook al 12
ingediend. Een boring kost 2 miljoen € en
de laatste pogingen leverden maar een
pietsie gas op. Nu levert de interne produktie genoeg voor 1% van de consumptie
uit de 458 putten die er vooral in Aquitanië
en het Ile-de-France zijn. In tijden van nood
tellen ook de kleintjes…. La France
petrolier?
OLIE IN MEXICO EN DE VS
e
De olieproductie in Mexico daalt , in het 6
land op de wereldranglijst van olieproducenten pompt men minder op. In een jaar
tijd zakte de produktie van 3,18 miljoen
barrels per dag naar 2,85… En de reserves
zakten van 25 miljard barrels in 1999 naar
nu, 14 miljard. Dus ook de 11% die de VS
daar vandaan halen, zakken mee. Omdat
Pemex, de eigen olieclub, moeite heeft de
diepe voorraden onder water te exploiteren:
expertise ontbreekt. Maar de oppositie is
tegen een verdeling van de oliewinsten met
grote buitenlandse exploitanten is enorm.
De staat komt dus in zwaar weer terecht
met hun voorstellen tot samenwerking met
de big-ones. Zoals op meer plekken in
Latijns Amerika ook al. De contracten
beloofd aan Schlumbergr, Halliburton en
Fluor zijn nu in diskrediet geraakt… Het
wordt steeds woester op de oliezeeën..
Intussen vliegt in de VS de benzineprijs
omhoog en zakte de afgelegde autokilometers met 1,4% in 2007. De recordprijs van 1981 3,4 dollar voor een gallon
(3,8 liter) is nu gepasseerd. Voor het eerst
een daling waar altijd een 0,3% stijging
stond. Zou er nu toch eindelijk een verandering in gedrag komen in dit land? De
autoverkopen daalden met 8% en de trucks
zelfs met 27%. Komt de daling van de
gereden kilometers door de rammelende
economie of toch door ander gedrag? Want
ook in de VS is het milieu in de mode! In
2007 bereikte ook het openbaar vervoer zijn

HYDRO-ENERGIE
In Canada bouwt men enorme Hydroturbines die werken op eb-vloed verschillen
en de daarbij optredende stromingen. In
Frankrijk wordt zo al lang in Bretagne 3%
van de stroomconsumptie geproduceerd,
fransen zijn koplopers in dit soort technologie. Nu gaat Canada ook aan de gang
in de baai van Fundy met een eb-vloed
verschil van wel 16 meter. Overheid en
electra-producenten werken hier samen aan
de turbines van 20 meter diameter, en ook
nog 20 meter lang. Op ca 60 meter diepte
opgesteld. Bij 3 meter per seconde stroming produceert zo’n ding 950 kilowatt bij
4.1 m/s al 2,2 Megawatt. Een turbine kan
200 huishoudens voeden, en een voordeel
is dat de produktie quasi-continu is (zo’n 16
uur per etmaal productief). Anders dan bij
zon en wind dus. Het potentieel is schat
men, 75000 Megawatt, dat is 1% van de
wereldconsumptie. En deze productie is
echt groen: niks geen schade aan het
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top, sinds 50 jaren. Dat kan ook door de
demografie komen: de vergrijzing dus. Het
is nog afwachten, maar het lijkt erop dat er
in de VS een echte “change” aankomt.

EDF OP KRUISTOCHT
EDF wil groeien en dat kan enkel in het
buitenland, want in Frankrijk heeft het al
85% van de markt. En in Italië en Duitsland
heeft het al het nodige ingepikt. Dus zijn er
targets waarop geaasd wordt: British Energy
(kernenergie) met 4 miljard omzet (0,6
miljard winst, 9,6 miljard beurswaarde); Iberdrola, windenergieproducent (Spanje) 9,5
miljard omzet (1 miljard winst, 46 miljard
beurswaarde); Distrigaz (België) 4,6 miljard
omzet, (260 miljoen winst, 4 miljard
beurswaarde).
Daarnaast gaat het UK als eerste weer
kernenergie vergroten , dus uitbreiden en
centrales vervangen, een grote opportunity.
Maar er zijn kapers op de kust: Centrica
(UK) en RWE (D).
EDF zou Spanje graag op zijn nucleaire net
aansluiten en aast dus op Iberdrola, samen
met een ander spaans bedrijf. In de vorm
van een onvrijwillige overname…
De regeringen en Brussel zijn op hun
hoede… en de baas van EDF moet ook
geen fouten maken. De energiekruistocht
van EDF in Europa is een riskant stukje.

ZONNE-ENERGIE NU
Op de markt voor zonne-energie is Duitsland de grootste met 33%, gevolgd door
Japan 23% en de VS 5%. Rest van de
wereld dus 39%; Frankrijk zit lekker laag.
Total samen met Suez, hebben nu Photovoltaic opgericht; daarnaast werkt Total
ook met EDF samen onder de naam Tenesol. Op een dak van een particulier
installeer je 20 m2 panelen, die 3000 Kwh
per jaar produceren. Dat is 85% van de
consumptie van een gemiddeld huishouden.
Als je alle dakruimte zou bezetten kom je op
twee keer het nationale stroomverbruik uit.
Nu is het nog maar 25 Megawatt; Duitsland
zit op 3800 Megawatt! Maar er zijn nu 1000
aanvragen per jaar voor zonnecellen op de
daken; dat was nog maar 50 kort geleden.
Dus de zon gaat het ons geven in de
toekomst, ook in Frankrijk, waar je er
vroeger enkel bruin van werd.
DE OLIEBOEREN GAAN WESTWAARTS!
De exotische landen zijn UIT voor de grote
olieboeren, ze gaan terug naar het westen.
Na jarenlang de “kleinere en lastige” exploitaties te hebben gemeden en/of verlaten
is het nu: terug naar Colorado, Canada
(bitumineuze zand) en Barnett Shale (gas in
de VS). Wat men jarenlang vergat te doen,
investeren in deze kleinere exploitatie mogelijkheden is nu fors aan de orde. Omdat
de huidige olielanden alles zelf willen exploiteren, ook de nieuwe enorme vondsten
in Zuid-Amerika, en ze nu wel 4% per jaar
aan eigen produktie verliezen; gaan ze nu
de kleintjes weer opzoeken en weten dat ze
daarmee 4% jaarlijks kunnen stijgen. Zo’n 6
miljoen barrels per dag gaat hun dat opleveren. De immense strategische fout die
de olieboeren maakten, onderschatting van
met name de politieke veranderingen die we
nu zien, moet nu worden gerepareerd. Hun
spel wordt weer het oude: exploiteren in
eigen beheer, daar waar dat politiek mogelijk is. Ze zijn weer thuis aangekomen..

SIEMENS EN AREVA
Siemens (Du) is voor 34% eigenaar van
Areva (Fr) en Sarko wil dat Areva haar
aandeel terugkoopt. Intussen scoorde Areva
enorm in haar orderportefeuille waardoor
haar beurswaarde stevig klom. Bijgevolg
zijn de Siemensaandelen qua pakket nu
van 1,17 miljard naar 2,05 miljard omhooggeschoten. Dus +80% in een jaar… Maar
Siemens schijnt te spreken over … 6
miljard. Van je europese vrienden moet je
het hebben. Maar ja, de beurs bepaalt zelf
haar waarden…
DE DIESEL-TOESTANDEN
De diesel werd in Frankrijk in een jaar 30%
duurder, en dus gingen nu al twee keer de
havens op slot omdat boze vissers
blokkeerden. Hun brandstofkosten zijn de
helft van hun totale kosten… De
vrachtrijders zitten met een 30% aandeel
van brandstof in hun budget en vragen ook
om hulp. Zo werd diesel de sociale explo-
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siemotor van 2008.. en de regering krijgt er
enorme problemen mee. Want de barrelprijs gaat naar 200 $, denken experts.. Dus
zal nu de staat zich moeten afvragen hoe
lang de 50% belasting op brandstof zo kan
blijven.. De oliecrisis gaat nu echt ons leven
veranderen; het begint. Intussen sneed
Sarko het punt al op europees nivo aan..

religieuze cultuur. Het wordt mede gedaan
om elke inwoner, ook de 50.000 immigranten per jaar, op te voeden in respect
voor geloven en culturen. Na eeuwen van
religieuze scholen volgt Quebec dus het
“moederland” Frankrijk in deze. Uiteraard is
er veel weerstand maar die is onvoldoende
sterk en de kerken leggen er zich bij neer
en nemen hun maatregelen. Want de omringende wereld is uiterst divers, zeker in dit
immigratieland. Nu moet het nog goed gaan
werken, een krachttoer voor de onderwijzenden.. Quebec trekt en konsekwentie die
veel europese landen niet aandurven. En
zou Quebec nu niet eigenlijk gelijk hebben,
als we de waarden van de Verlichting eens
echt serieus zouden nemen?

DE REDDENDE AARDAPPEL
De aardappel is energiebron voor mens en
dier, vandaar deze plek voor dit produkt
onder “olie en andere energie” ook OK is.
Rond 1750 redde de aardappel Frankrijk
van de hongersnood en in Ierland idem in
e
de 19 eeuw. Bij de VN wil men 2008 nu tot
jaar van de aardappel kiezen; immers hij
kan rijst en tarwe vervangen de nu extreem
schaars zijn geworden. China en India gaan
al veel meer produceren en ook voor Afrika
en Azie kan het echt helpen. Hij is gemakkelijk te verbouwen, past zich snel aan
klimaatverschillen aan en ook aan bodemverschillen. Een internationale redder, die
aardappel.

PECH VOOR DE CREATIONISTEN
Uit de analyse van oude skeletten blijkt dat
onze voorouders al veel eerder rechtop
liepen dan we dachten. Al 4 miljoen jaar
vóór de homo erectus liepen er in Kenya
rechtopstaande wezens rond. Dat is 2 miljoen jaar eerder. En lastig te rijmen met een
mensheid die pas zo’n 50.000 jaar zou
bestaan na zijn schepping. Twee amerikanen deden de studie aan het fossiel dat
fransen vonden . Nu wordt het weer interessanter om te voorspellen wanneer ons
cluppie weer op handen en voeten gaat.
Vanwege voedseltekort en grazen in plaats
van met de pataten eten. Evolutie in de achteruit.

-Water
WATER ZOEKEN OP MARS
Zes jaar geleden zocht de eerste lander en
nu is de tweede gearriveerd op Mars. Is er
water, is de vraag, want dan is er ook, leven
denkt men. Dat is spannend omdat men al
26 keer mislukkingen zag op de 43 keer dat
er internationaal werd gezocht op Mars. En
dan zijn er de zeven minuten: in die tijd
moet de snelheid om te landen terug van
21000 naar 8 km/uur. Tja de mens blijft het
ver weg zoeken, nu nog meer omdat het
hier vol wordt met medemensen en de
spullen schaars worden. Ook ons water…
De landing was een exclatant succes en de
beelden zijn prachtig. Bravo die engineers!

DE POPES VAN ROEMENIË
De ortodoxe kerkleiding in dit land is boos
op de Pope-vakbond, die fraai heet: de
Goede Herder.
Deze vakbond wil een flinke salarisverhoging, die hier de staat moet betalen.
De drie noordelijke provincies zijn hier de
echte vakbonders en zij discussiëren nu met
hun kerkbazen over “Kerk en Staat” en
werknemer of geestelijk herder… Of er
binnenkort wordt gestaakt is niet bekend. In
deze oud-communistische landen zijn ook
de kerken veelal van ons westelijke idee
van de kerk verdwaald. Zie Polen en andere
Oost-Europeanen en ook Griekenland weet
er weg mee. Vergeet ook Rusland niet en

RELIGIES
QUEBEC ZONDER BIJZONDER ONDERWIJS
Vanaf september wordt alle bijzonder
onderwijs in Quebec afgeschaft. Alle kids
krijgen op netrale scholenl les in ethiek en
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zeker niet de katholieken van China. Een
bont christelijk geheel intussen.

De bescherming die sommige leiders
andere, die nu stevig in de fout gaan, geven
(zoals Mugabe) heeft rechtstreeks te maken
met hun positie in de vrijheidsstrijd tegen de
kolonialen. Zoals Frankrijk ook dubbel zit
met haar held: Petain.
Afrika met zijn 800 miljoen mensen kraakt
onder de klimaatrampen, de hongersnoden,
de etnische conflicten, en de corrupties.
Maar groeit eindelijk met 4% per jaar.
Frankrijk kan door zijn taal in Afrika op veel
plekken concurreren met China dat overal
aanwezig is. De handel van La France met
het engelse Afrika is al groter dan met het
franse nu. Dus fransen maak gebruik van
uw voorsprong, vergeet vroeger en ga op
volwassen wijze verder met onze buren in
Afrika. Waarvan akte!

AFRIKA
AFRIKA ZAKT WEER IN?
Onlangs las u hier een optimistische tekst
over Afrika: gezien op langere termijn zou
het beter gaan. Nu lees ik iets heel anders
en daarna weer … iets heel optimistisch.
Het eerste heet:: Wordt Afrika instabieler? ,
Toch blijkt hier geen tegenspraak uit: het
eerste artikel ging over economie en dit
laatste over de politieke toestand en, de titel
was cryptisch bedoeld. Dus ook politiek gaat
het beter in Afrika! Dit als tegenwicht tegen
het aanwezige vooroordeel.
Een grafiekje in 25 landen van dit continent
toont een daling van incidenten als stakingen, coups, manifestaties… . Van zo’n
400 in 1996 nu terug naar 200; -50% dus!
Een meerderheid van de landen zijn steeds
stabieler geworden, blijkt uit metingen.
Ondanks de felle conflicten de maar voortduren in Soedan/Tsjaad en ook in Somalië
is generaal sprake van en verbetering. ZuidAfrika valt laatstelijk weer negatiever op
door de vele manifestaties met groot
geweld. Ach, de europese historie is bepaald geen verhaal van pais en vree, dus
laten we met hoop deze analyse ontvangen
en zien dat ook de zuiderburen hun weg
steeds beter vinden. Ondanks Zimbabwe en
Kenia etc.

VAN ONZE Z-AFRIKAANSE CORRESPONDENTEN
Een eerste berichtje van lezers M. en M. uit
Z-Afrika, die ons berichten uit hun tweede
vaderland:
In Z-Afrika leven we “in interesting times”.
Denk maar aan de problemen in Zimbabwe
ontkend door onze president Mbeki (we
hebben ongeveer 2 miljoen illegalen van
Zimbabwe in ons land). Zuma (de nieuwe
leder van de ANC is aangeklaagd wegens
zware corruptie), de hoge kriminaliteit in ons
land en the loadshedding (overbelasting.
Red.) van het electriciteitsnetwerk etc….
Anyway we laten het ons niet aan het hart
komen en zijn weer op weg naar de zomer
in Europa nu dat ons Zuid-Afrikaans geld
weer enigiets waard is geworden in Europa.
Schreef ons dus lezer M.

Over naar het tweede artikel: Als Afrika
ontwaakt, heet dat.
Afrika houdt niet meer van Frankrijk? Hoezo: niet meer? Hield men dan eerder wel
van elkaar? Hoofdredacteur Imbert (Le
Point) zegt dat er enkel koloniaal paternalisme was en dat NU pas Afrika, dat
alles, eindelijk, afschudt. En hij vervolgt:
Frankrijk heeft het afrikaanse lijden nooit
goed gesnapt. Zoals de dubbele slavernij:
die van het westen EN van de arabieren.
Hoe moet de afrikaanse jeugd nou geloven
in het westerse model? Zij willen eerst wel
eens hun trots herwinnen. en zijn nu opgestaan, en zullen niet meer gaan liggen.

RED.: Dank beste M. voor je korte schets.
Een flits van het huidige beeld daar, een
land dat in Afrika doorgaat voor een der
besten. Hieruit spreekt op zijn minst grote
zorg voor de toekomst van dit land, wat ik al
eerder hoorde bij onze ontmoeting. En ik
hoorde de ondertoon van spijt… Intussen
vielen er al 50 oden bij rassenprogroms…
de zorg was dus terecht!
AFRIKAANSE OORLOGSMISDADIGERS
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Misdaden tegen de menselijkheid, veelal in
(burger)oorlogen begaan zijn zo oud ls de
wereld. Neurenberg was het eerste tribunaal
waarin ze door “de wereld” werden berecht.
En dat leverde veel spektakel en
doodstraffen op. Recenter is het Joegoslaviëtribunaal, dat enkele veroordeelde
maar de echte niet te pakken kreeg. En de
gruweldadenplegers in Afrika gingen lange
tijd vrijuit bij de tientallen etnische moordpartijen. Jean-Pierre Bemba (45) is nu in
Brussel gearresteerd door het Internationaal
Gerechtshof en zal een van de eerste
afrikanen zijn die levenslang riskeert. Hij is
enkel de wegbereider voor en grote rij uit
zijn continent. De zin hiervan ligt in de
waarschuwing die er van uitgaat. Als je als
een beest te keer gaat, zal je toch op een
dag de rekening krijgen.
In sommige landen trachtte men het met
eigen justitie op te lossen, zeker als het
puur om interne misdaden gaat. Gaan ze
qua werking landsgrenzen over, dan moet
de wereldgemeenschap rechteren.
In elk geval blijkt ook hier dat dit soort
misdaden wereldwijd voorkwamen en –
komen. Alle mensen dragen de wreedheid
kennelijk in zich: je hoeft enkel maar de
omstandigheden voor blind geweld te laten
ontstaan. Zie Somalië, Darfoer, Nigeria, Kenia, Zimbabwe, Zuid-Afrika… Als je je
statistiek vooral richt op wrede bloedbaden
en verkrachtingen, dan scoort Afrika, lijkt
het, nog hoog. De etnische woede heerst er
nog sterk. Verzamel je vooral staatsgeweld,
dan komen Argentinië, Chili, Haïti, en Pol
Pot, ook Mao, Hitler en Stalin bovendrijven.
En nog iets “fijner” gesorteerd kom je in
China, Iran, Saoudi-Arabië en de VS met
veel doodstraffen tegen criminelen en/of
politiek en/of religieus ongehoorzame onderdanen. De rechten van de mens zijn nog
niet overal gemeengoed…

zijn oogst: 50 doden en tienduizenden opnieuw op de vlucht. Hij is ook berucht om
zijn mening dat AIDS-onderzoekers met de
nazi-artsen moeten worden vergeleken. In
zijn land zijn 5,5 miljoen aids-slachtoffers en
komen er per dag 900 bij. En hij is ook erg
gebeten op Zuma, die het ANC-leiderschap
van hem inpikte en, hem waarschijnlijk op
zal volgen. De generatie NA-Mandela lukt
het maar slecht goed voort te bouwen en is
erg omstreden. Tot grote droefenis van ene
Tutu.
De grootste economie, het meest westelijk
ogende land van Afrika, zit in een lastige
periode,
VRIJMETSELAREN VAN AFRIKA
Wel 12 regeringsleiders in Afrika zijn ook
vrijmetselaars. Zoals bekend zijn deze
geheimzinnige mensen sterk overtuigde, democratisch, vrijdenkers. Ach die mensen en
de hele top in Afrika zijn allemaal in
Frankrijk of Europa opgeleid en maakten
daar kennis met dit genootschap. En met
vele franse logebroeders, natuurlijk. In
crisissituaties schijnt er onder de “frères”
best vaker adviserend contact voor te
komen. Langs afrikaanse lijnen maar ook
langs franco-afrikaanse. De logebaas uit
Parijs heeft zegt men, ooit Gbagbo tegen
gehouden van een moorddadig voornemen
met zijn leger. Mitterand ook al vrijmetselaar
scheen langs die ingang veel contacten in
Afrika te onderhouden. Tja, u ziet het, de
bobo’s hebben zo hun clubjes zoals ik ooit
zelf merkte in de 60-er jaren rond het Eindhovense, waar de Morele Herbewapening
(anti-communisten) rond de Phlipsfamilie
waren georganiseerd. Ik was nooit CEO van
Philips zoals u weet of vermoedt, maar
werkte als student-wiskundeleraar op een
MMS. En daar was een Moral Rearmement
paradijsje waar ik slecht in paste met die vijf
grote geloften. Niet drinken, niet roken,
geen “vrije sex” etc. Daar droom ik nog wel
eens akelig van.
Dus weer: Afrika is en blijft een verrassend
continent.

MBEKI: HET Z-AFRIKAANS FIASCO
Mbeki, uit de generatie van na Mandela,
doet het echt niet goed. Hij is uiterst eigenwijs en gaat erg gevaarlijk om met het
vluchtelingenprobleem in zijn land. Ook zijn
optreden in de kwestie Zimbabwe was
uiterst merkwaardig. Nu zijn de progroms

ZIMBABWE VERVOLG
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De Mugabe-club blijf keihard voor de macht
vechten. Een maand na de verkiezingen
kwam er UIT: beide partijen zaten onder
50%, dus een tweede ronde nu, en, de
oppositie won met 48% (Mugabe 43). Nu
met er opnieuw gestemd worden in een land
waar de oppositie levensgevaar kent, waar
vluchtelingen in Zuid-Afrika niet naar terug
durven te komen en een brede coalitie; dat
lijkt een sprookje. De Mugabe-militairen en
affairisten zullen nooit echt meewerken.
Mbeki uit Zuid-Afrika schokte vriend en
vijand door te zeggen dat er niets aan de
hand was bij zijn buren, maar hij wilde enkel
zijn opvolger Zuma wat plagen. De erfenis
van Mandela lijkt ook in de poeier, helaas.
Arm Zimbabwe, we zullen nog veel gaan
horen van het oudje Mugabe en clan.

bevolking van 11 miljoen zielen. Want het
vereist irrigatiesystemen om de gronden
geschikt te maken. En om te pompen moet
je electriciteit hebben.. Intussen zei een
regeringslid al: Waarom drie keer per dag
rijst eten? In Europa drinkt men als lunch
een glas vruchtensap! Nou zeg…
SOEDAN EN TSJAAD
Pas nog werd de hoofdstad van Tsjaad
bedreigt door de rebellen aangevuurd door
Soedan; nu is het plots andersom. Karthoum moest stevig vechten om de tsjaads
aangedreven rebellen te verjagen en knipte
de diplomatieke lijnen meteen door. De
aanval werd geleid door een stamgenoot
van de Tsjaadse president die geen vrienden zijn van Omar-el Bachir, President van
Soedan, die dicht bij de radicale moslims
staat. De strijd duurt nu al 5 jaar, Darfoer en
oost-Tsjaad zijn de brandhaarden. De VN
en anderen proberen te apaiseren, maar
wat daar speelt is iets wat groter lijkt dan
diplomatie..

HONGERRUZIE IN SENEGAL
Wade 81 is de president van dit land en hij
scheldt op Diouf de directeur-generaal van
de Wereldvoedselorganisatie. Wade noemt
de FAO een geldverslindende club die weinig klaarspeelt, aanleiding was de voedselcrisis in Senegal. En hij lanceerde een
groot plan om de honger te bestrijden. U
moet weten dat dit land 700.000 ton rijst per
jaar moet importeren, terwijl het zich ook
stortte in een groot programma voor
biobrandstoffen..
Diouf had de schaarste en de opstanden
voorspeld toen Wade met biobrandstoffen
begon en wijst ook op het ontbreken van
transportmogelijkheden voor voedsel. En hij
zei ook dat een land niet wordt bestuurd
door de FAO; daarvoor is er een president
genaamd Wade. De heren zijn dus geen
vrienden van elkaar en het land lijdt honger.
Intussen moet de arme bevolking, waarvan
de helft leeft van 1,5 $ per dag , zien te blijven eten. De in prijs meer dan verdubbelde
rijst leidt tot grote ontevredenheid en radicalisering. Velen denken aan vertrek naar
Spanje want ze vertrouwen Wade met zijn
landbouwplannen niet. Het plan gaat uit van
meer-produktie binnen een jaar: 2 miljoen
ton maïs, 3 miljoen maniok en 0,5 miljoen
rijst. Maar experts weten dat dit zeker 4 à 5
jaar duurt op zijn kortst gezien. Intussen
moet 60% worden geïmporteerd voor de

OPRUIMING IN SOMALIË
Op 1 mei om 3 uur s’ nachts vloog het huis
van Aden Hashi Ayro op 450 km van Mogadisjoe de lucht in. Een VS-raket deed the
job. Hij was de opperste van Al-Qaida in dit
verwoeste en al 20 jaar in oorlog zijnd land.
Aden had veel doden op zijn naam staan,
ook journalisten en humanitaire werkers.
Het verjagen van de ethiopiërs die sinds
2006 in Somalië zijn, om de orde te herstellen zal er door worden vertraagd. De
missie, gesteund door de VS, is overigens
bepaald geen succes… Somalië is een land
zonder toekomst, zoals Tjetsjenië was, Afghanistan nog steeds is en, er zijn er meer.
Allen slachtoffers van de grote machtsstrijd
die woedt en die nooit wordt gewonnen. Er
zijn steeds alleen maar verliezers.
VERKIEZINGEN CÔTE D’ IVOIRE
Ze zijn gepland voor november 2008 die
verkiezingen, maar begin 2009 lijkt waarschijnlijker. Het franse SAGEM heeft de
opdracht tot technisch opzetten van de
verkiezingen waarbij ook van biometrische
kiezerskaarten gebruik zal worden gemaakt.
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Maar dat betekent ook dat de ZuidKoreaanse waarnemer de kiezerslijst moet
kunnen checken. Dus uitstel om technische
redenen? Nee, zeggen warnemers, meer
politieke redenen dus. Want Gagbo wil er
zeker van zijn dat hij weer gaat winnen
maar er zijn kapers op de kust en die proberen nu in zijn kring mensen weg te snoepen. En het is nu een echt circus van verraad en bedrog aan het worden…

vooral naar Oost-Europa, het zuidelijke
raakvlak zal nog zeer belangrijk worden.
Goede burenrelaties zijn vitaal voor vrede
en welvaart..Daarom moet Sarko worden
geprezen dat hij dit initiatief nam en er zelfs
nu voor opkomt tijdens zijn franse EUvoorzitterschap. Lesje voor hen die TE ver
kijken in de wereld;NAMELIJK OVER DE
BUREN HEEN!
FRANKRIJK EXPORTEERT WEER!
De groei in Frankrijk kwam al jaren vooral
uit de interne consumptie, maar die zakt
nu… Toch kwamen er plots goeie groeicijfers, tegen alle stormen in! En ze komen uit
de exportindustrie, de orderboeken vulden
zich bij de groten. Resultaat van Sarko’s
zakenreizen dus. Ach het is nog bescheiden
maar psychologisch betekent het enorm
veel; het tij lijkt te keren. Nu komt het er op
aan vast te houden en ook nog en pietsie
geluk te hebben, maar dat zit met de olie
niet zo goed lijkt het… Pech Sarko.

ANGOLA EN FRANKRIJK
Sarko ging er heen om vrede te sluiten, na
en onverkwikkelijke wapenhandelskwestie
waarin enkele fransen betrokken waren. De
rebellen van de Unita kregen ooit oosteuropese pief-paf-poef via fransen en dat
liep stevig uit de hand. En let op: Angola is
de grootste olie-exporteur van Afrika, nog
vóór Nigeria! Een groei van 18%, een totaal
te herstellen infrastructuur, kapot geknald in
20 jaar burgeroorlog… kortom een interessant land. Zeker voor Sarko die Afrika
erg goed in de peiling heeft. En de exportugese kolonie is ook in de regio een
strategische plek voor een hernieuwd
geopolitiek geïnteresseerd Frankrijk.

WIRTSCHAFTSWUNDER TERUG?
De groei is er weer in Duitsland, de hoogste
e
in 12 jaar was er in het 1 kwartaal te zien.
Iedereen kijkt en stelt de cijfers bij naar
omhoog. Het bedrijfsleven heeft de draad
weer te pakken, schijnt het. Nadat Schröder
zeer flink en pijnlijk schoonmaakte kan er nu
weer gescoord worden. En de salarisverhogingen waren er na lang ook weer.
Omhoog in de orde van 5% in veel
sectoren: overheid, metaal, chemie…
Maar de inflatie is ook hier fors en ook de
export kan wat afremmen in een zakkende
wereldeconomie. Maar even zie je eenieder
denken… ZE gaan het WEER doen.
Duitsland toont aan dat hervormingen nodig
zijn en diep moeten snijden, om weer fit te
worden in de nieuwe arena’s.,

WEST-EUROPA
DE UNIE VOOR DE MEDITERRANNÉE
Op 13 juli wordt die plechtig ingewijd in
Paris; deze baby van Sarko, een beetje een
eurpees couveusekindje. Een club van landen rond de blauwe zee waar Europa Afrika
en het MO elkaar ontmoeten. De voorbereiding in Frankrijk is nu in de regeringskring al een echte koppijnkwestie geworden.
Kouchner slaapt er slecht van en Sarko is
ook al boos. En dan is er nog de bange
vraag: wie komen er die dag? Vooral de
turken zitten niet echt lekker ; hier zijn ze
meer dan welkom, maar in de EU, nee,
liever niet! En Algerije gaat ook niet lekker
naast Israël zitten, zolang Gaza honger
lijdt…Het grootste enthousiasme komt van
Marokko, Tunesië, Egypte en Frankrijk…
Sarko is hier echt een pionier met veel visie.
Het duurt geen 10 jaar meer dan zal europa
snappen wat goede burencontacten met
zuid en oost waard zijn. Ook al kijken we nu

NIKS EU, OP NAAR DE FART
De FART is een uitvinding van Attali en is
de som van Frankrijk, Allemagne, la Russe
et la Turqui. Ja u leest het goed.
Als je de 27 bekijkt en hun besluitvorming
met een vetorecht voor elk land, dan wordt
je als geopoliticus, strateeg etc. moedeloos.
Terwijl de wereld veranderd en Europa
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kracht moet tonen, is er sprake van een
rommeltje landen zonder power. Frankrijk
moet zich, zegt Attali, (zie ook de Unie voor
de Mediterranée) snel verzekeren van een
andere samenwerkingsgroep: de FART! Om
samen met hen een voldoende grote
“massa” te verkrijgen om overeind te blijven
in de strijd die er gaat komen onder de
wereldpowers. In de FART leveren de eerste twee de modernisering voor R en T, en
levert R en T de markten voor de eerste
twee. Een idee dat knots lijkt maar als je
strategisch denkt en redeneert is het dat
niet. Attali zegt dat Europa enkel dan overleven kan. Dus Turkije NIET in de EU, wat
Sarko voorstaat, is dom en ruzie maken met
de russen en de VS paaien is ook dom.
Attali zet ons aan het denken en … terecht!
FART op zijn nederlands: FDRT, klinkt naar
dan helaas naar een verwarmingsbedrijfje….
Op 13 juli is de plechtige ftrap voor de Unie
voor de Mediterranée in Parijs, Sarko’s
baby. Nu is er de angstige vraag of Turkije,
DE gigant in dit groepje, en die NIET de EU
binnen lijkt te mogen, zal er mogelijk niet bij
zijn die dag!
Experts zeggen: ze komen wel, maar WIE
er komt dat is een andere vraag. Gül heeft
er geen zin in.

Het gaat erg goed in de landbouwsector de
prijzen vliegen de pan uit. Toch betaalt de
europese burger zo’n 42 miljard voor het
Brusselse landbouwbudget. Met prijsstijgingen van tientallen procenten lijkt het
nu tijd eens wat te gaan remmen. Dat wil
mijnheer Lamy van de WHO ook graag
oren, ten voordele van de arme landen en
meer prijsstabiliteit. Toch is slechts 2.9 %
van de publieke uitgaven van de EU “Landbouw”; De VS heeft 3,4 en Japan zelfs
3,6%. De europese boeren hebben in de
grote bescherming verleerd om echt hoge
produkties per opp./eenh. te realiseren,
hoort men zeggen. Dus moet nu zeker de
opbrengst per hectare stevig omhoog. Het
beschermd tuinieren moet voorbij zijn… en
Frankrijk dat 10 van de 42 miljard soupeert
moet even goed gaan opletten.
Voor de boeren breken nu roerige tijden aan
en ze moeten weer ondernemers gaan
worden. Zal niet meevallen na zoveel jaren
vertroeteling.
DE VERGRIJZING
In de Nederlandse pers twee berichten over
dit fenomeen: “Minder mensen sterven dan
verwacht” en “Uitgaven AOW (ouderdomspensioen) stijgen onverward hard”’. Als dat
in het boekhouderige Nederland gebeurt
moet je echt even goed verder kijken.
In 2002 dacht men dat in 2007 ca 150.000
mensen zouden sterven, het waren er
slechts 132.000 , dus zo’n 12 % minder.
Voor niet westerse allochtonen is de daling
sterker dan voor autochtonen, dus die allochtonen zijn gezonder geworden. De
verschillen TUSSEN bevolkingsgroepen
nemen echter AF; we integreren dus
actuarieel prachtig!
Bij de antillianen sterven er relatief veel
jongere, vooral door gedonder blijkt het.
Ook babies van niet-allochtonen sterven
relatief meer door de frekwentie van tienergeboortes. Onder de Turken en Surinamers
sterven meer mannen onder de 70 jaar en
de marokkanen worden het oudst! Gezond
volkje. En bij de vrouwen is er nauwelijks
een sterfteverschil tussen de groepen.
De les is dat het ouder sterven snel toeneemt en dat dus de medici etc. erg goed

DE NIEUWE VOORZITTER EU
Wie gaat het worden Baroso of Juncker?
Dat zal mede afhangen van de parlementsverkiezingen in juni en de exacte rol
van de raadsvoorzitter. De nieuwe post van
minister van Buitenlandse Zaken zal het
wisselgeld bij de keuze worden. Blair wordt
het niet, Sarko steunde hem ook niet,
onhaalbaar. En Sarko gaat zelf de EU presidiëren in juli!
Insiders zeggen dat Baroso en Juncker de
twee posten zullen “verdelen”, en dat de
fransen als troost een hoge ambtelijke post
krijgen toegewezen. Angela pusht Schüssel
uit Oostenrijk, maar weet dat ze dat niet
haalt. Voila, zo gaat het nieuwe plaatje NA
Lissabon worden ingevuld.
HET LANBOUWVERDRAG VAN DE EU
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bezig zijn. Bravo dus! Verder worden de
verschillen
tussen
bevolkingsgroepen
steeds kleiner.
Het voorspellen van de resultaten van de
snel veranderende medische wetenschap
blijkt nog steeds erg moeilijk, zelfs op 5 jaar!
Tja als u weet dat 100 jaar geleden weinig
mensen ouder werden dan 55 jaar dan ziet
u waar we heengaan. Mijn kleinkids zullen
makkelijk boven de 100 komen. Zo.
De premie voor de AOW is al jaren 17.9%
en wettelijk maximaal 18,25. en het is qua
systeem een omslagstelsel. In 2002 was die
omslag al te klein om de poet op te hoesten
en moest er al 10% uit de belastingen bij.
Dat is nu, zes jaar later al 30%.... Zo’n 2,6
miljoen bejaarden krijgen van de SVB 6,3
miljard uitbetaald. Dat gaat verrekte snel en
de SVB zegt dat het komt omdat de oudjes
langer doorleven dan gedacht (zie boven).
Ook door de koppeling met het minimumloon stijgt het extra, en dat laatste hangt
weer samen met de CAO-lonen.
Voor 2008 is het intussen 25% duurder
geworden dan in 2002, dat is duidelijk. In
2012 zijn er meer dan 3 miljoen bejaarden
en in 2021 3,8 miljoen. Dus zal er steeds
meer uit de belastingen bij moeten… en
opnieuw rijst de vraag om de oudjes toch
maar AOW=premie te gaan vragen. Dat
bleek eerder zeer gevoelig te liggen.
Dus bejaarden van Nederland: u betaalt
stiekem al via de belastingen aan uw eigen
AOW. Zo gaat dat: niemand ontsnapt aan
zijn eigen wereld.
Maar er is nog hoop: Limburg contracteert
nu knappe chinezen voor de bedrijven in de
regio. Knap = hoog salaris, jong is ”betaalt
nog lang premie” en chinees is ook heel
leuk. China komt ons dus helpen zelfs met
uw AOW-tje! Dank U wel Peking! Onze
knappe koppen zijn allemaal oud en onze
kleinkids vinden dat hard studeren maar zozo. Dus straks worden onze billen toch nog
door hollanders gewassen en de verzorgingsbazen zijn dan ook chinezen!

revolutie, erg gevoelig. Frankrijk tekende
dan ook nooit de “Europese charta voor
regionale talen of van minderheden”. Overheidssteun voor regionale talen is dus ook
zeer slapjes. Sarko had een wet beloofd,
maar die is er nog niet.
Dus ook hier moet Frankrijk een oude
kramp loslaten, ondanks pushende corsicanen, bretons, basken ad what have you.
De regionalen gaan nu samen drukken op
de parijse spons om er vaart in te krijgen.
Want een echt land is toch niet bang van
zijn regio met een grappig spraakgebrekje?
We zullen het zien.
DE OUDE PTT’S VAN EUROPA
France Telecom en Deutsche Telecom
moeten zich flink gaan weren om overeind
te blijven nu het vaste telefoneren kopje
onder gaat. Dus willen ze buitenlandse bedrijven kopen: France dus het zweeds-finse
TeliaSonera en de Deutsche speculeert op
Sprint Nexel (VS). Het gaat hier om enorme
overnamesommen zoals ze eerder lapten
voor Orange en Voicestream (50 en 35
miljard). Ze moeten opschieten want afwachten zal hen slopen in de moordende
concurrentie. Telefonika in Spanje die ook
al overal opkocht (LA, Italië en GB) en die
nu KPN (Ned) wil flink mee-mixen. Dus de
strijd tussen de groten in beurswaarde:
Telefonika (91 miljard), France Tel (53) en
Deutsche Tel (52), azen op een tiental
kleintjes in Europa en het MO. Het loven en
bieden gaat weer beginnen., .
ZWEDEN DOET AAN SOCIALE DUMPING
Het is verre van nieuw; er varen boten uit
Nederland vol met aziatische bemanningen
die voor een schijntje werken. Naast hun
europese collega’s die het zelfde werk doen
voor het driedubbele. Want de CAO kent
grenzen en de wereldeconomie niet meer.
Nu heeft SAS (Zweedse vliegmij) weer
herrie over de 34 chines stewardesssen die
voor een vijfde (!) van het salaris van hun
zweedse collegea de job doen. Want ze
“wonen” in Peking… En ze vliegen 24 uur
over de wereld, net als de zweedse
collega’s. Mondialisatie betekent ook dit,
zeker bij internationaal opererende onder-

DE TALEN VAN EUROPA
U weet de EU erkent zijn talen, de regionale
spraak en heeft er een kast vol van. In
Frankrijk ligt dit van oudsher, sinds de
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nemingen in het transport. Wie herinnert
zich ook niet de z.g. Ierlandconstructie voor
Nederlandse KLM-piloten die daarmee belasting “ontdoken” in Nederland? Ach elke
onderneming en ondernemer zoekt lage
lonen en belastingen; zie Liechtenstein, Yersy, Monaco, Kaaimaneilanden etc.
Nu zijn de parlementen an zet, want als
transportmachines zoals boten en vliegtuigen zijn geregistreerd in land A moeten
aan boord ook de wetten van land A gelden,
is het principe in het westen… Wel dan zal
de registratie van vliegtuigen die van de
boten gaan volgen: straks vliegt KLM-Air
France dus onder Liberiaanse vlag…
Dit alles toont het gebrek aan internationale
afspraken cq de onmogelijkheid de wereld
centraal te beheersen . Blijft dus over: de
onderhandeling van de werkende mens en
arbeidgever en het elementaire fatsoen. En
dat was al internationaal geregeld, sinds
Methusalem.

technologie beheersen bijvoorbeeld in de
auto-branche. En Frankrijk is een mooie basis voor export naar Zuid-Europa zegt men
in Zweden. En al 90.000 fransen werken
voor zweedse bedrijven.
Dus het imago van Marianne is flink
verbeterd en dat is een positief teken.
Mogelijk leert men dan ook nog wat van de
zweedse touch in andere bereiken zoals in
arbeidswetgeving en sociale voorzieningen.
Het noorden onderwijst het zuiden, dat was
ooit helemaal omgekeerd, weet u nog?
SVP, EVEN GEEN OORLOG!
De Charles de Gaulle ligt in Toulon in dok
voor langdurig onderhoud, en dus kan er
geen vliegtuig meer landen/opstijgen op een
ver varend vliegveld… Want Frankrijk heeft
maar een vliegdekschip, het tweede kwam
er niet omdat ook de samenwerking met de
engelsen op dit punt vastliep. De VS hebben 13 van die reuzen, Groot-Brittannië 3
en Rusland twee. Dan volgen Italië, Spanje,Brazilië, India en Thailand ook met elk 1,
net als Frankrijk. Dit strookt niet met de
franse geopolitieke ambitie om overal
permanent aanwezig te kunnen zijn op
militair adekwate wijze… Helaas, zo’n
complex ding moet 20 à 25% van zijn tijd in
onderhoud en 15% van zijn tijd moet er
geoefend worden. Dus 60% van de tijd is ie
operationeel: daarom zijn er TWEE nodig
om het jaar te coveren. Tot einde vorige
eeuw had Frankrijk er dan ook twee, nu is
het te arm voor de tweede… De VS heeft al
duidelijk gemaakt dat dit consekwenties
heeft voor de “stilzwijgende militair-geopolitieke terreinverdeling” op de aardkloot.
Dus Sarko MOET nog zo’n bootje regelen…
En intussen een “leencontract onderhouden” met de VS om met zijn vliegtuigen te
mogen ingrijpen vanaf amerikaans ijzeren
vliegvelden..

NA SIEMENS NU HET ALSTOMschandaal
Siemens kende de grootste corruptie-affaire
ooit in Duitsland, een ware schok. Nu is
Alstom (Fr) kennelijk aan de beurt. Het gaat
dit bedrijf voor de wind: nettoresultaat omhoog naar 850 miljoen (+56%), Omzet naar
17 miljard (+ 19%). Maar nu staat er in het
Wallstreetjournal een vies verhaaltje. Vier
foute contracten tussen 1995 en 2003 in
Brazilië en Venezuela en Singapoer. Erkend
al door de Zwitserse en franse overheid
want via een Zwitserse bank gestorte
omkoopsommen. Juridisch heet het: omkoperij van overheidsdienaren… De huidige
baas van Alstom heft het over oude zaakjes
van vóór zijn tijd. Dat schijnt te kloppen
maar dat zuivert Alstom’s naam nog niet. De
zakelijke moraal lijdt in alle landen omdat
(ook) klanten corrupt zijn.
DE LIEFDE ZWEDEN-FRANKRIJK
De zweedse ondernemers investeren in
Frankrijk: ze staan op een hoge plek direct
na de VS, en vóór Duitsland en de UK. Er
werden in 2007 wel 5000 arbeidsplaatsen
gecreëerd in zweedse ondernemingen hier;
de VS stond op kop met 6000. Want er zijn
toch franse ondernemingen die speciale

OG-PROBLEMEN IN SPANJE
De groei remde fors in Spanje: 2007 nog
3,8%, 2008 denkt men aan 1,8% en voor
2001 aan 2,1%. Inflatie van 4,% en ww op
9%. Dat is Spanje nu na een jarenlange
boom. De verkoop van appartementen en
huizen in aanbouw stokt, in enkele maan-
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den viel de verkoop met 27%. De 800.000
bouwvergunningen per jaar: dat is voorbij.
De gemiddelde tijd voor verkoop is nu 8 à
10 maanden…vorig jaar tuimelden de kopers nog over elkaar heen. Zapatero heeft
nog lucht, maar nu ook een portie zorgen.
Het spaanse wonder blijft ons bij, maar nu
met de broekriem strakker worden aangetrokken.

Boris Johnson gaat het in Londen doen, en
moet nu laten zien dat hij echt meer kan
dan excentriekeling spelen. Hij versloeg
Labour tot grote schande van Brown…Zijn
opponent Keith Livingstone onderschatte
hem en moest aankijken tegen 53% voor
Boris. Hij is een charmeur en een
provocateur en beroemd om zijn rake woorden. Zeker ook over de islam. Maar hij
heeft wat voor zijn kiezen: de superdure OS
van 2012, het transportprobleem en de
misdaadclans van Londen. En dat praat je
niet even recht met wat woorden…

HET AFVAL VAN NAPELS
Er breekt nu opstand uit in deze stad: de
stadsbewoners steken nu op straat de
rottende hopen afval zelf in de fik en de
ratten vluchten voor het vuur. De plattelanders vechten met de politie om hun
weigering om nog meer afval in kuilen op te
slaan, kracht bij te zetten. Het bestuur is
verlamd door corruptie want besteedde de
vuilverwerking uit aan de maffiabedrijven.
Sinds het transport van afval naar vuilverbranders in andere landen stagneert en
nog steeds geen politicus in staat bleek een
moderne vuilverbranding op te zetten, zijn
er nu al 5000 ton vuil in de straten opgestapeld. En wel 50.000 ton in de regio. Voor
het gebouw van de regio ligt het afval over
500 meter opgetast.. En 50.000 ton moeten
naar Duitsland getransporteerd worden
maar krijgen in Oostenrijk geen doorvoervergunning.. De gestichte branden
veroorzaken dioxineproductie in de stad,
dus de brandweer blust. De camorra houdt
de chaos aan de gang en zorgde nu ook
nog voor anti-rom rellen. Het failliet van een
gecorrumpeerd bestuur is overduidelijk. De
geestverwanten van Berlusconi, zelf een zakenman met uiterst dubieuze manoeuvres,
schuwen niets om hun geld te vangen. De
wereld kijkt vol verbijstering, heel Europa is
geschokt. Het resultaat van generaties corrupte bestuurders ligt nu te rotten op straat.
Het vuil ligt nu bijna zelf bij het vuil..
Als de overheid verrot is kan zelfs de
regering in Rome niets ondernemen? Dit
gaat tot groot gedonder leiden dat snapt
zelfs Berlusconi. Het kwaad is groter geworden dan hemzelf…
LONDEN
VADER

KREEG

NIEUWE

DE TORIES STAAN OP WINST
Brown zit in de Dalla ook al was hij
beroemd onder Blair voor het economiche
succes. Na de lokale verkiezingen, zeer
slecht voor Labour, moet hij terug komen.
Maar de tories zitten hem flink dwars. Zij beloven de kiezers betere economie waarbij ze
zich wat veranderen in labour aanbiedingen. De peilingen geven de tories 10%
meer stemmen dan labour dus dat ziet er
beroerd uit. Nu is dus het bieden en loven
begonnen, waarbij driftig uit elkaars ideënbussen wordt gejat. En te bezien valt of
de tories als ze overnemen, het ook echt
beter zullen doen! Pas evident.
IERLAND ZAKT
Groei valt van 6 naar 2%, de grote investeerders vertrekken al weer naar andere
plekken Motorola, Dell, Allergan en anderen. Bij een huis krijg je een Volvo
kado… De werkeloosheid klimt naar 5% en
de 280.000 polen die hierheen kwamen
beginnen hun koffers te pakken. De poolse
pers waarschuwt al voor Ierland-teleurstellingen. Het rijkste land van de EU in
termen van hoogste inkomen per hoofd
moet de mouwen opstropen. Maar
vergeleken met enkele tientallen jaren
geleden, men sprak toen van miseryland
hier, is er toch wel enorm gepresteerd. Dus
mouwen op.
DE SUPERJUMBO’S ZIJN TRAAG
Airbus en Boeing wisselen elkaar af met berichten over vertraagde afleveringen van de
nieuwe luchtreuzen. De Arabische staten,

BURGER-
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die eerste bestellers waren zijn de klos. Zij
moeten nu oude dikkertjes huren om verder
te kunnen… En die oudjes drinken stevig.
Het verschil tussen de geplande brandstofkosten (bij de nieuwe) en de nu in te
zetten oudjes ligt in de orde van 40% ! Een
gigantische factuur. Maar er is wereldwijd
nog en tekort van 100.000 stoelen, dus oudjes uit de schuur trekken, dat zal nog niet
meevallen. Dus nu is geduld gevraagd….
Het meest schaarse artikel dat er is in een
groeiende sector, is nu nog schaarser.

opgevoed door Milosevitch in uiterst zwarte
denkbeelden komen nooit buiten hun land
Hun kennis van buiten is internet en wat
SMS-jes. Enkele pro-europa-bewegingen
willen deze groep nu verder actief gaan
benaderen. Wat wil je als 1 op de twee
jongeren geen werk krijgt?
Ze voelen zich in hun land als: augurken in
een glazen pot… opgesloten en onder (toe)
zicht van alle omringende landen. Het
beeld klopt, maar dat komt niet van NIETS.
De jeugd is fatalistisch en radicaal: en wat
daarvan komt weten we al.
De verkiezingen van 10 mei waren cruciaal
en lieten zien dat het in Servië mogelijk toch
kan veranderen naar normale politieke
verhoudingen en het richting Europa nog
iets kan worden. Want de president en zijn
partij wonnen en niet de radicalo’s: met 10%
verschil, bravo!. Het vormen van een
werkende coalitie zal echter nog niet
meevallen. De Socialisten van … Milosovitsj zijn eigenlijk de enigen die hun 38%
kunnen optillen naar +50%. Velen hopen nu
dat Servië niet terug zal gaan naar een
groot isolement… En de beurs van Belgrado
schoot al 13% omhoog. Bon signe?

OOST-EUROPA
WIE IS DIE MEDVEDEV
Medvedev was geprogrammeerd om president te worden als Poetin een derde keer
niet “mocht”. Dat is wat we nu zien; de
langdurige leerling en vriend uit SintPetersburg is nu president in een tandem.
Hij is jurist, was Poetins adviseur in SintPetersburg, was vice-president van Gazprom, toen chef van het presidentiele kabinet van Poetin en is nu zelf president.
Hoeveel liberale ruimte hij nu echt heeft of
krijgt moet blijken… want wat iedereen
meent te zien aankomen moeten we nog
gaan beleven. Hij schijnt NIET te houden
van sport, nationalisme, pessimisten over
Rusland en niet van John Mccain. Hij heeft
een moderner imago, maar hoever zijn
lijntje reikt dat Poetin aanbond moet blijken.
Hij gaat vooral internationaal opereren
terwijl Poetin thuis de zaken gaat oppoetsen. Let dus op Rusland’s keuzes in de
komende maanden: in het MO, tov Europa
en vooral in de richting van de OostEuropese buren die westelijk willen.
Spannend!

ZUID-AZIË
.OPKOMST VAN DE TALIBAN
De Khyberpas is de transportader van Pakistan naar Afghanistan en wordt steeds
meer bedreigd door bomaanslagen. Ook
ontvoeringen zijn aan de orde van de dag.
De taliban roeren zich aan deze eeuwenoude verbindingsroute die ook logistiek voor
de westerse legeronderdelen van groot belang is. Recent vlogen 60 vrachtauto’s na en
grote klap in de fik, waren protesten te
horen tegen westerse cassettes en werden
‘verraders (colla-borateurs)”gekild. Het leger
probeert de macht terug te krijgen maar
ervaart een grote tegendruk en ook verlies
aan intelligence. De handelaren in Bara,
waar veel controversieel westers spul wordt
verkocht, hebben veel last van geweld door
de taliban; die van hun eisen deze handel te
stoppen. Nu zijn ook de opiumhandelaren in
Peshawar de klos en de Pakistani plus de
amerikanen zijn steeds ongeruster. Nu heb-

RADICALE EN EUROPESE JEUGD IN
SERVIË?
De kinderen van het nationalisme in het
afgezakte Servië, zijn nog niet buiten spel.
Ook al verloor hun partij de presidentsverkiezingen in het nieuwe parlement
bezwoeren dat ze de meerderheid zouden
gaan krijgen. En dan zou Europaminded
zijn, belangstellen in het buitenland etc.,
helemaal UIT zijn... De radicale jongeren
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ben ze de russen gevraagd om hun logistek
deels dor Ouzbekisan en Tadjkistan te
mogen verleggen. Want de aanvoerlijnen
zijn essentieel. Tekenen van een oorlog die
niet valt te winnen, want gericht tegen wat
het volk wil… Weer een vietnamese les.

miljoen getroffenen. Waar is de grens die
oproepen zal tot gebruik van dwang? Welke
beelden of epidemieën zullen ons zover
brengen? Wie durft op het moment suprême de dwaze militairen echt aan te
pakken? Niemand staat hiervoor klaar; een
land militair dwingen dat lijkt erg op Irak en
zo. En dat is erg slecht afgelopen…

DE IDIOTEN VAN BIRMA
Al bijna 50 jaar regeren militairen Birma in
een systeem van coöptatie, dat intussen totaal blind is geworden voor de wereld en
veranderingen. Generaal Than Shwe , 75
jaar, zit in een bunker 320 km ten noorden
van Rangoon en is daar in zijn nieuwe
hoofdstad kompleet paranoïde bezig. Hij
heeft eigen ziekenhuizen en vliegvelden in
geval dat …. Hij gaat nooit op reis en is
steeds gewapend. Hij heeft ook een tweede
man generaal Maung, die hij echter niet
vertrouwt. Dat is het topduo van Birma dat
nu met de humanitaire crisis wordt geconfronteerd en waarvan niemand begrijpt
welke koers men daar volgt. Wel het zijn
paranoïde krankzinnigen, de hele militaire
kliek daar, in bescherming genomen door
China want er is olie te krijgen in Birma. De
wereld is nu plots wakker nu tienduizenden
extra gaan sterven omdat er geen hulp bij
mag. De VN gaat nu vergaderen… Maar
kun je nu, om humanitaire redenen de junta
weerstaan en met militair geweld hulp
brengen? In Darfoer hadden we dat ook, en
ook met China in dezelfde positie. Kan
Thailand fungeren als tussenpersoon cq
hulpstation?
Welaan in Irak werd de
dictator weggebombardeerd en nu komt de
vraag weer aan de VN: hetzelfde voor
Birma, dus? Er is natuurlijk een essentieel
verschil: duizenden sterven en er is enorme
haast om een immense humanitaire ramp te
voorkomen. In de internationale verhoudingen en bijbehorend recht, mag de VN in
een land ingrijpen..
Ach, generaal Than Shwe zal er toch niets
van snappen.
Intussen is de VN-baas er aangekomen en
verkreeg toestemming om goederen en
hulpverleners toe te laten. De generaals
hielden ook “gewoon” hun geplande referendum tussen bergen lijken en niemand
gelooft dat het echt gaat werken voor de 2,5

OOST-AZIË
CHINA EN DE GROTE RAMP
China was er razendsnel bij om hulp te
sturen naar het getroffen aardbevingsgebied. Er liepen in no time meer dan 100.000
militairen rond met goede uitrustingen. We
zagen de president rondgaan en troosten en
huilen en hoorden van de sterke organisatie
in de aanpak.. Dat moeten we natuurlijk
eerst zien als humanitaire patriottische hulpvaardigheid. Maar er zal zeker meespelen
de “kans” om het wat gekraakte imago rond
Tibet op te poetsen; Tibet vloog ook van de
TV af bij de twee aziatische rampen. Het
dodental loopt over de 100.000 en een gebied als een europees land ligt in puin….
Zoals in Birma, waar het er heel anders aan
toegaat. Het contrast kon niet groter zijn ten
voordele van Peking. We zullen nog meer
positiefs gaan zien in china’s aanpak en dat
is in elk geval goed voor de getroffen
chinezen. En wij allen hebben nu een
solidariteitspunt met het chinese volk…
Wat Peking nu doet met zijn houding naar
het “bevriende” (want met olie!) buurland
Birma en zijn regiem? Wel dat moet nog
worden afgewacht. Bij de eerste test in de
VN over Birma was China snel met het
afhouden van een franse veroordeling.
CHINA KAMPIOENVERVUILER
China ging in miljarden tonnen CO-2 gemeten, de VS voorbij. Ai. En, wat erger is,
de toename van de uitstoot van China is
jaarlijks VEEL groter dan de verminderingsdoelstelling van het Kyoto-verdrag. Dus
ALS het CO-2 verhaal juist zou zijn (met
betrekking tot de opwarmings-gevolgen), zal
er geen vooruitgang geboekt worden ook al
zou elk land dat tekende, er zich aan houden. Feit is dat de twee grootste vervuilers,
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de VS en China, niet tekenden… Dit voor
hen die het nog niet wisten.

lieken kennen ze ook in China; dat zelf de
bisschoppen daar benoemt om te voorkomen dat er conservatievelingen de dienst
uit maken in de katholieke kerk in China.
Dus opnieuw: het is maar hoe je het bekijkt!

KAARTJES OS 2008
Reisorganisaties zijn ongerust omdat het
aantal geprognotiseerde reisbestemmingen
voor Peking met 70% naar beneden werd
bijgesteld… Het politieke geraas over de OS
2008 is de oorzaak. Peking draaide al bij
over Tibet, na het franse en europese hoge
bezoek. Mogelijk had dat een gunstig effect.
Een mislukking van de OS 2008 zou in
Peking enorme politieke gevolgen kunnen
hebben. Business is politics ook in China
nu.
De fransen zweetten peentjes: hun commerciële belangen in China zijn enorm. Veel
grote bedrijven hebben daar marktaandelen
liggen van tussen 4 en 10%. De betogingen
voor de Carrefourwinkels in China waren
een politiek signaal, en er werd fluks uit Parijs gereageerd. Met enig succes. Frankrijk
was eerst flink, kreeg toen op zijn kop, ging
toen weer wat liggen en, liet Peking de kans
op een eervolle bijstelling mbt Tibet. Zo
werkt het dus; er is niets veranderd.

FRANS BLUSWERK IN CHINA
De verhouding Frankrijk-China was nooit
meer erg goed na de communistische uitwassen in Vietnam, franse kolonie vroeger.
En nu deed Parijs iets heel gemeens met
die vlam en werden de chinezen zeer boos.
En ook Sarko riep iets van wegblijven bij de
opening OS2008. Boycot geroep en zo. Dus
werd Rafarin en nog een bobo naar Peking
gestuurd om te blussen. Ook Chirac schijnt
even te hebben geholpen. En die gigantische orders van Peking voor Frankrijk, dat
is iets heel kostbaars dus moest er getroost
en uitgelegd worden. En de chinezen
raakten dus een beetje over hun teleurstelling heen en spraken zelfs al even met
een afgevaardigde van de Dalaï Lama…
De warmte tussen Parijs en Peking komt
weer opzetten, zonder vlam deze keer.
CHINA GAAT ZELF VLIEGEN
De chinezen zullen in 2020 een eigen
vliegtuigindustrie runnen, dat is geen grootspraak. Zoals de Gaulle in 1967 een Duitsfranse vliegtuigindustrie aankondigde , nu
EADS / Airbus doet Peking dat nu ook. Tot
nu toe wilde Peking in de kleinere vliegtuigen (100 stoelen) meemixen , maar nu
gaan ze ook voor groter (+150 stoelen).
Men kan niet “buiten” zo’n strategische
eigen industrie in dit immense land, de
grootste vliegmarkt van de wereld. Ook
Brazilië, Rusland en Japan zitten in de
concurrentiehouding weet Airbus. Maar
vooralsnog is de europese technologische
voorsprong nog erg stevig. En weet dat
Airbus 30 jaar nodig had om Boeiing te
evenaren. Dat doet China wel sneller denkt
men…

TIBET VERSTIKT CULTUREEL
Tibet wordt een museum; de chinezen
openen het land en verdrukken het oude
Tibet. Land van de monniken die door de
boeren worden onderhouden (vaak onder
dwang) dat in hoog tempo verandert. Daarin
schuilt ook de aanleiding van het huidige
conflict van de Dalai Lama met Peking. En
het steunende westen in hun strijd om meer
autonomie moet wel beseffen dat het hier
gaat om een anti-moderniserings beweging,
die ook net door alle tibetanen wordt gesteund. In deze zin voelen dus ook de
chinezen zich onterecht aangepakt want zij
begrijpen niet dat men zich verzet tegen een
modernere leefwijze. En daarmee is ook de
toon gezet, voor de redelijk blinde steun van
het westen voor een aartsconservatieve
groep. En geen enkele expert verwacht dat
de omvorming niet te stoppen valt. Tibet lijkt
op weg naar het worden van een toeristisch
museum… De Dalaï Lama en zijn club zijn
voor Peking reactionairen die je moet zien in
de buurt van een paus en zo. En de katho-

JAPAN SUICIDEERT
Japan heeft de hoogste zelfmoordscore ter
wereld, na dit land komen Frankrijk, ,Luxemburg (!),Canada, Duitsland, de VS , GB
en Italië.
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Het ligt mede aan opvattingen in hun
cultuur: Zo van “een mislukking kan niet” en
ook in hun religie is zelfmoord een geaccepteerde uitweg. De laatste jaren zijn er
nog al wat jongeren die via internetmethoden zich van het leven beroven. Zo’n
60 in april en vlak ervoor nog 20. De
dalende economie speelt nu zeker ook een
rol bij de harakiri op zijn 21e eeuws. Gooi
bijvoorbeeld een WC-reiniger samen met
badzout in het toilet, hang er even boven en
de dood komt u halen: trucje op internet
gevonden. De regering is erg geschrokken
en nam zich voor de zelfmoorden met 20%
te doen dalen voor… 2017.

soms zonder “instemming” met de wapens
optrad naar eigen inzicht, komt nu de tijd
van drie of vier politieke politie-agenten die
elkaar niet vertrouwen. Dat gaat nog veel
mensenlevens kosten.
NOORD-AMERIKA
THE AMERICAN EXCEPTION
De amerikanen zijn uitzonderlijk en onveranderlijk; zeker als het gaat om de plek
van hun vaderland. Zij blijven trouw aan wat
Thatcher noemde “de victoriaanse waarden”.
Individualisme (zorg vooral voor
jezelf), vrijheid (blijf onafhankelijk en vrij) en
het patriotisme (hou je vaderland in ere).
Zelfs de “linkse democraten” dus nu ook de
presidentskandidaten prediken vaderlandsliefde en gaan ook het protectionistische
pad op. Mccain zingt publiekelijk “Bomb,
bomb Iran”(!) en ook Hillary schaamt zich
niet te roepen dat als Iran de bom krijgt er
een bom op moet van Amerikaanse zijde.
Zelfs Obama is aan die kant te vinden als hij
spreekt over de situatie in Pakistan: ingrijpen in het stammengebied zonder toestemming van de regering moet kunnen..
Daarmee is iedereen gewaarschuwd: de
amerikanen zullen, nu en straks (en eeuwig?) hun land voorop stellen boven al het
andere. Bush overdrijft dat al te erg, maar
zijn opvolger zal het in principe ook doen.
En dat i de hoofdreden waarom in het
gevecht Obama –Mccain
waarschijnlijk
“Bomb, Bomb Iran-“ zal gaan winnen.
Wij, de Atlantische vrienden mogen onze
borst wel weer nat maken!

NOORD-KOREA HONGERT!
De 23 miljoen noord-koreanen gaan weer
eens flink honger lijden. Half 90-er jaren
stierven rond 0,5 à 1 miljoen (!) mensen van
de honger in dit maffe land. Lijkt in sommige
opzichten wat op Birma, waar ook paranoïde gekken de dienst uitmaken. De
voedselprijzen zijn nu weer daverend gestegen, verdubbeld in iets meer dan een
jaar. Good Friends, een boeddhistische
humanitaire organisatie slaat opnieuw groot
alarm en ook in de VN staat alles op rood.
De oogsten mislukken hier vooral omdat
door massale ontbossingen grote overstromingen worden veroorzaakt en dus een
enorm oogstverlies optreddt. De VS onderhandelt eindeloos op het terrein: “nucleaire beheersing contra energiehulp” en
lijkt in cirkels rond te gaan met weinig vooruitgang. Dit land, dat al op meerdere
plekken in de wereld zijn gevaarlijke
nucleaire hulp bleek uit te strooien, dat zijn
bevolking laat kreperen en acteert als een
psychiatrisch patient in een diepe psychose
emmert maar door… Ook hier is China
belanghebbende en buurman en dat leidt
zoals bekend tot een soort van “pappen en
nathouden” en enkel in het voorkomen van
het uiterste. Want China is mordicus tegen
een opgelegde dwang tegen deze landen,
Birma en Noord-Korea, en zeker tegen
ingrijpen met militaire middelen.
Deze affaires zijn de voorbodes van de
machteloosheid van de nieuwe polaire
wereld… Want na een tijdperk waarin de VS

OBAMA DE VERZOENER?
Een echte conservatief, vroegere Bushaanhanger maar nu bekeerd, David Brooks
(journalist) ziet zowel bij Obama als Mccain
een breuk met het oude, het orthodoxe. En
daarom zakt ook Clinton weg bij de democraten. Ook omdat zij agressie inzette terwijl
veel amerikanen de gelederen nu net willen
sluiten na 20 jaar politieke verdeeldheid. En,
zegt hij, Obama heeft gevoel voor het spirituele het verzoenende; dat spreekt enorm
aan. Zeker bij de intellectuelen. Clinton is
meer middenklasse gericht. Hij denkt ook
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dat een “zwarte president” nu best moet
kunnen…
Dit zegt een neo-conservatief na de Bushjaren, die hem erg slecht zijn bekomen;
slechts 25% van de amerikanen staat nog
enigszins achter hem.
Hij vindt dus eigenlijk dat er snel heel andere accenten nodig zijn: nieuwe politiek,
een beter en minder gespleten Amerika en
meer aandacht voor diepere overtuigingen.
Kortom iemand die de fouten van de
Bushclan snel repareert.
Tja en wat zegt dit? Wel niet veel , dus iedereen maakt zijn gokje. Ik denk dat Mccain
het winnen gaat omdat Obama zwart is. En
ik zou willen dat het Clinton werd, technisch
gezien dan, maar ze heeft een fout imago
neergezet.
Dus dan hoop ik toch maar ook op Obama?

als dat op is dan…. Moet het toch anders.
Kwestie van prioriteit.
…………………………………………………
…………………………………………………
UIT DE “PENTAGONFILES”
VS-GEOPOLITIEK
DIVERSEN
-Hezbollah traint iraakse terroristen in een
kamp bij Teheran.
-Het tweede VS-vliegdekschip in de Perzische Golf verontrust Iran.
-De olieterminals in de noordelijke Golf
leveren 1,8 miljoen barrel/dag. Een gebied
van ruim 2000 meter rond de terminals
wordt bewaakt door marineschepen van de
VS, GB en Australië.
-India test raketten die China kunnen bereiken.
-Irak koopt 40 Boeings en nog 10 canadese
vliegtuigen voor 5 miljard $.

ARMOEDEBESTRIJDING OP ZIJN AMMIES
In New York worden de armen betaald voor
een deugdzaam leven. De 1,5 miljoen armen (van de 8 miljoen NY-kers) krijgen van
miljonair Bloomberg’s Fonds wel tot 5000 $
per jaar erbij. Als er geen schoolverzuim is
krijgt de familie per kind 25 à 50 $. Examen halen levert 500 op, ouders op opvoedingscursus geeft 25 dollar, familie naar
de dokter (eens per jaar) is 200 $ waard, En
een full time job geeft 150 $ per maand in
de plus.
Het gaat nu al om 50 miljoen $ uit diverse
fondsen Bloomberg’s, Rockefeller, Soros,
e
zijn de belangrijkste. Charitas van de 21
eeuw en op zijn amerikaans. Weer een
exception americaine…

WARPLACES
IRAK
-De VS vecht tegen het Al-Mahdileger maar
mijdt het om hun te fors af te laten gaan.
-Zo’n 3500 GI’s vertrekken uit Iran in deze
weken.
-De rol van VS-elitetroepen neemt toe,
terwijl de rol van de gewone eenheden
minder wordt.
-Het aantal gedode GI’s neemt sinds lang
nu weer af.
e
-In de 4 rechtszaak tegen het oude regiem
staat nu de zeer bekende christelijke Tariq
Aziz en 6 anderen terecht. O.m. voor het
doden van zakenlieden die tijdens het
embargo
werden
beschuldigd
van
prijsopdrijving voor hun importen.

GEVANGENEN MOETEN NAAR HUIS
Gevangenen zijn dure mensen voor de staat
en daarom moet Schwarzenegger nu 22000
gevangenen van het lichtere kaliber naar
huis sturen. Ook in Missisippi verdubbelde
het aantal gevangenen in 10 jaar en daar
worden de kleintjes na ¼ van hun straf naar
huis gestuurd. Rhode Island: idem. De wet
die nu 20 jaar bestaat geheten “Truth in
sentencing” leidde hiertoe en had dus teveel
succes. Politieke besluiten kosten geld en

AFGHANISTAN
-Het land lijkt een soort complex patchwork.
Enerzijds grote kalme gebieden, wwar
echter ook verder geen verbetering
plaatsvindt en anderzijds het zuiden waar
zwaar wordt gevochten en die lijken op Irak.
-De Nato wil het systeem van het roterend
commando stoppen en EEN land het com-
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mando geven; het systeem van roulatie
werkt niet goed genoeg.
-De marines laten opiumvelden ongemoeid
om geen extra-geweld uit te lokken.
-De VS zetten in Afghanistan een lokaal
eliteleger op.

spanningen op basis van intelligence
waarnemingen en dreigementen. Daarvan
nemen we bovengronds slechts af en toe
wat echt waar. Deze koude oorlog, die gaat
over uraniumverrijking, rakettenontwikkeling en steun aan terrorisme op vele plekken, is een gevaarlijke. Het ziet er “bovengronds gekeken” uit alsof de spanning in
het MO nu daalt, maar als het “ondergrondse “ beeld wordt meegenomen is dat
maar de vraag. Het is geenszins uit te sluiten dat er voor het vertrek van Bush c.s. niet
toch nog een paar raketten hier en daar wat
dingen, bijvoorbeeld Al-Qodcentra, in de
lucht zullen vliegen. Zoals vorig jaar in
Syrië…”

GUANTANAMO
--De advocaten van een Ethiopiër proberen
foltering door de VS en GB aan te tonen om
zo de VS-aanklacht af te wimpelen.
-De Al-Jazeera cameraman is nu na zes
jaar vrijgelaten.
-De advocaat van een canadees die in
Afghanistan werd opgepakt probeert zijn
client in zijn land te laten oordelen.
-Een ex-gevangene uit Koeweit was
betrokken bij een zelfmoordaanslag in
Noord-Irak.
-Gevangenen die meewerken mogen als
tegenprestatie met thuis bellen.

LATIJNS AMERIKA
DE LATINOS GAAN LEKKER
De bijeenkomt van de Interamerikaanse
Ontwikkelingsbank stond in het teken van
de vraag: Is LA nu losgeraakt van zijn aloude afhankelijkheid van de Noord-Amerikaanse ontwikkeling? Immers hun lijkt de
crisis daar nauwelijks te deren.
Nog steeds, sinds 2004, een groei van 5%
is opmerkelijk. Veel investeerders kwamen
ook deze kant op om rust en wat stabiliteit
te zoeken, enkel de zorg voor toenemende
inflatie is voelbaar. Het jaar 2009 is cruciaal
want mogelijk dalen salarissen van de immigranten en ook het toerisme. Zou de
crisis ook Azië gaan raken en Europa dan
zullen de grondstofprijzen zakken. De regeringen hebben al programma’s ingezet in
de infrastructuurontwikkeling, dus anti-cyclische maatregelen voorzien. Veel economen zien deze maatregel als zeer wijs en
denken dat hierdoor de groei wel 1 à 2%
extra zou kunnen zijn. LA is zijn oude
afhankelijkheid van het noorden kwijt, gaat
goed en gaat zijn eigen weg. Het echte
einde van een koloniale periode is aangebroken.

UIT DE DEBKA-FILES
Iran is bevreesd voor een forse tik van de
VS en/of Israël en brengt de Revolutionaire
Garde (150.000 man sterk!) in positie om
tijding te kunnen “reageren”. De VS is erg
kwaad over het opleiden van irakterroristen
bij Teheran en over veel meer zaken.
Al-Qod is een intelligence onderdeel van de
Garde met zeker drie units in de grote
iraakse steden. En in Afghanistan, Libanon,
Gaza-strip, Soedan, West-bank… Zelfs in
Pakistan, India, Turkije, Saoudi-Arabië,
Tunesië, Marokko, Centraal Azië, Europa en
de VS zijn er units actief. Soms undercover
in ambassades. In de VS bespioneren ze
de CIA, in Moskou de geheime dienst aldaar
en in Israël de Mossad. De club telt nu al ca
15000 man en is een geducht tactisch
wapen in de stille oorlog.
Het grote gedonder over het “eigen Hezbollah communicatie netwerk in ZuidLibanon, heeft ook hier mee te maken.
Want Al-Qod maakt daarvan gebruik ook
voor zijn communicatie met Syrië… Iran
heeft de bouw van dit netwerk dan ook
stevig mee gefinancierd.
De stille strijd Iran-VS gaat door en
voortdurend zijn er over en weer oplopende

RUZIE IN ARGENTINIË
Madame Kirchner heeft flink herrie met de
CAMPO, het platteland, over uitvoerbelasting op soja. Er wordt gedemonstreerd
en gestaakt in deze oude strijd tussen de
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machtige boerenorganisaties en de politiek.
Kirchner wil de soja liever meer in huis
houden en dat betekent inkomensverlies
voor de exporterende boeren. Kortom een
stukje voedselcrisis. Maar de meeste kiezers zitten in Buenos Aires en daarom kan
Kirchner de poot redelijk stijf houden en de
boeren niet hun zin geven. Weer eens blijkt
hoe de macht samengaat met de economische impact van een groep.
Intussen viel ook hier de groei terug van 8,5
naar 3,6% , is de inflatie officieel 9 (maar de
facto veel hoger!), kortom de bloei van het
koren van Kirchner stagneert. En ook in de
diplomatie en het aantrekken van buitenlandse investeerders loopt het niet lekker.
Overal ter wereld wordt het nu worstelen in
de tegenwind, zelfs al heet je Kirchner..

boeren op 50.000 hectaren weer een beter
leven. Jesus is erg sceptisch over de herbebossingsplannen van de VN omdat hij
daarin de samenwerking met de locale
bevolking mist. En Jesus Leon Santos, wat
een naam, weet waarover hij spreekt.

OCEANIË
ECONOMISCHE FLAUWTE N-ZEELAND
De laatste zes jaar ging het prima met en
groei van 3,5%, gebaseerd op een stevige
interne consumptie, hoge investeringen en
een mooie export. Maar nu wordt ook hier
gevreesd voor de stijgende grondstofprijzen
en de schulden bij de gezinnen vooral door
de onroerend goedmarkt. Ver weg is geen
redding meer: de mondialisatie is everywere.. En er werd ook nog gemeld dat dit
land in 2020 op NUL CO-2 wil zijn
aangekomen! Bravo ook al geloof ik niet in
minder aardopwarming daardoor.

URIBE IN HET GEDRANG
Uribe en zijn partij stonden opnieuw te kijk
toen bleek dat zij vuile handen maakten met
hun milities die veel mensen doden in de
90--er jaren, toen het land in een burgeroorlog verkeerde. Wel 32 parlementsleden
van zijn rechtse partij lijken nu nogal besmet
met deze oude zondigheid. De wet tegen de
milities, van Uribe, keert zich nu tegen zijn
eigen achterban. Hij gaat nu, onder groot
protest, 14 militie-chefs die ook in de drugshandel werkten naar de VS uitleveren. Wat
nu links zeer ergert is, dat ze daar NIET
voor moord zullen worden berecht. Terwijl
zij vele tegenstanders vermoordden.. Het is
een duistere wereld daar: Chavez handelde
met de Farc, bleek uit de computers die
men in beslag nam daar en nu blijkt dat
Uribe contacten heeft met de verboden
milities…

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
ISRAËL: HET 60-JARIGE WONDER
Ondanks zes forse oorlogen en twee
intifada’s, is Israël nog een sterk draaiend
land, economisch gezien dan. Zijn imago ligt
overigens wel redelijk aan diggelen… dat is
helaas ook echt waar. Hun defensie budget
van 9 % (dubbele van de VS!), maar hun
BNP ging in 60 jaar ook met een factor 60
(!) omhoogen zijn inkomen per hoofd met
factor 6 en dat is, zeker in de regio een
uitzonderlijke positie. High-tech boom (militair aangejaagd), 1 miljoen immigranten
(vooral Russen), tweede plek in de Nasdaq
(na de VS), 4,5% R&D, mondiale leider in
generieke medicamenten, maar er zijn ook
donkere wolken. Het toerisme liep terug,
anderen deden dat beter zoals Cyprus nu.
En de inkomensverschillen stijgen er ook
sterk, al is de werkeloosheid van 7% niet
erg hoog. De arbeidsparticipatie is nogal
laag, 56%, vanwege de zwarte religieuze
mannen die enkel de bijbel bestuderen. En
het verloor ook zijn 1e plek (1960) in wiskundekennis; nu plek 39 op 57 totaal
geklasseerden. Want de slimmerikken vertrekken naar betere oorden, veiliger plekken

JESUS LEON WEET HET BETER
Hij was de man die een hele streek weer
optilde door de sierra in Zuid-Mexico met
oude landbouwmethoden terug te brengen
in vroegere glorie. Massale herbeplanting
met bomen waardoor de erosie stopte en de
grondwaterstand verbeterde en zelfs weer
bronnen terugkwamen. Een groot succes
gebaseerd op inzet van de locale bevolking.
Jesus kreeg daarvoor de Goldmanprijs, de
Nobelprijs voor het milieu. Nu leven 1500
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waar ook veel meer betaald wordt voor
genieën. De politieke situatie is enorm gecompliceerd en vol spanning, hoger dan ooit
, behalve in oorlogstijd dan. Het is een wonder om te zien hoe een land dat van alle
kanten wordt bedreigd zo sterk economisch
stand houdt…. Of moet je zeggen dat ook
dit bewijst dat naties, onder druk of met een
grote uitdaging beter presteren? En dus
naties in rustig varwater (oude Europa)
inslapen en wegzakken? Het dier de mens
is op zijn best als hij wordt bedreigd ondanks miljoenen jaren evolutie? Of DANK
ZIJ miljoenen jaren van strijd om het bestaan, in al zijn vormen? Het joodse volk
heeft iets met strijd en prestatie, valt u dat
ook op?

mogelijk zal Syrië niet worden uitgenodigd
vanwege zijn gedrag naar Libanon… En ook
heet Algiers niet zo veel goeds over voor de
franse idee om vooral Egypte, Marokko en
Tunesië een grote rol in deze unie te laten
spelen.
Rond de Mediterranée is het stevig hommeles tussen nogal wat landen in de buurt
van Israël. Sarko zal dus nog even naar
Algiers moeten.. Maar hij zal er alles aan
doen om zijn unie op te starten, eenzaam
en alleen in Europa. Zieners lopen altijd
eerst lang alleen….
RECHTVAARDIGING VOOR ISRAËLS BESTAAN
Steeds vaker hoor je dat de oude rechtvaardiging uit het zionisme en de Shoa zijn
“einde levensduur” heeft bereikt. De nieuwe
generaties en de erbarmelijke omstandigheden bij de Palestijnse buren eisen
andere argumenten. De huidige bestaansbasis lijkt, ondanks militaire en economische
sterkte, steeds fragieler te worden. Immers
er is nu geen echte joodse gemeenschap
van enige omvang nog echt bedreigd in de
wereld, zeker niet meer na de val van de
Berlijnse muur. Het idee van Israël vluchtland is niet meer verdedigbaar.
Het wordt tijd dat Israël erkent dat het er in
deze regio is ten koste van de Palestijnse
vluchtelingen. Er moet dus snel een fase
van vrediger samenleven komen van twee
staten waarna het Palestijnse vluchtelingenprobleem moet worden opgelost. Met zelfs
op langere termijn een soort federatiestaat
van Israël en Palestina. Als die weg niet
gauw wordt ingeslagen, zal de wereld zich
steeds massaler tegen Israël gaan keren en
met een verzwakkende VS is dat een
gevaarlijke ontwikkeling.
De morele basis voor het bestaan en handelen van Israël moet snel worden hernieuwd en de moed daartoe moet in Israël
snel worden gemobiliseerd.
Dit zegt Avraham Burg, oud-hoogleraar en
Knessethlid (zelfs president van dit instituut)
en nu gepensioneerde denker, die van zich
laat horen.
Ik ben een vriend van Israël want ik ken hun
afgrijselijke historie, maar zo als het nu

SENSATIE IN HET MO?
Er gebeuren gekke dingen; Bush roept in
zijn laatste maanden dat hij nog vrede zal
meemaken. Nu onderhandelt Israël met
Syrië met de turken in het midden,
Hezbollah werd ingepakt in Doha en nu
werd Suleiman tot libanees president gekozen en Hamas praatte stiekem met de
fransen… De soennieten uit de rijke oliebuurt zijn zich ook al stevig aan het inmengen in de toestanden in Irak en Libanon. Dus wat is er aan de hand?
Wel, Bush gaat, en een ander komt… dat is
EEN. Ook Rice gaat en komt niet terug,
denken velen. En onder d kandidaten wordt
al flink gerommeld over de MO-kwesties,
met name Mccain doet mee (lijn Bush-) en
Bush drukte Obama in de schijnwerpers
over zijn idee rond gesprek met Teheran.
Mccain schijnt ook met Hamas te willen
praten als …… Blair is ook al superactief,
ook de minister van Buitenland in Italië
idem, dus er is echt iets loos. De meesten
op afstand denken het al te weten: de afterBush era is al begonnen.. Nieuwe kansen
en/of nieuwe ellende?
DE UNIE VOOR DE MEDITERRANÉE
In juli wordt daarover in Parijs vergaderd, ze
gaat worden opgericht! Triomfje van Sarko,
zwaar bevochten. Maar Bouteflika van Algerije wil daar niet echt naast Olmert van
Israël zitten (terwijl Gaza honger lijdt),
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dreigt te gaan, wordt de historie van het
Palestijnse volk nog indrukwekkender. En
het moet ook ophouden dat hun ellende
door landen als Iran wordt geëxploiteerd
voor hun geopolitieke doeleinden.
In de naam van Jaweh… stop Israël’s
expansiepolitiek.

ciale vrede lijkt ook hier voorbij… De jeugd
eist haar leven op. Het grootste arbeidspotentieel van de wereld moet aan het werk.
Thuis of, in Europa?
DE OLIEMONARCHIEËN LOPEN VAST
Het is in de rijke olielanden geen botertje tot
de boom. Geld met hopen, maar de inflatie
en valuta-ontwikkelingen doen nu een aanval. Dus moet er meer aan eigen uitgaven
worden besteed door een duurdere import.
De grote snel groeiende staatsfondsen zijn
nog niet in problemen, maar er komen nu
toch wel wat vragen op. De Golfstaten
investeren in eigen land als gekken, vooral
gericht op luxe-economie. Mar de eigen
bevolking vertoont luiheidsproblemen; het
echte werk wordt gedaan door de drommen
geïmporteerde arbeidskrachten. En er zijn
er niet genoeg meer te krijgen… Ook zijn er
nu risico’s van overcapaciteit, nu ook het
rijke volk wat moeilijkheden kent en het
aanbod aan luxe-activiteiten en plekken
enorm toeneemt in de regio. Dus de vragen
voor de langere termijn komen er nu sterk
aan. Het beeld van de prijsontwikkeling is
vanaf 2003 ook redelijk alarmerend: Quatar
voorop met 12% inflatie, dan de emiraten,
Oman, Koeweit Bahrein en Saoudi-Arabië
met nivo’s 5 tot 10% sinds 2003.
Er moeten in de komende jaren voor
280.000 jongeren jobs gecreëerd worden,
en nog leuke ook, want reeds nu komen
veel jongeren er weinig op hun “werk”
opdagen. Centen zat weet U. En velen
maken, ondanks een uiterst gunstige ratio
van aantal studenten per prof, hun studies
NIET af. Zorgen dus voor de decadente
oliemonarchen; hun jeugd heeft het nog niet
echt door wat morgen brengen zal.
Olie zat in de Golf, maar straks ook zorgen
zat en economische opties tekort?

EEN HONGERDODE IN EGYPTE
Een vrouw die bij de bakker moest vechten
om brood voor haar gezin werd onder de
voet gelopen en stierf. Haar man was
radeloos en zocht de pers op en eiste
genoegdoening voor het grote verlies. Hij
werd met een aalmoes afgescheept door
geschrokken autoriteiten die de sociale
onrust zien opkomen. En ze herinneren
zich ook de 70-er jaren waarin hongersnoden tot veel politieke problemen
leidden. Nu komen dagelijks militaire
vrachtauto’s de bakkers met brooddeeg
bevoorraden , elk half zo’n 1000 stuks.
Daarmee is de rust weer terug. De Egyptenaren hechte zeer aan hun helpende staat
en zien met lede ogen aan hoe men zich in
de top verrijkt van de 7% economische groei
en het gros arm laat. Mubarak kocht ook
een dreigende staking al af met 30% salarisverhoging. En met een jaarlijkse bevolkingsgroei an 1,3 miljoen ziet het er niet
goed uit met de sociale, politieke rust. Egypte is, als meer landen in deze regio, een
sociaal kruitvat geworden.
VERDRONKEN EMIGRANTEN
Ze verdronken met zijn 26-en op zee, op
klandestiene emigratie naar Italië, Europa.
Allemaal goed opgeleid maar geen werk
deze jongeren, werkeloos als vele anderen.
Ze kunnen niet profiteren van het economische wonder in hun land. Want de
scholingsgraad in Tunesië is gelijk aan die
in Europa maar wat werk betreft is het erg
anders. Er zijn steeds meer protesten en
ook arrestaties, bijvoorbeeld in de
mijnstreek Gafsa. Aldaar was men ontevreden met de selectie voor vacatures en
er werd samen met de vakbonden geprotesteerd tegen corruptie. De rust lijkt
weergekeerd maar met 40% werkeloosheid
is dat slechts een kwestie van tijd. De so-

DE ALGERIJNSE VAKBONDEN
Steeds vaker nemen de vakbonden het
voortouw in sociale demonstraties en acties.
Nu weer bij de overheidsambtenaren voor
betere salarissen en vakbondsvrijheid. Die
laatste bestaat in dit land maar de regering
koos een vakbond als spreekbuis die erg
ongeloofwaardig opereert. Recent werd een
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demonstratie van andere bonden bij een
ministerie nog flink betimmerd door de
politie. Het franse en het communistische
verleden van Algerije is een verklaring voor
deze relatief sterke vakbondsactiviteiten.
Mogelijk een positieve erfenis van de
koloniale tijden.

TEHERAN EN BEIROET
Hezbollah toonde zijn power op het moment
dat de regering haar “staat in de staat” wilde
aanpakken. West-Beiroet was in een mum
bezet, het vliegveld deden ze dicht en ze
liepen met wapens op straat. Het leger was
er ook, multireligieus van samenstelling, en
liet hun demonstreren zonder in te grijpen.
In eerste instantie dan. Toen braken er toch
gewapende conflicten uit tussen fracties in
de hoofdstad en in het noorden. En de Arabische Liga schoot snel te hulp en preste
tot een compromis, want het soennietensjiieten machtsgevecht mocht nu niet gaan
plaatsvinden.
Intussen vloog er ook een raket op het huis
van Haariri (antisyrië) en ook Jumblatt de
druze-chef kreeg zijn portie. Ook bleek dat
een legerofficier, een camera aan Hezbollah
had “toegestaan” waarmee ze de landingsbaan van het vliegveld kunnen bekijken
Hezbollah bezette en sloot dit vliegveld ook
even, zoals bekend. En netwerkje van
intriges en bedreigingen ligt over Libanon.
De snelle en overtuigde wijze waarop Hezbollah de bezetting voor elkaar kreeg,
leverde een grote schrik op in Libanon.
De christenen, die volgens grondwet de
president moeten leveren zijn ook verdeeld:
Aoun steunt de Hezbollah… want hij denkt
dat de sjiieten het pleit in dit land gaan winnen…
De etnisch/religieuze kaart van Libanon laat
zien dat de sjiieten aanwezig zijn in het zuiden en het noorden met daartussen wat
soennieten. Langs de kust vooral christenen
en ten oosten van Beiroet, ook wat Druzen.
Een bonte kaart met veel zichtbare geografische spanningsvelden.
Het grote eigen communicatienetwerk van
Hezbollah, doelwit van Sinoria, ligt er nog
ongerept en Iran hoeft nog geen reservedelen te sturen, want zij zijn de leverancier. Wel is de commandant van het
vliegveld nu ontslagen; hij liet een Hezbollah
camera toe waarmee je de landingsbaan
kon zien. Maar de “staat in de staat” is nog
ongerept gebleven.
Hezbollah stopte intussen zijn zogenaamde
“burgerlijke
ongehoorzaamheid”,
maar
schoot wel met zijn wapens, die men mag

OORLOG TUSSEN DE SJIIETEN
Malaki voert een open strijd tegen Al-Sadr ,
de chef van het sjietische Mahdileger. Die
beperkte zich eerst nog tot het verdedigen
van zijn deel van Bagdad, maar dreigt nu
met een open oorlog tegen de sjiietische
broeders in de regering. Daarbij aangevuurd
door grote buurman Iran natuurlijk. De burgeroorlog wordt het nieuwe kenmerk van
Irak en de nationale eenheid lijkt verder weg
dan ooit. Al-Mahdi lijkt nu zo’n beetje
platgebombardeerd in Bagdad, Al-Sadr is
stiller, want Iran voert regie..
DE MOSLIMBROEDERS VECHTEN ONDERLING
Saddam had het al over “die gevaarlijke
Perzen: Iran en zijn sjiieten dus. Hij verloor
jammerlijk van de VS + helpers. De sjiieten
waren blij maar nu niet meer zo. In het zuiden in Basra kregen ze forse tikken van het
iraakse leger en Al-Sadr van het Mhadileger
in Bagdad komt nu bijna om van honger,
dorst en bommen. En Iran krijgt stevige
waarschuwingen van Maliki (ook een sjiiet!)
aangaande zijn bemoeienis in Irak. Want de
sjiieten zijn religieus verdeeld over de
erfenis van Mohammed (de oom of neefkwestie), maar politiek nu ook al. Volgers
van Iran contra niet-volgers in Irak en Libanon… volgers van Syrië of niet.
En nu is het gedonder ook overgeslagen
naar Libanon: in Beiroet vechten de broeders in de straten ; Hezbollah
onder
Nasrallah verklaarde de oorlog aan de (overwegend soennitische) regering, die hem
zijn eigen communicatienetwerk wou afnemen. Het lijkt erop dat de broeders het
nu breed uit gaan knokken, maar ze doen
dat ook in het midden van een enorm kruitvat, dat ook nog vol zit met “onze” olie.
Explosief geheel, dat is zeker!
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hebben, maar om tegen Israël te vechten,
61 broeders uit Libanon dood. En dat heeft
hun imago helemaal geen goed gedaan.
Een grens in hun geloofwaardigheid is overschreden… Experts denken dat nu Nasralla
zijn hand toch overspeelde zelfs bij Iran.
Want de spanning soennieten (SaoudiArabië/VS) en sjiieten (Iran/VS) neemt toe
en Nasralla moet hierin een gehoorzame
discipel van Teheran en Syrië blijven.
Wie er nog echt wat van snapt mag het
zeggen; daarvoor moet u te rade gaan in
Teheran en Damascus. Daar weten ze het
ongetwijfeld, maar of ze daar ook EEN
koers varen? It’s doubtfull!
Intussen lekt uit wat er echt in Doha
gebeurde: Iran gaf Nasrallah/Hezbollah opdracht te remmen en het niet tot een strijd
soennieten—sjiieten te laten komen. En
daarom staat er nu ook als afspraak op de
lijst van de nieuwe regering (in vorming) in
Beiroet, om het te gaan hebben over de
wapens van Hezbollah… Michel Suleimane
krijgt nog een fikse klus met zijn premier
Siniora. Even pauze, voor de politieke strijd
herneemt. Iran toonde weer zijn macht ,
maar ook zijn limiet.

kiezingen. Want Mccain zingt en publique:
Bomb, bomb , Iran…

TRENDS/TECHNOLOGIE
STRAATASBAK
Een klein paaltje met een gaatje in de kop
om de peuken in te doen; dat gaan de amerikanen op straat zetten. Er kunnen wel 600
peuken in. Ook in Frankrijk is hij nu al te
koop. Omdat ook hier de wet nu roken in
het openbaar verbiedt. Zo’n straatasbakkie
kost zo’n 125 €, die we niet terugvangen uit
de verminderde belastinginkomsten door
minder rokers…
PLASBAK A380
Een vliegtuig interieurbouwer bood ze aan:
echte mannen pisbakken voor de jumbo’s.
Argumenten? Wel ze zijn lichter dan toiletten en ook wat prettiger voor de dames…
Nee, niet die pisbakken maar het bestrijden
van die besprenkelde toiletten…
Ik zou dames/heren scheiden, dat is beter
en ook anticiperend op de sharia!
VLIEGEN VOOR ELKE BEURS
Air France knapt zijn Boeing777 op met
ergonomische stoelen, grote schermen, en
80 films aan boord. Want nu het slechter
gaat moet je concurreren zeker als je nieuwe aziatische klanten zoekt. British Airways
heeft al stoelen die in 180 graden kunnen,
plat dusl Ook voor de bussinessclass moet
het nu beter en zelfs voor de economyclass.
Meer ruimte is EEN, maar nu is er ook al
een tussenklasse tussen de business en de
economyclass gepland… voor de kleine
zakenman. Je krijgt wel hetzelfde te eten als
de eonomy maar daarentegen een glas
champagne gratis. Vliegen wordt meer
volwassen en wat concurreren helpt
daarbij.

ISLAMITISCHE AUTOPRODUKTIE
Renault worstelt met zijn plannen voor de
Tondar produktie in Iran, de lowcost-auto à
la Logan. Het wil maar niet lukken omdat
Teheran er zich voortdurend mee bemoeit.
Ze vinden het maar niks om zo’n goedkoop
doosje te moeten maken en die montageactiviteit (aan de lopende band dus), wordt
gezien als “een slavenwerkje voor die westerlingen”. Goshn, de grote Renaultbaas is
al onder alle deuren doorgetrokken om wat
verder te kunnen komen. Hij wil blijven bij
montage in Iran en onderdelen van elders,
maar dat zint Teheran niet. Want dan maak
je eigenlijk alleen de auto uit alles wat van
anderen komt. Daar wringt de schoen dus.
Daarom zijn de 100.000 auto’s die in 2007
gepland waren beperkt tot maar 15.000. Nu
komt er toch langzaam wat schot in, want
de auto’s hebben een goede pers gekregen.
Dus Goshn lacht weer een beetje. Maar hij
kijkt met angst en beven naar de VS-ver-

DE LANGSTE BRUG
Tussen Quatar en Bahrein komt ie de brug
van 40 kilometer lang. De langste ter wereld
na enkele in de VS (38, 36 km) en in China
(36, 33 en 32 km). Vinci (Fr.) bouwt hem
voor 2,1 miljard € en er zullen 500 mensen
aan werken. Vinci bouwt haar uit delen van
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ca 100 meter die aan elkaar gezet worden
na transport met boten en met behulp van
grote kranen die 4000 ton kunnen hijsen. Hij
rust op palen en dijken in ondiepe zee.
Straks kun je in en half uurtje “oversteken”,
nu is het 5 uur via Saoudi-Arabië. De brug
drukt de hervonden vriendschap uit na jarenlange conflicten. Vinci was al erg actief in
deze regio waar erg veel aan de infrastructuur wordt gemoderniseerd.

-BMW bouwt een herkenningssysteem in de
auto, dat de bestuurder biometrisch herkent
en al de bij hem/haar behorende instellingen
aanpast bij instappen.
-de opvouwbare electrische stadsscooter is
er kost 1/5 van de huidige, is schoon en stil
en hij zal dra in de steden te zien zijn.
--het intelligente ski-jack is er met
ingebouwde radio/MPs, een beeldscherm
op de mouw met meteo, pistebeelden etc.
-vrachtboten met een kitesurfzeil varen al.
Wel 132 meter lang, besparen 2,5 ton
brandstof per dag ; ca 20% dus.
-het ministadsautotje dat 200.000 km loopt
zonder onderhoud. Weegt 350 kilo, kan 150
km op een batterij, is in 8 sec. op 100
km/uur. Kost nu nog 30.000 -– 5000
subsidie… energieverbruik: 0,7 euro/100
km…
-dan de ingeblikte cheeseburger voor 4 €.
-molenwieken van turbines vol met zonnecellen komen er aan en ook een soort klimop met celletjes die bij beweging stroom
maken (piëzo-electrisch effect) en die je in
je tuin kunt ophangen.
–de intelligente winkelwagen die je laat weten waar je langs rijdt, die e de prijs laat zien
van je produkt, optelt tot een totaal, je boodschappenlijstje inleest en dat van vorige
keer heeft, die vergelijkt en die u zelfs de
reclamespullen toont.
Tja, er komt geen eind aan en dan hebben
we het nog niet over high-tech uitvindingen
die nauwelijks aan leken zijn uit te leggen.
De slimmeriken onder de landen hebben de
toekomst: de wedstrijd in de toekomstige
wereld ligt vooral daar. En daarom is het
relatief lage R&D-uitgavennivo in Europa
zorgelijk. Onze kids willen alles maar liever
niet meer ZELF uitvinden…

UITVINDINGEN 2007 en vroeger…
Al duizenden jaren vinden mensen dingen
uit zoals ooit de boog, het wiel, de sluis, het
buskruit, etc. Vroeger waren het geleerden,
uit de kunst en wetenschap afkomstig. Zo
werden de loep, de boekdrukkunst en de
thermometer uitgevonden.. Uitvindingen
brachten vaak welvaart voor steden zoals
glas voor Venetië en de tapijten van Vlaanderen. De uitvindingen waren vaak geheim:
glasblazers mochten Venetië nooit verlaten.
En Colbert (Frans minister) liet ooit spiegelmakers uit Italië ontvoeren. De uitvinder
profiteerde niet altijd zelf van zijn uitvinding ;
in Londen zag men in 1623 voor het eerst
octrooien en royalties.
e
e
In de 19 en 20 eeuw is er een explosie
aan uitvindingen vaak ook combinaties van
meerdere eerdere uitvindingen: zoals de
stoommachine en het wiel tot de “automobiel” leidden. En de rubber plus het wiel
tot de luchtband. Soms duurde het lang voor
de idee concreet werd ingezet zoals bij de
helicopter van da Vinci en de laser die pas
na 20 jaar werd gebruikt. Nu zijn het bedrijven die uitvinden in teams. Wie vond de
Ipod uit? Dus nu is uitvinden ook een kwestie van management geworden: hoe stimuleer je scheppingsdrang?
Nu een rijtje uitvindingen van recente datum
of enkele die “onderweg” zijn:
-de beeldschermtafel bestaat al, met
vingerbediening.
-de mobiele telefoon met foto/filmprojector
ingebouwd komt snel.
-de besturingshelm, die op uw hoofd uw
bedoelingen leest en doet uitvoeren is er al
voor spelletjes.

BEJAARDE VERSLAAFDEN
In Europa hebben we een flinke club bejaarde verslaafden: tussen 2002 en 2005 ging
het aantal 40+-ers van 9 naar 18% in deze
groep zorgconsumenten. En dat wordt nog
meer vanwege het baby-boom-effect natuurlijk.
Andere groep is de gestresseerde die drugs
nemen om te kalmeren. De experts wijzen
op het forsere beschadigingseffect van ou-
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dere hersens, zoals dat ook het geval is bij
alcoholgebruik op hogere leeftijd. De zorgverlening krijgt het nog flink extra-druk met
die “verdwaasde oudjes”. Zuster ik wil mijn
metadon, en NU! Je hoort het al.

rapportage: Enquete sur la sexualité en
France (2008). En ik was al geruster toen ik
de titel las van een recent boek: La Revanche du Clitoris… Ziehier wat er in La
Douce France bij de dames loos is:
-Het aantal partners is van 1,8 (970) nu
gestegen naar 4,4! Twee-en-een half keer
zo veel. Bemoedigend dus.
-Anale penetratie .
12% bij de jongedames (25-35) en 13% bij
de dames 40-50 en, 7 % bij de 50-60-ers.
Dat is nieuws!
--Wanneer eerste sex?
Bij de 20-24 ers 18 jaar, bij de 40-44 ers
18,5 jaar en de 65-70 ers 21 jaar. Dat
verbaast niet echt. Frankrijk rent niet voorop.
-masturbatie dan
Jong 25%, 40-50-ers 22% en 60-70-ers
10%. Het schokte mij niet, en leek mij te
laag voor sommige noordelijke landen (?)
-fellatio
2 op de 3 tussen 25 en 50; dan naar 46%
voor het volgende decennium en dan 22 %
voor 60-70 ers. Tja…
-de cunnilignus dan maar.
+70% voor 25 – 40-ers; 68% volgende
decade en nog 26% voor 60-70 jarigen.

ELECTRONISCHE THERAPIE
Fobieën kun je aanpakken met virtuele therapie; dus je laat de patient via een beeldscherm in een helm weer opnieuw datgene
be-leven dat hem doodsbang maakt.
Posttraumatische stress is in de VS zo al 10
jaar bestreden en met succes. In Frankrijk
experimenteert men met de agorafobie ,
men laat de patiënten met hun electronische
helm op wandelen in de stadsruimten of in
een afgesloten kasteel. Dat gaat erg goed
bij wel 70% van de behandelden! En daardoor is het nemen van antidepressiva niet
meer nodig. Vooruitgang door 3D technologie. Dat is nog eens wat anders dan
acupunctuur!
BRANDSTOF JATTEN
Dure brandstof leidt nu tot lege tanks bij geparkeerde auto’s. Dat doen de kleine dieven. Maar in Caen werd van een pompstation 6000 liter diesel gejat dat zijn 120
jerrycans en dat is toch een stevige
operatie. Het aantal jatpartijen stijgt snel,
ook het leegjatten van 5 naast elkaar geparkeerde vrachtauto’s kwam recent voor.
Het zwarte goud moet onder slot en grendel, dus let op uw tankdop!
Realiseer u zich dat uw tank van 60 liter
zo’n 80 euro doet en binnenkort wel 100! En
dan lonen een kleine moeite en wat risico.

En nog een curieus nieuw speeltje: de
Ohmibod… u sluit hem aan op uw Ipod (die
zit niet aan uw lichaam, dat moet u bij de
electronicashop kopen!) en dan trilt ie op het
ritme van UW muziekje. Sorry u moet hem
ook op uzelf aansluiten of course, met een
dildotje. Nou zijn de fransen geen grote
players: slechts 22% speelt met sexspulletjes, de britten doen het met 53% en
de amerikanen “maar” met 46%. Er zijn ook
al Tuppergode-parties waarop U een dame
de spullen kunt laten aanbieden en
verkopen…Tja die vrijheid is maar weer
eens een gecompliceerd ding. Ik ben weer
op de hoogte…

………………………………………
……………………….………………

TOPICS/CAPITA SELECTA
-DE BEVRIJDE VROUW?
Levensgevaarlijk onderwerp als je man
bent. Maar als er onderzoekswijsheid mag
worden geciteerd en zo, dan durf ik wel
even. Na Sex and the City te hebben gekeken en gelezen te hebben over de franse

-CO-2 (HYSTERIE )
-HERRIE BIJ DE WETENSCHAPPERS
De geofysici en de klimatologen liggen in
toenemende mate , vooral hier in Frankrijk,
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met elkaar overhoop. Niet ver geld of benoemingen, nee over de opwarming der
aarde… Nu is wetenschap per definitie
“herrie om de waarheid”, dus het hoort
eigenlijk zo. Maar omdat er nogal wat
politiek annex aan is tegenwoordig lijkt het
steeds meer op een kwestie van “wetenschappelijke eer”.
Sinds Allegre en de klimatoloog Jouzel
elkaar recent op TV flink te lijf gingen is het
ernst geworden. Allegre noemde zijn collega een “Nostradamus” en dus (wetenschappelijk geduid) een leugenaar.
Inhoudelijk gaat het over de rol van de
zonnestraling bij de aardopwarming. En
een paleoklimatoloog van franse komaf, de
beroemde Bard, is nu tegen zijn wil, ook
acteur op het strijdtoneel geworden. Er is
heel modern, een blogstrijd uitgebroken nu.
Ene Courtillant, klimatoloog, en gesteund
door de zeer strijdbare Allegre, stortte zich
ook daarin. Het gaat er stevig aan toe tussen de geofysici, die over hele lange perioden kij-ken op onze aarde, en de klimatologen die zich op een veel korter tijdsperspectief bewegen.
Er zijn nogal wat wetenschappers overtuigd
dat zeer plotselinge klimaatveranderingen
vooral met veranderingen in zonnestraling
e
samenhangen. De kleine ijstijd van de 16
e
tot de 19 eeuw voorafgegaan door een periode van zachtheid, van 900 tot 1200.
Daardoor kwamen ook de Vikingen zuidwaarts en deden sla groeien op Groenland.
De zon zit nu, volgens Courtillot in een ascendente fase sinds ca 1750 en de zeer intense straling die dat met zich meebrengt, is
volgens hem de overgrote oorzaak in de
opwarming der aard. Dus de zon en, NIET
des mensen “schuld”.
Ik was een kleine twee jaar wetenschappelijk medewerker en leerde daar een ding:
waarheidsvinding staat haaks op “narcisme”, elke waarheid heeft een prijs en de
aanhouder wint. Ik zet al enige tijd op Allèegre en nu mede op Courtillot.. En ik blijf
dus nu wat minder in de directe zon… niet
vanwege de aardopwarming, maar voor de
levensduur van mijn noordelijk huidje!

Klimaatverandering is een oud, zelfs eeuwig
verschijnsel lijkt het. De universiteit van
Keulen vond in en droog meertje de bewijzen van een uitdrogingsbegin sinds 6000
jaar en niet sinds enkele honderden jaren.
Het huidige aanzicht is al ca 2700 jaar aanwezig. Dus Peter de Menocal had ook al
ongelijk met zijn berekening van 5500 jaar,
nog gemaakt in 2000 aan de Uni van
Colombia. En onze CO2-problemen waren
er nog niet echt in 4000 vóór christus zegt
men….

-MIGRATIE
NIEUWE TAKTIEK VAN IMMIGRANTEN
Ze kwamen uit de achterkamers van restaurants, hotels en bouwplaatsen en eisten,
na jaren zwart werken voor een habbekrats,
hun rechten op. Papieren dus! En sommige
bazen, die zeiden niets te weten want ze
hadden valse papieren gekregen (!), hielpen
mee, leek het. Samen met de CGT zelfs….
Ongehoord, nooit vertoond! Maar Sarko
hield de poot stijf: geen massaregularisaties, geval voor geval dus!
We zagen de donkere mensen staken voor
5-sterren-restaurants en prestige-hotels…
Het schiet natuurlijk niet zo op, dus bezetten de zwartwerkers nu…. Het CGT-gebouw
in Parijs. Dat zou een jaar geleden geen
mens durven bedenken, de emmer is toch
weer eens mooi overgelopen.
DE FRANSE IMMIGRATIEDEALS
Kameroen was het zesde afrikaanse land al,
waarmee Frankrijk een immigratieverdrag
tekende. Kongo, Benin, Gabon, Senegal,
Tunesië deden het eerder al. Senegal mag
elk jaar 200 inwoners naar Frankrijk sturen,
100 talenten en 200 seizoenswerkers. Met
Tunesië tekende men voor 3500 man voor
de beroepen met tekorten hier (bouw en
landbouw), Wat de tegenprestaties zijn blijft
wat geheim intussen. En deze landen hebben ook beloofd dat een klandestiene die uit
hun land komt erkend zal worden, waardoor hij meteen “uitzetbaar” wordt.
Nu nog even zien of dit geheel, wat zonder
meer een verstandige en moderne weg is,
ook exact werkt als bedoeld werd. Want het
er is een maffiose mensenhandel bezig…

-DE SAHARA WAS ER AL EERDER.
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Nu keken ze in Berlijn (Max Planckinstituut)
ens goed met moderne scans in de menseljke hersens en toen ze wisten wat het
verband was tussen een actie/een gedachte en het hersenactiviteitspatroon dat de
scan toont werd het mogelijk te meten wat
de tijdsvolgorde is tussen iets doen/een
bewustwording van een keus en het opkomen van de aanleiding daartoe in de
hersens. Dus eerst komen de hersens
ergens mee aandragen en dan “besluiten”
wij tot iets. Ene Haynes kon dus mensen
vertellen dat hij op zijn beeldscherm (waarop de hersensregio’s waren afgebeeld dmv
een kernspintomograaf) al kon zien , wat zij
seconden later “besloten” te doen.… Dus de
hersens besluiten autonoom en niet de
menselijke wil.
Dus er is sprake van een ONBEWUSTE beslissingsvoorbereiding in de hersens VOOR
het besluit bewust wordt genomen. Daarmee is de discussie over de vrije wil een
neurowetenschappelijke geworden en staan
wij erbij als onbewust gedreven we-zens..
Waarbij het natuurlijk zo mogelijk blijft dat
“een opperwezen de voorbereiding startte”.
Een Amerikaanse geleerde (ene Libet) hetzelfde gemeten, maar toen was zijn meetgereedschap nog erg onvolmaakt geweest.
Dat is nu echt veel beter.
Wel, nu we moeten vaststellen dat een
kernspintomograaf ons kan vertellen wat u
straks gaat besluiten, wordt er weer een
flink stuk fundament onder ons mensbeeld
weggetrokken.
En die Spinoza c.s., die dat al eeuwen geleden “aannamen” en daar vervolgens nogal vergaande conclusies uit trokken, komen
nu plotseling in de schijnwerpers van de actualiteit terecht.
Eerst bleek de bliksem een electrische ontlading in de wolken, toen bleek dat ratten en
niet de joden de pestbacil overbrachten en
nu zijn we nondepieten ook nog onze trots,
de vrije wil kwijt. Dat gaat wel erg de
verkeerde kant op.
Dus houdt niks van BUITEN ons nog tegen? Nee, dus. Want de angst om in grote
problemen te komen (en alle gevolgen te
ondergaan die bij een bepaald besluit uitvoeren kunnen horen) kan ons tegen-

GEVANGENISSTRAF VOOR KLANDESTIENEN
In Italië is er nu een strafwet voor klandestienen met stevige straffen (18 maanden!)
en ook Algerije vaardigde strafmaatregelen
uit. Er komen geldsstraffen en “uitzettingscentra”.
Ook zal er meer speciale politie komen,
waaraan Frankrijk opleidingshulp zal bieden.
Je geluk elders zoeken was altijd al gevaarlijk: duizenden verdronken onderweg of
werden na betaling in zee gedumpt door de
handelaren. Als je er nu in slaagt binnen te
komen, vlieg je de bak in, moet betalen en
bent zo weer terug “thuis”. Zie nu Zuid-Afrika waar de gevluchten massaal weg rennen om hun hachje te redden..
Vluchten kan echter niet meer…
………………………………………………….

GEFILOSOFEER
-IK WIL, DUS IK BEN! ( vrijewil1)
De vrije wil is ook al een eeuwenoud thema,
zeker in filosofisch-godsdienstige kringen.
Heeft de mens wel een vrije wil of is door
het opperwezen voorbestemd wat hij zal
doen en laten?
Nu de medische wetenschap met scans
onze hersenactiviteiten kan zien en duiden
blijkt eens te meer, dat waar de wetenschap
blanco is ende religie c.s. de antwoorden
construeert.
De eerste, bij mijn weten, die de vrije wil
fundamenteel ter discussie stelde was
Spinoza. Hij beweerde dat de mens wordt
aangestuurd van binnenuit zijn lichaam en
dat hij niet eens beseft dat niet hij kiest met
zijn verstand, maar dat zijn verstand pas
optreden gaat, nadat binnenin een keus is
“gemaakt”. Door het samenspel van chemie
en menselijke materie, zoals in die tijd van
beginnende Verlichting en Rede werd gedacht. Dus in zijn opvatting koos de “natuur”, de biologie van de mens en was hij
zelf dus helemaal niet vrij.
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houden. En ook het begrijpen hoe het IN
ons werkt, en op grond van nadenken over
“ethischre” opvattingen , kunnen we ons gedrag bijsturen. Wie dat niet lukt of niet WIL
(?), wordt een driftgestuurde kikker. Een
korte-lonter, een handjeswapperaar and
what have you.
Dus eigenlijk verandert er net zo heel veel:
de wil moge dan niet vrij zijn, maar we blijven degenen die kunnen remmen. Uit beschaving of uit angst. Zie ik het zo goed?
Dus wat u bedenkt, heeft u niet bedacht,
maar of u het ook doorzet dat ligt weer bij u.
Mijn begrip voor wat ik even chaoten noem
is nu vergroot en ik denk nu als ik wat besluit: wel nondepieten wie heeft dat bedacht? En ik weet dat het wel IN mij gebeurde maar niet door mij werd BEDACHT?
En of God a,b of c het aanstuurde dat weet
ik nou nog niet. Dan moet ik geloven of niet.
Ik snap nu meer van de katten, van vrouwen en van kinderen. En dat is niet niks.
Merci Mr. Haynes! Ik besluit nu maar een
kopje troost in mijn lichaam te gieten, besef
dat ik dat niet zelf bedacht, en weet dat die
verrekte coffeïne nou in mijn lichaam mogelijk weer andere dingen gaat oproepen.
Zoals om daarna een neut te nemen… Ach
er zijn ergere dingen. Proost.

gelo Mozilo, Société Generale en Kerviel (
een trader) en nog andere.
Geldgier doet al langer risico’s laag inschatten en regels aan de laarzen lappen.
En ondanks enorme controle-organisaties
en vele slimme technieken,lukt het sommigen steeds weer om met gigantische
sommen te bedriegen. Want ook de controleurs en de managers worden overmoedig danwel slaperig en zelfvoldaan….
Als het flitsend loopt moet je niet durven
gaan staan z….ken, toch? Spelbederf kan
dan echt niet. Dus alle kansen voor bedrog
zijn max.
Zo leende Angelo Mozilo van Countrywide
Financial half amerika geld tegen hypotheek, de tent vloog ten hemel, hij verkocht
steeds weer aandelen voor miljoenen en het
leek oh zo mooi. De 12000 werknemers
adoreerden hun grote baas. En de 25 miljoen Amerikaanse families, de klanten, niet
minder. Ze konden allemaal een stukje van
hun droom waarmaken. Countrywide werd,
na het debacle, voor 15% van de eerdere
waarde gekocht door de Bank of America…
Het bedrijf had de hand in een op de zes
hypotheken in de VS. Daarbij waren er
81.000 waarvoor Countrywide al een versoepeling van condities “moest aanbieden”
toen het gedonder begon, nadat 8% van de
hypotheken niet meer werden betaald en
het aantal beslagleggingen in korte tijd
verdubbelde. Mozilo toont bij zijn interviews
duidelijk waaraan het bij de hele financiële
sector schort(te): hebgier, naïviteit en het
verliezen van elke voorzichtigheid en gezond wantrouwen. De euforie maakt eerst
blind en daarna blauw..
Golman Sachs en Blackrock (nee niet
Blackstone, want die ging failliet in de UK),
zijn de winnaars. Zij zagen het gedonder
aankomen, al enkele jaren en speculeerden
op de krach. Hun resultaten zijn nu ongelofelijk: Blackrock’s aandelen STEGEN met
38%, die van Goldman Sachs bleven prima
en die van vele andere financiële clubs kelderden met 25%. .
En Larry Fink is nu nog zeker dat hij nog
meer eraan gaat verdienen! Fink bewijst dat
het verschijnsel psychologisch is en geen
pech, noodlot of gebrek aan intelligentie.

****
ONZE WERELD: GROOT GELD, GROOT
GEDONDER
We leven (weer) in de wereld van de
“krachs”; de ondergang van ons bezit in een
panische dans om het verdampende goud.
À propos: ga in het goud, het ver-dampt
natuurlijk NIET en een onsje neigt naar
1000 $! Maar pas op: die hoge prijs komt
ook hier op de proppen omdat de halve
wereld in het goud vlucht.
In 1869 was er in de VS ook een beurspaniek vanwege de kunsten van ene Gold
(geen toeval!) en ene Fisk (ook al niet).
Voorkennis affaires waren ooit verbonden
met de namen Boesky en Milken en in 2000
waren Skilling en Ebbers de oplichters die
veel slachtoffers maakten. Nu heten ze, An-
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Allerlei vragen duiken nu op bij mensen van
allerlei statuur, achtergrond en rijkdom.
Kan ik ook de klos worden? Nou heeft u
waardepapieren, dan pas maar op, u zit al
op de glijbaan. Wilt u naar het goud vluchten, of deed u dat al, dan bidt maar dat de
goudprijs niet plotseling bederft. Heeft u onroerend goed met stevige hypotheek dan is
het niet te hopen dat de prijs instort en dat
de waarde onder uw hypotheekbedrag
wegschiet: wilt u weten waarom dan kijk
maar in uw hypotheekcontract…Ach u heeft
gewoon centjes op de bank? Wel dan lijkt
het vooralsnog beter, maar pas op. Kijk
even of uw bank “dik genoeg is” om, in een
noodgeval, te worden gesteund door vadertje staat. Dus eigenlijk door ons allen.
Ik las al een lijstje van de VS-banken waarvan “men” denkt dat zij door de overheid
zouden worden gesteund bij een “deconfiture”. Indien u twijfelt, maak uw centjes
over naar de Bank of America, Bank of New
York, Citigroup, JPMorgan Chase… etc. als
u in de VS boert met uw “flouze”. Neem
anders in uw land de grootste gewoon…
Wilt u vastigheid dan koop onroerend
goed…. Maar ook al verdampt dat niet, de
waarde kan drastisch schommelen. U blijft
dus eigenaar van waarde, maar het kan blijken dat u die te duur kocht, op moment dat
u weer verkoopt. Uiteraard is hier DE vraag
hoelang u van de consumptie van de waarde kunt afzien en dus kunt wachten op herstel… Idem met antiek, kunst, diamanten,
….
Een andere gedachte is in welk deel van de
wereld bent u het veiligste met uw waarden? Er wordt al; gedacht dat in de opkomende landen de recessie niet veel zal
gaan voorstellen, terwijl het in de VS of
Europa toch wel even bergaf zou kunnen
gaan . Tja, en dan lees je ook al over de
OG-ballon van China en idem de beursballon daar…
Kortom u bent enkel veilig als u het scherp
ziet en juist, en tijdig, handelt. En die wijsheid kost, indien u geen expert ben, erg veel
geld. En u krijgt natuurlijk geen enkele
garantie.
U ziet het: vluchten kan niet meer. Deed u
tot voor kort erg wild, dus zit u stevig ge-

financierd in uw grote slurpbak, dan bent u
in de “risicogroep”, de echte dan. Deed u
het wat “burgerlijk braaf”, en uw hutje is van
uzelf en achter uw creditkaart zit maar 500
euro “krediet”, dan zult u het wel overleven
op uw oude vertrouwde plekje. Terwijl “die
anderen” hun stulp verliezen, heel hun hebben en houen en (vaak ook nog) hun familie…
Dus als uw geluk niet of nauwelijks was gefinancierd, dan kunt u goedgemutst verder.
En u ziet om u heen dat u gelijk heeft gehad. En dat maakt uw geluk nog wat groter.
Bent u ook nog al wat ouder, zoals ik, dan
zal de onthechting, die als zinvolle laatste
fase wordt gezien vóór u deze stoffelijke
wereld verlaat, u gemakkelijker vallen. Want
u was niet verkeerd gehecht…. Dan glijdt u
op dollarwolken naar het eeuwige geluk.
****

-VROEGER WAS HET ZO MOOI!
Een vaker gehoorde verzuchting, berust
nogal eens op nostalgie en een feitenkennis die niet altijd historisch klopt. Of
beelden uit een kindertijd waarin de waarneming “kinds smal” en romantisch was.
De confrontatie met dit fenomeen overkwam me bij het le-zen van een krantenartikel dat verhaalt over Limburgs (kranten)nieuws (1891-1915), een boek dat
recent verscheen. Daaruit pluk ik enkele
berichten:
1899: In het dorpje Echt heerste ongewone
opwinding. Een jongen van 15 kreeg op weg
naar huis van een lelijk oud wijf een peer
aangeboden welke hij met smaak opat.
Direct daarna kreeg hij afgrijselijke
buikpijnen en er moest vermoed worden dat
hier een kwade hand in het spel was. Het
hele dorp was van mening dat hier de dokter niets aan kon doen, maar de huisarts
wist wel weg met hekserij en genas de jongen snel. Toch blijft het dorp in beheksing
geloven en zegt dat de dokter zich buiten de
wet plaatst door het feit niet te erken-nen.
1900. De volkstellers in Venray hebben toestanden aangetroffen die men in ons dorp
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niet vermoedde. Een ellendige woning bestaande uit enkele vertrekjes waar men door
de zolder heen de lucht kon zien. Deze
diende tot verblijf voor elf personen: man,
vrouw en negen kinderen. In en der kamertjes lag een hoop lompen op een handbreed
ijs en was de slaapplaats voor de vijf kleintjes! En niemand kende de vre-selijke
toestand van de familie!

-nu gaan we in zekere zin de weg een beetje terug. Vreemdelingenhaat, onbegrip,
steeds grotere verschillen arm-rijk, alternatieve genezers van het Jomanda-type,
Als dat waar is zou je de berichtjes na enig
taalkundig oppoetsen, ook qua stijl, weer
zomaar kunnen plaatsen in onze streekbladen. En dan laat ik de roddelpers bladen
nog maar even buiten beeld. Dit alles verontrust, maar stelt ook gerust. We zijn au
fond dus nog aardig hetzelfde gebleven,
ook al zijn we knapper geworden in het suggereren van meer “beschaving”.

1900 Onder de vele landlopers zagen we
woensdag een pikzwarte neger, die zijn
intrek nam in logement Mielke. Niemand
scheen meer pret hiervan te hebben dan de
jeugd die in drommen achter hem aan liep.
s’ Avonds deed de seigneur en wandeling
door het dorp en deed daarbij enkele café’s
aan. Maar spoedig werd hij hieruit verwijderd door de gemeentepolitie die hem naar
het logement bracht. Uiteraard gevold door
een volksmenigte. En niemand weet wat hij
hier komt uitvoeren: mijnheer komt waarschijnlijk van “halen”. (om te jatten).

Een artikeltje van de hand van burgemeester Leers uit Maastricht genaamd: Zijn Verzoeningsmodel, kan met verdere conclusies
helpen. Want hierin heeft hij het over het
huidige gedrag van de mensen, die steeds
meer “directheid met botheid verwarren”.
Dus stelt hij ook voor om naast de kijkdichtheid van TV-Radioprogramma’s ook hun
“kwetsdichtheid” te meten. Dus om een
adekwate “kwetskeuring” in te voeren in
analogie met de filmkeuring.
Dit als Firewall tegen de verhuftering van
de samenleving. Hij roept op tot bewustwording, om verder ethisch-moreel verval te
voorkomen.

1899 Alhier worden de katers opgekocht,
zowel vette als magere. Een dikke, vette
kater kost tot 30 centen . Zo mager kan hij
niet zijn of 15 centen is hij wel waard. De
liefhebbers der miauwende viervoeters bevelen het aan als uitstekend surrogaat voor
hazepeper, vooral bij de schaarste van het
wild tegenwoordig.

Alle verbetering in scholings- en opleidingsnivo, met veel moeite bereikt, heeft ons van
veel vroegere achterlijkheid en bekrompenheid verlost lijkt het. Maar de verlichte mens
heeft zelf nu toch weer een andere jungle
geschapen, waarin hij weer kan terugkeren
naar zijn vertrouwde beestachtig en roofdierachtig gedrag. De natuurwetten zijn dus
onveranderbaar, het verschil zit enkel in de
mate en wijze van beteugeling ervan en in
de vernislaag die we over onze kern aanbrengen.

Deze berichten zouden nu goed passen in
een krantje in Afrika’s, Rusland’ s en China’s , Afghaans/Pakistaans/India’s achterland.
En zouden onze (voor)oordelen voluit bevestigen over achterlijkheid, onderontwikkeld zijn en/of bijgelovig en dom zijn.
Door ons, die ruim 100 jaar later leven dan
de periode van deze berichten.
Dat doet enkele conclusies trekken, denk ik:
-vroeger was het behoorlijk rauw, armoedig
en bijgelovig. En wij veranderden dat in 100
jaren, gevuld met veel oorlogsgeweld.
-deels ruilden we het in voor een net iets
anders lijkende xenofobie, bijgelovigheid en
welvaart die, zoals nu blijkt, ook ten koste
ging van de “armen ver weg”.

Laten we Leers veel geluk wensen hij ziet
het goed. Maar of hij het haalt is nog maar
de vraag. Want er zijn weinig echte “Leersen” te vinden.
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