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“Ik wil niet dat de UMP lijkt op het franse voetbalteam waar je veel leiders hebt en weinig
spelers”. (Zei ex-premier Rafarin recent).
“De toekomst is minder en minder voorzienbaar en de wereld oogt ook steeds verwarder.
De experts krijgen het dus nog erg moeilijk” ( Schreef Barbier hoofredacteur van L’Express, en
doelde op zichzelf)
“DE PS MOET DE VRAAG BEANTWOORDEN OF NU WIJ OF RECHTS VOOR HAAR HET GROOTSTE
PROBLEEM IS. ONS GROOTSTE PROBLEEM IS ECHT RECHTS!
(Zei schamperend ex-LCR chefje
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one-liners , ziet u enkele reacties van
lezers. Vooral die snelle, direct na de
plof in de mailbox, zijn erg leuk.
Merci!
Dan naar de EXCEPTION, waar de
veranderingen in dit land veel aandacht krijgen , maar het beulentempo
van Sarko is toch nog te bescheiden.
Van Ministeries, via pensioenen naar
ziektekosten en de publieke om-
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roepen. En ook het (boze) leger moet
niet worden vergeten.
Onder DOE IETS MET UW LEVEN, het
ongelooflijke reisrelaas van Marc en
Marianne. Chapeau!
De MOTS en PAROLES verhalen over
de uitspraken van presidenten, de
volksmassa’s en ook, in BONHEURS
wat de redactie blij maakt.
ALLEDAAGS is persoonlijk; geschreven na de ochtendwalk op mijn 66e
verjaardag. LE JOURNAL gaat over
de oude Peugeot van een dorpsfiguur
en over Omi (mijn eega) die “in I-pod”
is… In de COIN staat iets over de
route van navelstreng tot doodskist.
GLOBETROTTERS/FILOSOFEN
In
ALGEMEEN
leest
u
over
vermogens verdienende ex-politici
die orakelen, u laten opereren op vakantie, de crisis in zijn geuren en
kleuren, De oubollige G8-club zonder
China en India, ouder worden ,
innovatieve misdadigers, octrooien
als maat voor welvaart en stervende
bijen.
Ook de UvM (Unie v. Med.) kon niet
vergeten worden, een gebeurtenis die
vooral over “ons morgen” gaat.
Kleine low-cost auto’s zijn zeer IN en
Internet kent ook zijn ups and
downs.. De nieuwe wondermedicamenten zijn duur, dus voor de rijken,
Alzheimer is overwonnen ( zeggen de
faraceuten!), en nachtmerries zijn
link, nare dromen daarentegen zijn
genezend. Mars heeft toch water en
mogelijk moeten de walvissen daar
nu maar heen vluchten, en snel!.
OLIE ETC. geeft advies, spreekt over
de GROTEN in deze sector, verhaat
over de voordelen van de oliecrisis III
en houdt u op de hoogte van de
swing naar kernenergie. Ook auto’s
op water, op zon en met pedalen, de

nieuwe stadsfietserij, nieuwe energievondsten en reorganisatie in de energiesector krijgen aandacht.
RELIGIES gaat over burka’s EN
gematigde islam, zwarte maria’s en
de vervolgde algerijnse christenen,
maar ook over de schepping via meteorieten.
AFRIKA gaat terug naar de oligarchie,
vertelt over presidenten die zich
bezondigen aan oorlogsmisdaden en
ander kwaad.
WEST-EUROPA gaat over Sarko’s
driftn als nieuw aanvoerder, de UvM,
europese defensie, Uiteenvallend België, herenigend Cyprus, ontploffend
kabinet in Oostenrijk, de ongelooflijke Berlusconi met maffiatrekjes,
duitse politieke herrie en de lege
franse stoelen in Brussel.
OOST-EUROPA dan. Slovenië doet
mee in de Uvm?, Kazakhstan speelt
voor Dubaï en op het net komt nu
ook het cyrillisch als taall..
In ZUID-AZIË zijn vrouwen UIT, wil India ook kernenergie net als Iran en
wordt NIET bidden gestraft…
OOST-AZIË
gaat over China: zijn
moslims en zijn OS2008.
NOORD-AMERIKA verhaalt over de
factuur van Irak, speculeert over de
verkiezingen, over Obama en de rol
van God in deze, de fraudes met die
arme oude amerikanen en de terugkeer van de industrie in de VS. En u
hoort ook hoe het de vouw in Mexico
op straat vergaat!
Guantanamo kan niet weggelaten
worden en de Debkafiles berichten
verontrustende zaken over het MO.
LATIJNS-AMERIKA dan maar. Latino’s gaan prima en Uribe wint het gelag met vasthoudendheid.
OCEANIË is weer doodstil.. behalve
op Tonga; een nieuwe koning!
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recent. Van andermans foute is het meeste te leren, zeg
ik maar).

MAGRHEB/MO zijn onaflatend onrustig. Sleiman manoeuvreert en in Turkije is het krisis. Iran rommelt verder
en Surië wordt fatsoenlijker. Kaboel
krijgt luxewijken maar de taiban
winnen ondanks franse hulp. Kirkoek
is een nieuwe brandhaard en er komen steeds meer prachtige woestijnsteden bij de olieboys.
TRENS/TECHNO zijn weer het bekende ratjetoe. Van rotte kaas tot
steeds slimmere mobieltjes; bosbrandmeters en wandelende boederijtjes, uw eigen sodafabriekje en goretexkleding. En russen die Sardinië
inpikken met veel roebels.
TOPICS/CAPITA houdt u kalm op de
hoogte over de CO2-hysterie, via
Groenland, de zuidpool en vlekken op
de zon. IMMIGRATIE in de EU, de
arme verguisde Roms in Italië en
Spanje’s bekering.
FILOSOFEREN+DISCUSSIËREN heeft
drie gastschrijvers! Een record!
Bemoei u er (ook) mee!
Dit alles kwam tot u vanonder een
ziedende zon, temidden van zwetende
toeristen en uitgetelde katten.
Lees ze,

****

“Hij heeft van de TV de gouden regels
overgenomen: de casting en het zappen.
( Zei Bayrou over Sarkozy).
****

“WAT DE INFLATIE BETREFT VERTROUW IK DE BANKIERS WAT MEER
DAN DE POLITICI”. (Zei Baroso en hij
bedoelde natuurlijk niet Sarko!).
****

“ACH, ALS ER NU GESTAAKT WORDT,
MERKT BIJNA NIEMAND DAT”. (Zei Sarko
en kwaad dat die bonden werden! Maar ik
denk dat hij gewonnen heeft, hij ruikt dat).
****

“DE PS WEET NIET MEER WAT ZE WIL.
WANT ZO GAUW ZE LOKAAL DE POLITIEK BEDRIJFT IN EEN MEERDERHEID
HOUDT ZE ZICH NIET MEER BEZIG MET
FRANKRIJK ALS GEHEEL “. (Zei Alain
Touraine co-auteur van een recent boek
samen met Sego)..
****

“Frankr journalist bij Le Monde)

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

LEON

****
*INGEZONDEN
*DIXIT---VERBATIM
EERST WAT INGEZONDEN MOPJES

“Het verbruik van fossiele brandstoffen nu ook nog gaan stimuleren
lijkt in tegenspraak met de noodzakelijke ontwikkeling “ (Zei Fillon over het

Deze keer wat moppige one-liners:
“By all means marry. If you get a good wife,
y’ll be happy and when you become a bad
one you will be a philosopher!”( Ene Hemant
Joshi, hulde voor die man).

geroep om het verlagen van brandstofprijzen)

***
“Als ik met pensioen ben ga ik ook
toespraken houden net als mijn vader, om de kas te spekken. Hij vangt
per avond 50 à 70.000 $”. (Zei George Bush

“Women inspires us to great things and prevents us from achieving them”( Socrates)
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“Some people ask the secret of our long
marriage. We take time to go to a good restaurant two times a week. A little candlelight, dinner, soft music and dancing. She
goes on Tuesday , I go Fridays.” (Onbekend).

jij en ik, elk hetzelfde “esperanto” spreken.
Dank je zeer!
***
Van lezer Th., ook uit mijn geboortestreek,
kreeg ik, 3 minuten na verzending via de
razende electronische wegen van het net, al
een reactie. Dat is pas leuk!
Want ik volg op mijn scherm altijd de postuitwaaiering over de wereld en voel me dan
cosmopolitisch blij als ik de bevestigingen
zie binnenpingelen. Dat is een der leuke
momenten van deze overdreven, dus leuke,
hobby. Hier de leuke woorden van Th.:

“There’s a way of transferring funds that is
even faster then electronic banking. It’s
called mariage”. (Ene Sam Kinison, al lang
failliet).
Ï had bad luck with both my wives. The first
one left me, and the second one didn’t”.
(James Holt MacGavran, nu voor de tweede
keer gescheiden).

Beste Léon,
Daar “viel” alweer een nieuwe editie van Le
Provençal “op de mat”. Alle zondagse plannen om te gaan fietsen komen in het
gedrang want zoals gebruikelijk begin ik
meteen te lezen. Mijn vrouw belt met haar
jarige broer (65) in Australië. En plots valt
het me het internationale van dit moment
op. Ik lees jouw heerlijke rijpe pennenvruchten en hoor tegelijkertijd eenzijdige
flarden van het telefoongesprek met
Australië. En verdomd, ze hebben het
behalve over wijn (een liefde van broer en
zus) over onderwerpen waarover ik nu lees.
Daarom besluit ik mijn zwager H. deze editie
van Le Provençal toe te mailen. Wellicht besluit hij om zich te abonneren. Dat wilde ik
even kwijt. Bedankt Léon.
Groet uit Spaubeek,
Th.M.

****
BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 43-08:
Lezer M. en euromondialist, kreeg van mij
een zeer persoonlijke verjaarsbeschouwing
(over contrast zoeken)en reageerde meteen:
Lieve, jarige Leon,
Contrasten houden je gaande, want contrast
maakt verschillen duidelijk. Ik mag jou zo
graag omdat je zo’n wijze uil bent. Naast je
parate kennis heb je een groot gevoel voor
humor, dat maakt je voor mij een toffe peer.
Jouw visie op het leven is als een
Indonesische maaltijd: zonder scherpe
sambal smaakt het niet. Jij onderzoekt de
uitersten in het leven. Je bent een paradijsvogel die mijn leven anders kleurt. Ik
hoop dat je nog vele jaren de disharmonie in
de wereld dichtbij en veraf zult onderzoeken. Ben dan net als de ouderwetse
hete-luchtballon, die enkel en alleen verder
kan stijgen door ballast over boord te gooien
en kleur de lucht een stukje mooier.
Vanavond drink ik op je gezondheid een
Grimbergen..
Salut mon ami, à bientôt. Maarten.

Dank beste Th.,
Wat enorm leuk binnen minuten na verzending zo’n reactie te krijgen. Het demonstreert de logistieke miniaturisatie van
onze wereld in informatief opzicht. En ik
moet ook echt wat klanten in OCEANIË
krijgen, want daarover is weinig te vinden in
de pers die mij bereikt. Dat zou dan mijn 8e
land worden, dus dat maakt dan een beetje
trots. Dus beste Th. Indien ik je met een
mooie fles Côtes du Ventoux moet omkopen, tant pis, maar dat is me zo’n leuke
prompte reactie + een gerichte verkoopstunt best waard. Theo ik benoem je tot

Beste M., gij maakt me sprakeloos en blij
dat ik je mijn spinsel over “contrast” stuurde.
Opnieuw is duidelijk dat globetrotters zoals
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erelezer voor het leven, wat dat ook moge
inhouden! OK?
Groet,
Leon.
***

heugencapaciteit. Maar hoe zit het met cartoons? Ken je die van Gregorius Nekschot….? Kijk op het Net.
Vriendelijke groeten,
Frits.

Lezers B. en T. ook uit de Provence schreven me direct na ontvangst het volgende.

Beste Frits,
Dank voor je woorden. Inderdaad het is een
hobby, die overigens veel minder tijd kost
dan je denkt, want dat vele lezen deed ik
altijd al. En als consultant werd ik per woord
betaald, dus tikken, dat gaat ook van de
vlotte… Dus: heb geen medelijden, al zou ik
best per nummer een lekkere fles willen ontvangen… (van elke lezer of course!). Je
bracht me dus alweer op een lucratief idee.
Maar daarover later.
Foto’s en ook cartoons zijn images, beelden, en bestaand uit miljoenen puntjes. Dat
is niet zozeer een geheugenprobleem maar
een probleem bij sommige lezers met
langzame data-verbindingen, dus van overstuurtijd. Die klanten zijn hier in de bergen
nog te vinden, waar de postduiven nog de
brieven nog rondvliegen.… Dus daarom zijn
plaatjes, welk soort dan ook, voor enkele
geëerde lezers te veel van het goede. Mijn
0,5 Mb gaat nog lekker vlot, ook over de
langzame lijnen…
Ik dacht ook al eens aan het splitsen van de
krant in twee stukken, dus in twee kleinere
kranten. EEN voor de FRANCOFIELEN en
EEN voor de GLOBETROTTERS, apart. En
dus beide voor de brede liefhebbers… Dat
zou ook kunnen en mogelijk zelfs aansluiten
bij de marktstructuur van het lezerspubliek.
Maar dan wordt het al weer te professioneel
en het gaat mij vooral om “leuk”. Dus pruts
ik nog maar wat verder,
Groeten en dank, Leon.

Beste Leon,
Dank voor je interessante krant, maar de
OS waren niet in 1937 maar in 1932 in
Berlijn. Groeten,
B. en T.
Beste B. en T.
Dank voor jullie reactie en de vriendelijke
complimenten . Ik keek nog eens heel
precies en vond… Dat de OS 1 9 3 6 (!) in
Berlijn plaatsvonden. En inderdaad NIET in
1937 zoals ik meldde. Ik denk dat jullie,
1932, mogelijk verwarren met de beslissing
om ze aan Berlijn te gunnen. Want die was
mogelijk wel in 1932. Hitler werd ook pas
kanselier in 1933 en zou er dus nooit met
vol ornaat bij hebben kunnen zitten in 1932.
Overigens had hij veel pech met die snelle
zwarten uit de VS, die `viel schneller dann
die deutsche Windhùnde` waren. Dank voor
jullie correctie die nu hopelijk wel leidde tot
het juiste bericht!
Leon.
****
Lezer Frits stuurde me diverse teksten,
sommige geschreven onder foto’s en krantenartikelen en ik dank hem daarvoor. Zijn
inhoudelijke teksten “over de wereld”, ziet u
met mijn commentaar, onder TOPICS
staan. Zijn complimentjes en technische
opmerkingen, staan hier:

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

Beste Léon,
Weer veel dank voor Le Provençal. Tjonge
wat een werk! Gelukkig dat je het zo leuk
vindt; anders zouden we ook nog abonnementsgeld moeten gaan betalen. En dat
vindt de Hollander in ons niet zo leuk.
(Kleine) foto’s, zo vertelde je is bezwaarlijk
vanwege de te grote aanslag op de ge-

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.
7

DE REORGANISATIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Frankrijk heeft na de VS de grootste
diplomatieke dienst ter wereld. Maar ze was
totaal vastgeroest en dat verandert nu
drastisch. Er wordt in de oude deftige garde
enorm opgeruimd: wie niet mee kan wordt
zachtjes weggeduwd richting uitgang. En de
aanpak en werkwijze wordt fundamenteel
herzien. Er is sinds enkele maanden een
permanent crisiscentrum in Parijs. Voor
humanitair effectief optreden en voor de
veiligheid van franse burgers in den vreemde. Permanent dus!
En de oude lijn van arrogant de les lezen
van anderen, neo-koloniaal reageren naar
de oude onderdanen, mensenrechten-fanatisme met oogkleppen op , herrie maken in
plaats van communiceren … dit alles is
voorbij. De ideologen van gelijkhebberig
links krijgen het nu voor de kiezen. Zie nu:
Zimbabwe wordt niet aangepakt in de VN,
want China en Rusland achten het probleem… GEEN bedreiging voor de wereldvrede. Dus moet het door het land
zelf/de regio worden opgelost. En daar ben
ik het eigenlijk wel mee eens!
Wij zijn niet meer de mensenrechten EHBO
van de hele wereld; das war einmal.

PENSIOEN SPROKKELEN IN FRANKRIJK
DE FRANSE CONSUMPTIE
Het lukt aardig: extra-semesters pensioen
inpikken met trucjes en dan dus vroeger
vertrekken. Een nationale sport. Sinds 2004
hebben 573.000 personen een leuk regeltje
dat de CFDT inpikte gebruikt om even bij te
tanken in diensttijd. Kosten 4 miljard. Hij
E
was bedoeld voor hen die al vanaf hun 15
werkten, maar ook als je pas op je zestiende begon en het eerste jaar weinig
verdiende krijg je extra-dienststijd. Dus als
je in je jeugd koeien hoedde, aan de wijnoogst meedeed en zo dan kun je extrasemesters diensttijd halen. De controle
hierop is waardeloos dus de staat gaat flink
lappen. De leeftijd van doorwerken moet
OMHOOG maar gaat op kostbare wijze
OMLAAG!
De fransen eten een lege ruif negatief leeg.
Dat gaat dus straks “een beetje fout”…
DE ZORGKOSTEN IN FRANKRIJK
Ook hier gaat het sky-high, de zorgkosten
vliegen de pan uit. Al ruim 1 miljoen fransen
krijgen een persoonlijke zorgtoelage en 3
miljoen hebben een extra-verzekering (invaliditeitsverzekering) waarvan 1,9 miljoen ook
een privé verzekering hebben. De kosten
van zieke die thuis wordt geholpen zijn ca
6500 € per maand! Door de verliezen in
koopkracht toppen veel fransen nu hun premies af; sinds 2006 ging het terug van
gem. 360 naar 350 €/jaar. Een verkeerde
ontwikkeling en de verzekeraars roepen om
maatregelen. Het grote mooie zorggebouw
kraakt, ook hier, en dan te weten dat er hier
erg weinig bejaardenhuizen zijn. HET franse
voordeel is dat: er hier nog een hoog geboortecijfer is (2 per vrouw!), en dat
thuisverpleging hier al lang een gewoonte
is. De heer helpe ons als we gaan kraken.

DE STILLE REORGANISATIE VAN HET
BESTEL
De regio, het departement en centraal
Parijs, Frankrijk is bestuurlijk erg ingewikkeld. Het aantal directies in de regio gaat
van 18 naar 8, en van 13 naar 5 in het departement. En dat in relatie met de ministeries in Parijs; de dubbeling wordt opgeruimd.
Ook het dogma van alles gelijk overal in het
land, is nu om zeep. Er zijn twee basisdirecties: financiën en onderwijsinspectie en
verder maakt de prefect uit wat er meer
komt of niet.. En, de prefect van de regio is
nu de meerdere van de prefecten van de
departementen, en heeft ook te luisteren!
De vakbonden kijken geschrokken toe hoe
in hun winkeltjes wordt huisgehouden. Alle
staatswinkeltjes in Frankrijk staan in de
steigers!

REDT DE SECU
Steeds meer bobo’s komen er nu met
ideeën hoe de SECU te redden van een
faillissement. Hier de directeur van de Unie
van ziektekassen aan het woord. Zijn
recept:
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-Zet alle acteurs op dit terrein 6 maanden bij
elkaar om alles flink om te draaien en
zonder tekort van 4 miljard te eindigen.
-Verhoog de franchises.
Zelfs met kleine eigen bijdragen kun je al
gauw aan 850 miljoen komen en met wat
stevigere zoals in Duitsland en Zwitserland
kan het wel eens 3 miljard worden.
-Besparen op medicamenten.
De vergelijking met het buitenland toont het
keihard. Frankrijk zit 0,3 % van het BNP
HOGER dan de anderen. Goed voor 4
miljard! Het voorschrijfgedrag van artsen in
Frankrijk is echt een der sleutels tot bezuiniging.
-Betere ziekenhuisorganisaties
Er kan 15% bespaard worden hier, de
administratieve last, de burocratie is TE
zwaar. Potentieel zit hier 6 miljard.
-Zorginstellingen oprichten.
Ziekenhuizen liggen vol met hulpbehoevende ouderen voor grote bedragen
per dag. Bouw dus verzorgingshuizen die dit
veel goedkoper en locaal, kunnen. Dat kan
wel eens 10 miljard schelen.
Zo zou je de tekorten, van nu 4 miljard,
eerder was het 11 miljard, kunnen terugdringen. Wel 2/3 van de kosten hebben met
chronische ziekten te maken. De groei daarvan is overigens slechts voor 40% veroorzaakt door ouderen! Er wordt nu veel
meer geanalyseerd en (internationaal)
vergeleken,en er zijn vele mogelijkheden
om het gat te dichten. Hervormen dus, en
ook hier daarom gaat het.
Er is dus nog veel hoopvols. Maar de
recente de start om de vergoeding van medicamenten voor chronisch zieken (nieuwe
gevallen) terug te brengen van 100 naar
35% was een grote fout die snel werd teruggenomen. Dat was pijnlijk en jammerlijk.

overigens). De baas Bailly waarschuwt: Wij
zijn wettelijk een apart geval en niet gelijk
aan de Telecomstory. De Staat moet bij ons
> 50% aandeelhouder blijven…”
Maar ach, TNT uit Nederland en de Deutsche Post zijn al lang in de aanval gegaan.
Helaas is La Poste erg zwaar door haar
enorme schuld van 6 miljard… wat door een
beursgang die mogelijk 3 miljard opbrengt,
zou kunnen worden verlicht.
Nu moeten de vakbonden ook hun licht over
de nieuwe toestand laten schijnen… Laten
we hopen dat ze snappen waar de storm nu
echt vandaan komt.
Want om te moderniseren zijn twee zaken
urgent: meer cash om projecten te financieren en, vakbonden die begrijpen dat ze
om hun bestaan en dat van hun leden
moeten vechten. Niet TEGEN maar nu
VOOR iets..
ENKELE FRANSE PROBLEEMPJES
Volle gevangenissen
Het kraakt in de franse petoet. 64000 gevangenen en 51000 plekken om op te
sluiten. Daarbij komt dat veel van de
inrichtingen in een zeer deplorabele toestand verkeren. Les Baumettes in Marseille
is de ergst zegt men. Van de huidige 192
stuks zijn er 93 van VOOR 1900. Ja er
wordt fors gebouwd: 22 gevangenissen
VOOR 2012 voor ca 10.000 personen. Niet
genoeg natuurlijk dus de problemen blijven
deels nog toenemen, zie de recent brand en
opstand met ontsnappingen bij een groot
detentiecentrum.
In 2008 waren er ook al 300 agressieve
incidenten gericht op bewakers. Sinds 2006
werden de strafregels verscherpt, eerder
opbergen van mensen, langer in het gevang
laten en dat leidt tot sterke stijgingen. In 18
inrichtingen is sprake van 200% overbevolking. Ach elk europees land kent het
probleem, maar Frankrijk heeft het grootste
en loopt op het randje, humanitair gezien.
En de staatskas is leeg en psychische delinquenten krijgen hier praktisch nooit een
behandeling…

LA POSTE WORDT EEN SA?
Ongelooflijk, La Poste, DE burcht van het
publieke dienst gebouw, wordt mogelijk een
Societé Anonyme… dus een BV met aandeelhouders waarvan er EEN de Staat zal
zijn. Europese druk veroorzaakt deze move
voor de 110 sorteercentra, de 13000 Bureaux de Postes, en de 280.000 agents
(waarvan er nog maar 60% ambtenaar is

De ziektekostenverzekering.
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De tekorten zijn enorm er werd wel wat
geremd in de medicamentenhoek, maar dat
help echt onvoldoende. De kas moet fors
worden gespekt met lenen.. Bachelot moet
nu, na slechts weinig moedige voorgangers
echt het mes erin zetten. En kwam met
restricties voor chronische ziektes, (met
name hoge bloeddruk en suikerziekte), wel
enkel voor nieuwe gevallen dus. De
medicatievergoeding zou van 100 naar 35%
gaan in het standaardsysteem, dus moet je
dat bijverzekeren in de “mutuelle=particuliere bijverzekering”.
Bachelot gooide het balletje op en oogste
storm, waarmee blijkt hoe ernstig de zaak,
financieel en politiek, ligt. Hier is de barometer op stormindicatie gaan staan.
Ach, welk europees land zit hier dan niet
mee? Maar elders zijn de ingrepen al
gewende zaken; in Nederland was het
lawaai bij de hervormingen enkele jaren
geleden oorverdovend. Nu is het hier en
daar een euopees voorbeeld…

Sarko houdt van TV en Radio maar verafschuwt slappe journalistieke praat en nonprofessioneel optreden. En niemand kent
beter dan hij het immense belang van media
in de politiek; hij is een leerling van Blair en
de VS in deze. Dus geep hij recent fors in:
hij haalde de reclame weg op de publieke
zenders en laat de daardoor ontbrekende
centen vergaren door opslagen op tarieven
van internet en reclame op commerciële
netten. Dit om het gewone volk te paaien.
Intussen vernieuwde hij de hele bobotop in
de publieke media en liet de nieuwbenoemden de niet-deugende of te slappe
of te bevooroordeelde journalisten opruimen. Een fenomeen als PPDA, (DE topper
op TF1) vloog er gewoon uit tot ieders
verbijstering. Dit heilige huis werd totaal
gesloopt , en ik acht het een verbetering en
dus erg terecht. Dit was bezadigd en routineus journaille. Niet meer van nu. Sarko
sloopt met een nauwkeurig, scherp
doordacht totaalplan, en daaraan moet deze
natie erg wennen. Nu komt er actie na de
woorden en soms zelfs andersom! De goede journalisten zijn er blij mee.. en ik denk
dat het hoog tijd werd. Deze natie wordt
door de publieke media NIET “opgevoed”,
ze zijn hier totaal in het onbenul van
gisteren blijven steken. Verkopen van deze
tijd en zijn problemen en oplossingen, was
er niet te vinden. Inert conservatisme
partout, dat was het…Ik kondigde dit soort
ingreep al jaren geleden aan, na mijn grote
verbijstering over de armoedige kwaliteit.

De huurfiets
Het regent huurfietssystemen in franse
steden; meer dan 25 steden al, waaronder
de die grootste (Parijs, Lyon en Marseille).
Het gaat qua veiligheid veel beter dan ingeschat, de toeloop is enorm en 38% van
de gebruikers zijn automobilisten die de
auto dus laten staan. Voor een fietsend land
als Nederland is dit wat verbazingwekkend
en men denkt daar aan de provo’s en hun
witte fietsenplan uit de 70-er jaren. Nee hier
is het een overheidsservice, goedkoop,
goed georganiseerd en er is nu een ware
hype.
Wel 10 jaar geleden kende ik een franse
ambtenaar in Avignon, die het fietsen moest
bevorderen. De man werd depressief, niets
lukte. Nu is geen publiciteit meer nodig: de
fietsende burgers zijn publiciteit en bewijs
tegelijk. De echte evaluatie komt uiteraard
pas na wegebben van het hype-effect, wat,
zegt men, duurt tot een volgende massale
hype. Zie skating en lopen.
Frankrijk op de fiets: un miracle se produit…

OPROEP: REDT HET FRANSE TOERISME
Het franse aandeel in de toeristenmarkt liep
terug van 12 naar 9% en het land werd
door Spanje in 2002 gepasseerd. Frankrijk
beurde 39 miljard, Spanje 40 miljard. Enquetes tonen dat 20% van de toeristen zich
lekker voelt in Frankrijk, 30% in Spanje en
zelfs 33% in Italie. En 54% waarderen de
voedselkwaliteit in Italië en “maar” 42% in
Frankrijk. Ai. Het promotiebudget dan:
Frankrijk 0,96 €/per toerist, Spanje 3,3;
Griekenland 3,5; en GB 4,1! Wel 31% vindt
dat Spanje een goede kwaliteit/ prijsverhouding kent, slechts 21% in Frankrijk.

Opruiming bij de publieke omroep
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Van de 18.000 klasse hotels moeten er
15.000 in Fr. op de troffel.
Tijd voor een grote oproep en bezinning!
Want de 2 miljoen arbeidsplaatsen (niet exporteerbaar!) kunnen makkelijk met 300 tot
600.000 omhoog in enkele jaren. Bravo
voor Marseille dat er 1,5 miljoen toeristen
BIJ wist te halen , vooral door zijn vliegveld
en Ryan Air c.s.
Ik las een hartstochtelijke oproep tot vernieuwing van de franse staatssecretaris van
Tourisme. Het franse MERK op dit gebied
moet snel aan faam herwinnen, want het
gaat flink bergaf..
Ons was dat ook al opgevallen en ook andere buitenlanders hier. Wat een zonde van
zoveel moois dat dit land heeft te bieden.
Zullen wij het dan maar even voordoen met
onze kikkerherinneringen?

van wel; 15% wel NEE en 18% nee, niet
echt. Dus dat geeft van Carla een goed
prentje, zij doet het niet slecht.
Zij is erg natuurlijk, niet pedant of arrogant
en gaat gewoon verder met haar
muziekcarrière. Haar CD komt uit en kost
12 €. Inkoop en dus ca 14.50 € verkoopprijs. De uitgever waarin Carla financieel deelneemt krijgt 30% en 50% gaat
direct aan haarzelf. Ze gaat niet optreden
maar optreden op festivals is niet uitgesloten. Een première dame die op de
bühne staat, dat hadden we nog nooit ergens (behalve Grace Kelly). Wel presidenten die met dit type dames in de koffer
lagen… vrij veel zelfs. Dus eigenlijk is Sarko
een vernieuwer: hij doet mee aan beide
versies. Haar opmerkingen, her en der,
beginnen naam te maken: “Zo praat men
niet tegen de mensen”, bijvoorbeeld. Dat zei
ze boos tegen Sarko toen hij weer eens vals
uitschoot. En deze: “Ik weet tenminste wat
hij doet, want ik heb greep op hem”, is een
andere.
Beeldschone en schatrijke Carla doet het op
haar manier en dat is in elk geval winst. En
dat ze eigenlijk erg gewoon doet, weinig of
niet opschept en geen allures vertoont is
ook niet fout. En dat ze mogelijk weinig
weet van het werk van haar man, tja dat
komt nogal eens voor. En omgekeerd ook.
Dus Carla moet een faire kans krijgen. En
dat lijken de meeste fransen ook te vinden.
En dat is pure winst voor Sarko!

ZATERDAGAVOND RACISME
Een jonge jood werd zwaar gewond en men
riep dat hij onschuldig was overvallen. Later
bleek dat hij, en niet voor het eerst, was
betrokken bij ruzies tussen zwarten, moslimjongeren en afrikaanse fransen. En te
voorschijn kwam een indrukwekkend geheel
van ontmoetingsplaatsen voor jongeren
,waar zich ook erg veel racistische spanningen ontladen. Vooral op de zaterdagavonden. De achtergronden liggen in de
groeiende spanningen van religieuze aard in
de wereldpolitiek en zeker ook in het kansloze leven van veel jonge zwarten en maghrebiens. De statistiek toont een neergang
in racistische incidenten maar nu er vaker
wordt vervolgd valt steeds meer de racistische achtergrond op. Frustraties zoeken
een uitweg en niet zelden wordt die in racisme gevonden. Dat is dichter bij de menselijke ziel en past beter in haar historie; een
oud en veel gebruikt pad.

FRANCE 3 DE CÉGÉTEISTE
Deze omroep wordt door Sarko c.s. nu ook
omgeschoffeld. France 1 en 2 kregen al wat
te verduren en er werden kopstukken verwijderd. France 3 blijft nog buiten schot,
want het is een CGT-bolwerk. En ook de
meest oubollig club die ik ooit zag omroepen. Zelfs het weerbericht is saai en
middeleeuws van opzet. France 3 neemt
wel 36% van het totale budget, bijvoorbeeld
France 2 maar 27%... De interne toestand
schijnt nog ooit veel stof voor lachers op te
gaan leveren. Bijvoorbeeld mogen reporters vanaf hun 40e geen camera meer dragen, te oud en zo.

HET SYSTEEM CARLA B.
De fransen moeten wennen aan Sarko en
ook aan Carla,zijn nieuwe eega. Polls
wijzen uit dat 51% van de fransen haar wel
ziet zitten en maar 225 echt niet; de rest
weet het nog niet.
Op de vraag of Sarko haar voor zijn imago
gebruikt zegt men: 30% zeker ja; 25 ja denk
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Sarko blijft wijselijk nog lekker af van dit
bolwerk van truttigheid en politieke inslaperij. Maar iedereen weet dat het een
kwestie van tijd is.

Gedurende het EK 08 was er op spaanse
TV een reklamespotje dat gewoon zong
“Podemos” (We kunnen het) en Marianne
en ik, jubilados (mooi woord voor senioren),
hebben het ook gekund. Spanje won het EK
en wij hebben het eerste grote gedeelte van
onze fietstocht achter de rug. El Camino El
Cid, de 900 km lange fietsroute van Burgos
tot Valencia, volgt de weg van de
legendarische El Cid op zijn veldtocht tegen
de Moren in de elfde eeuw.

TF2:EEN MEXICAANS LEGER?
De organisatie van TF2 heeft zijn speciale
trekjes: 1600 werknemers, 387 journalisten,
83 chefredacteurs, 18 assistentchefs, 34
diensthoofden met 34 assistenten en 122
grand-reporters. Dus 10% generaals en
90% soldaten. Nu moet er snel 3 miljoen
bezuinigd worden: budgetoverschrijding is
verboden. Ai. Maar er is veel meer aan de
hand dan te hoge kosten. De programmering is ook nogal aanvechtbaar en aan
de vlotte ondergang van TF1, private
onderneming met vergelijkbare programmering, is veel te zien. Er wordt nu ook
ernstig gevreesd voor een fusie van TF2 en
TF 3, dan wel een verregaande samenwerking…

Voor ons is het een pelgrimstocht geworden
in moeilijke omstandigheden, in extreme
weersomstandigheden, nat, en –bijtend
koud in de afdalingen- tot midden juni, en
dan plots temperaturen in de midden 30s,
door dorpjes waar de tijd heeft stilgestaan,
en door een afwisselend, fascinerend en
onherbergzaam landschap met ruige bergketens en mysterieuze hoogvlaktes.
Spanje is grotendeels ondicht bevolkt (we
fietsten door provincies, sommigen met
minder dan 10 inwoners per vierkante km),
en dat brengt zo zijn eigen problemen om
elke nacht opnieuw een bed en zelfs
voedsel te vinden.

SARKO HEEFT RUZIE MET HET LEGER
Hij greep fors in, bezuinigde in mensen
(55000) en kazernes, en werd zeer boos op
de sukkels van Carcasonne die per ongeluk
met scherp schoten. En toen zat ook nog
ene Assad op de tribune die 14 juli. In zijn
land waren in 1983 (!) 58 franse soldaten
omgekomen in een bomaanslag van Hezbollah dat door Syrië werd geholpen. Dat
was de hoge bobo’s met de kepi’s dus echt
iets te veel. De opperste nam zijn ontslag,
de rest bleef stevig doormokken. Maar
Sarko prak openlijk op de 14 e over zijn respect voor het glorieuze leger dat al zijn
spullen over de Champs d’Elysée sjouwen
liet. De liefde is nog niet retour, maar het
leger weet dat er geen weg terug is naar
vroeger. Het roer gaat ook hier OM.

Tot vlak bij Valencia waren we nooit beneden de 600 meter en het aantal cols dat
we beklommen per dag was enorm. Soms
hard terwijl we met onze zwaar bepakte
fietsen een helling opkropen om spaanse
fietsers op lichte racing bikes te zien
voorbijstuiven terwijl ze ons (hopelijk)
aanmoedigingen toeriepen. We klommen de
helft van de dagen 800 m. tot 1000 m. en
overkwamen problemen met de fits, toen we
in een dorp met 5000 inwoners geen
fietsenmaker vonden (was met pensioen) en
naar een grote stad moesten met de fiets op
de bus.

-DOE IETS (aparts) MET UW LEVEN
Marc en Marianne, uit Zuid-Afrika zijn op de
fiets in Spanje. En ze beloofden al en toe
wat te laten horen van hun tocht. En hier
zijn dus hun eerste berichten.

Gelukkig waren we ook in een grote stad
(Burgos) toen Marianne’s kiespijn ondraaglijk werd en tandchirurgie nodig hadden, een lachertje om het uitgelegd te
krijgen in het spaans, en ze heeft nog
steeds alle ledematen.

PODEMOS
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Maar vandaag zijn we met onze voetjes in
de Middellandse Zee op Playa Los Arenas
in Valencia. Morgen wordt het ernst met de
tweede episode- naar Sevilla.

voudigingen. Zijn eerste belastingverlaging
voor de “rijken” was erg pijnlijk en werd
boos ontvangen. Nu kijkt hij naar verandering van de Taxe d’Habitation want de
huiswaarde bepaling die nu onder deze belasting steekt moet nodig gemoderniseerd
worden. Ook de taxe professionelle voor
ondernemers moet anders, vooral die op
investeringen. Lager dus. Dan zoekt hij naar
een ecologische taxe, maar zijn staatssecretaris ziet dat nog niet echt. En tenslotte de opruiming van “niches fiscales”
belastingniches, dat maakt furore en velen
zien hierin terecht een goedmaker voor de
verlaging van taxes voor de “rijken”. Die
staan hierbij NIET te applaudisseren, nu.
Hij heeft dus veel met belastingen Sarko,
maar wat nu zijn visie is op dit herverdelingsinstrument is nogal onduidelijk: ideologische verwarring dus. De PS weet dat
WEL; gewoon meer pakken van de rijken en
dat geven aan de armen… Maar dat de
rijken dan vertrekken en daarmee vaak
industrie en jobs is ook een netelig probleem gebleken.
Sarko zoekt nog, maar wil al vast wat
doen… zijn stijl. Intuïtief en impulsief. Niet
altijd slecht maar bij belastingen past veel
inzicht en verstand NAAST de politieke
impact die het heeft.
Dus waarom laat hij het niet aan Lagarde en
Fillon over?

Marc en Marianne
Beste mensen, wij kennen jullie van de bus
naar Notre Dame de la Garde in Marseille.
En jullie verhaalden toen al van jullie
fietstoeren. We hadden en hebben veel bewondering voor deze echte avonturen en
bemerken aan jullie tekst dat het een mix is
van alles in het leven: strijd, doorzetten,
koude en warmte, ontbering en zoetheid ,
pijn en bevrijding. Alle goeds op jullie weg
naar Sevilla, en pas op met die andere toeristen!
Leon (en Mieke). Tot de volgende keer!
Dank!
…………………………………………………
…………………………………………………

FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK
-Politiek/maatschappij
.Het dreigende begrotingstekort
Het was 2,7% tekort in 2007 en de totale
staatsschuld zat op 63,9% van het BNP.. En
Sarko riep dat hij in 2012 op tekort NUL zou
gaan, via 2,5% in 2008, 2% in 2009... Maar
Woerth van budget heeft grote zorgen, nu
de terugvallende groei zijn inkomsten bedreigt.
In EEN trimester wordt de schuld 41 miljard
groter, meer dan het hele defensiebudget!
En ZES keer het Justitiebudget, de HELFT
van research en hoger onderwijs… etc. En
de aflossing en rente zijn nu al 42,5 miljard
per jaar.. Dat zijn nuttige vergelijkingen…
Het voorzittende land in de EU, met nogal
een hoop lawaai, lijkt voor de zoveelste keer
in de hoek van Brussel te moeten… De
grandeur van Frankrijk zit niet in hun bezuinigingskunsten…

DE UMP
Sarko verloor aan prestige zijn pollquote is
33%.. maar steeg recent naar 38%. Dus
dansen de UMP-muizen op tafel. Men sluit
de gelederen niet meer echt, dat is knap
lastig maar hoort er helaas bij. Sarko
wandelt over de rand, ook in de eigen club
nu. En hij stond ook zwaar op de tenen van
het beledigde leger en schamperde over de
krachteloze stakingen… Hij liegt niet, maar
moet het zout ook niet echt in de wond
wrijven. Dus zijn vertrouwelingen brachten
hem even op een rustiger lijn… Want hij
moet nu echt even uitkijken. Maar gelukkig,
hij doet nu even de EU. En hoe!

.Hervormingen
De belastingen.
Sarko rammelt steeds aan de belastingen
en zoekt daar moderniseringen en vereen-

RADICAAL LINKS
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Besancenot werkt aan zijn nieuwe partij de
NPA (Nouveau Parti Anti-kapitaliste)
Daartoe zoekt hij aanhang natuurlijk, hij wil
de LCR niet opdoeken en NIETS terugvinden. Dus lunchte hij in Marseille met ene
Jean-Marc Rouillon een lid van de vroegere
Action Directe die ooit levenslang kreeg
voor moord op een Renaultdirecteur. Hij
zou graag lid van de NPA willen worden, lijkt
het. Dat mag hij natuurlijk want hij zat zijn
straf uit. Maar verloor ook zijn stemrecht.
Mr.Weber eurodeputé PS en een vroegere
oprichter van de LCR zegt: De ideologie van
de vroegere Action Directe staat haaks op
die van de trotzkisten. Mogelijk gaat hij nu
echter toch bij de nieuwe NPA en ook
Nathalie Menigon, de laatste vrouw die over
is uit de Action Directe, heeft belangstelling.
Besancenot is democraat zegt hij, maar
daar twijfelen sommige fransen aan gezien
zijn contacten. De PS is redelijk bang voor
deze Besancenot die uit de chaos bij de PS
enkel voordeel kan verkrijgen…

inbraak met vernielingen in haar appartement aan, maar de politie sprak van iets
dat “in scène” was gezet… Zij gaf rechttoe
rechtaan Sarko (!) de schuld. In de PS-polls
gaat ze nu down under: Delanoë prijkt
bovenaan, en zelfs Aubry schoot haar
voorbij. Zoals in deze kolommen al eerder
gezegd: ze wordt verteerd door ambitie en
rancune, ze kwezelde teveel en zegt nooit
iets wat hout snijdt. Ze zanikt en speelt de
man en zelden de bal. Dus nu heet het in de
PS: Alles maar NIET Sego! Sego is OUT.
En haar strategie van lawaai schoppen, een
slechte imitatie van Sarko’s persmobilisatie,
gaat helemaal stuk..
Een stille, is DSK (Srauss-Kahn) de baas
van het IMF, die echter zeer veel belang
stelt in het franse PS-gedoe. Hij is niet tot
standpunten te verleiden, maar heeft een
bus vol pionnen op het bord. Maar hij is voor
velen de redelijkheid van de nieuwe PS,
pragmaticus en economisch ook geen
sukkeltje. Opletten dus op Dominique.

DE FN
Le Pen is oud maar wil echt nog niet
opgeven; hij wil in het harnas sterven. Zijn
opvolging lijkt verder weg dan ooit en hij
staat weer in de pers met zijn teksten over
“overdreven verhalen van concentratiekampen en zo”. Jean-Marie lijkt te denken: Na
mij de zondvloed. En hij blijft de ENIGE
baas in het familibedrijfje FN. Zijn dochter
kijkt met afkeuring toe hoe haar kansen en
haar gematigder visie worden ondergewalst.
De andere olifanten vrezen de oude baas
en zijn rustig. De volgende interne toestand
is die van de kandidatuur voor het europees
parlement. De trammelant over de financiën
duurt voort en, de twijfel aan bestaansrecht
voor de FN is door Sarko’s taktiek wel erg in
het geding gekomen. De FN wordt een fossiel en Jean-Marie versteend al. En nu
gooide Bruno Gollnitsch een steen in de FNvijver: hij stelde zich kandidaat! Ai.

Een tijdperk lijkt te eindigen in de PS, de
opruiming is in volle gang. Nu nog de nieuwe weg vinden en een ECHTE oppositie.
Sarko heeft eigenlijk WEER een breuk
veroorzaakt… Maar nu zelfs BINNEN de
PS! Een euro-afgevaardigde van deze partij
verzuchtte: “In de PS wordt niet meer
nagedacht. Het is gewoon een schande!”
-Affaires
EEN DRUGSNOTABELE OP CORSICA
De ex-president van de Kamer van Koophandel van Zuid-Corsica (58) is in de Languedoc gepakt voor drugshandel. Ze zaten
sinds 2007 achter hem aan voor zijn handel
Marokko-Spanje-Parijs. Hij is het big brain.
Tja als je bij de Kamer van Koophandel was
weet je hoe ook te handelen niet?
Hij was uiteraard ook ooit een politicus van
de nationalistische zijde en werd in de 90-er
jaren tot drie jaar veroordeeld en betalen
van 2,5 miljoen € voor malversaties. In een
radio-interview zei hij kort geleden nog: Ik
was altijd al een moeilijk kind. Ik wilde altijd
vooraan zijn. Hij krijgt nu een cel in Parijs, in
de Bastille, vooraan rechts. Met zuidzicht,
naar het Belle Ile.

DE PS
Segolene kreeg het in haar bolletje. Ze zei
dat Sarko niets deed aan de bevrijding van
Betancourt en werd breed gecorrigeerd, ook
in de eigen partij! Nu gaf ze een tweede
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vroeger dan de Villepin zelf beweert het te
hebben geweten. Het laatste verhoor van
Pierre duurde 15 uur en eindigde om 4 uur
in de mooie parijse morgen.
Wordt vervolgd, ook hier.

DE MEDEF-UIMM AFFAIRE
Wie de vele miljoenen € vredesgeld kreeg
van deze werkgeversclub zal mogelijk snel
blijken. Ondanks de volhardende weigering
van de bobo’s als Gaitier-Sauvignac waar
justitie nu al langer onderzoek naar doet.
Want nu zoekt de financiële brigade ook
mee en nu worden ook enkele onderhandelaars van deze bond aan de tand
gevoeld. En ook bestuurderen van bedrijven
worden verhoord. En ook blijkt de contracttekst waarbij deze bobo 1,5 miljoen kreeg
als premie bij vertrek wettelijk nogal aanvechtbaar.
Wel de UIMM en zijn top plaatsten zich
boven elke wet, maar nu blijken er wel tien
wetten waartegen ze zondigden, te vinden
te zijn. En Justitie gaat stevig door, want de
politiek wil weten.. welke vakbondsbonzen
geld kregen voor de lieve arbeidsvrede…
Deze stok om te slaan kan niet worden
gemist in de omslag van de verhoudingen:
vakbonden-werkgevers-overheid.

BESPIONERING VAN BESANCENOT
Op 8 mei openbaarde L’Express dat Besancenot en zijn compagne op allerlei manieren
waren bespioneerd. Zijn zaken waren uitvoerig bekeken, bankgegevens, belastinggegevens en autoregistraties… De verzoeken om info kwamen van diverse overheidsinstanties. Was zijn vrouw het doelwit? Zij is uitgeefster, maar elke poging daar
de oorzaak te vinden strandt op niets.
Nu zitten er plotseling velen met een
probleem: wie vroegen die info? Wie gaven
info? Het gonst in Parijs politieland… Kan
nog stevig gevaarlijk worden voor sommigen. Ter info: Besancenot is “interessant”voor bijna iedereen van PS tot FN, dus
zoeken maar. Wordt OOK vervolgd.
DE SPOOKMEDEWERKERS VAN CHIRAC
Chirac weet het allemaal echt niet meer en
verklaart keer op keer dat hij NATUURLIJK
medeverantwoordelijk is als er (wel 35!)
mensen op loonlijsten stonden van het
parijse gemeentehuis die er nooit echt werkten. Alles om de partijkas te spekken.
Hij zegt dat zijn geheugen hem in de steek
laat en vraagt zijn rechters beleefd het niet
steeds te laat te maken of hem te lang te
ondervragen. Jacques is te oud geworden
voor geintjes.

CLEARSTREAM
Een oud-agent van de franse geheime
dienst die nu als privé detective werkt.
Bekent dat de geheime dienst hem betaalde
voor informaties en vertelde wie er achter
de schuilnaam Mediterranée zat: een onderzoeksrechter dus. Deze is nu overleden,
was later advocaat en gaf hem de copie van
de Clearstreamlisting omdat de geheime
dienst wilde zien of er mensen van hun
dienst op die lijst stonden. Zeiden ze…
Hoeveel hij voor de copie kreeg lazen we
nog niet. Jean-Pierre Thierry moet nu erg
oppassen, op wat hij eet en drinkt en ook
nog bij het oversteken…
Ene Pierre Bousqet, oud-directeur van de
DST (geheime Dienst) moet nu ook weer
zwaar aan de tand worden gevoeld. Want
zijn dienst moet weten vanaf wanneer de
Villepin al wist dat Sarko op “de listings”
voorkwam. Hij zei het uiterst “vloeibaar”:
“De aard van de contacten tussen mijn
dienst en het kabinet van de Villepin is
zodanig dat hij normaal gesproken al tijdens
de eerste twee weken afwist van Sarko’s
plek op die lijstings…” En dat is nogal wat

ANGOLAGATE
Sarko was in Angola en wilde het verleden
begraven over de wapenhandel, die vroeger
de relaties tussen beide landen zo verpestte. De advokaat van de zakenman
Pierre Falcone die door de franse staat
wordt aangeklaagd wegens verboden wapenhandel sinds 2000, kreeg een brief van
de minister van Defensie. Want die moet nu
de vervolging snel opruimen, en probeert
dat met een ingewikkeld spel met data en
(on)geldigheid van wetten op momenten
van bepaalde acties… De onderzoekrechter
wordt mogelijk ook bemoedigt gas terug te
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nemen, want hem wordt een bevordering in
het vooruitzicht gesteld. Er wordt gepoetst
want Sarko wil geen ruzie meer in Afrika en,
Angola heeft me toch een plas olie!
De mensen die van Falcone nogal wat enveloppen kregen gaan nu geruster slapen;
de Pasqua’s, de Mitterands, etc.

ONGESCHOEID SLAGEN= (Nous voila
dedans sans chausse-pied) zeg je as je een
mooi zakelijk kunstje flikte zonder hulp van
derden; all alone dus.
SPAANS OPWARMEN= (Chauffer à l’espagnole) zeg je als je je opwarming in de
zonnestralen gaat zoeken. Erg modern.

DE NIEUWE AFFAIRE TRICASTIN
Het is hier om de hoek, het nucleaire
complex van Tricastin, waar, leek het, een
“klein lekje” was gevonden waardoor wat
besmet water in het afvoerriviertje kwam
naar de Rhone… Maar intussen was de directeur van Areva al hier, werd de locale
directeur op straat gegooid en een nieuwe
neergezet. En er blijk nu veel meer aan de
hand. Niet meer zwemmen of vissen, geen
tuintje sproeien, niet zwemmen … de bevolking is ongerust. Geloof maar dat Sarko
tien keer per dag aan de telefoon wordt ingelicht! Want NU een nucleair lek dat kan
met Areva in de wereldlift, twee EPR’s in
aanbouw een derde in de planning en 58
centrales in het land snel gedonder opleveren. En jawel, de beslissing om bij ALLE
58 eens goed naar de opslag te kijken is er
al… Sarko zit het echt niet mee! Nog erger:
er is nog een lekkende centrale ontdekt…
Ai.

HET HEELAL VERWARMEN= (Chauffer la
rue) zegt men als je de kachel stookt en
ramen en/of deuren open zet. Vroeger
kende ik iemand die de thermostaat omhoog zette tijdens het kamer ventileren,
want het werd dan zo koud.
HET MEESTERWERK BESPROEIEN=
(Arroser le chef-d’oeuvre) doe je als je
mensen die moeten oordelen over je stevig
fêteert.
GEEN EXTRA-METERS MAKEN= (Ne pas
y aller par quatre chemins) doe je als je zegt
waar het op staat zonder omwegen.
JE ONDERGOED TELLEN= (Compter tes
chemises) en dat doe je als je zeeziek of
misselijk van teveel drank op de knietjes zit
om je maag te kalmeren..
SLECHT TE PAARD ZITTEN= (Être mal à
cheval) zeg je als het je zakelijk of privé niet
zo goed gaat.

DE EADS AFFAIRE
Voort gaat ook deze affaire: de vroegere
hoogste baas van EADS , een duitser, zit nu
in onderzoeksarrest vanwege voorkennis.
En het gaat nog voort… Er zijn nog 20 nietwachtende vóór hem. Wordt vervolgd.

WILD PAARDJE SPELEN= ( Faire le cheval
échappé) zeg je van iemand die zich erg vrij
en onafhakelijk gedraagt.
NAAST JE PAARD LOOPT HET PRETTIGER= Il est aisé d’aller à pied quand on
tient son cheval par la bride). Vermoeidheid,
inspanning zijn gemakkelijker te verdragen
als je ze naar eigen keuze kunt beëindigen.

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

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

NOS BONHEURS FRANCAIS
Geluk is:
-Een jazz-avond in de luwte van de midi. Na
een goed combo een echte brass band met
een perfecte crooner à la Frank Sinatra. Tot
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in de kleine uurtjes kijken en luisteren naar
perfectie en blije muziek. Vrolijke duitse muziek, noemde iemand dit soort ooit.

***
“ De mix Duitsland-Frankrijk is niet echt iets
natuurlijks, maar ik zal niets doen dat haar
zou beschadigen..

-S’avonds een duik nemen in 29 graden.
Voor het gaan snurken het lichaam even
onder de 30 graden plagen om daarna het
zo lekker warm te krijgen. Natuurkundig wat
vreemd, in de kop erg lekker.

***
“ De toenadering tot de VS is erg goed om
te komen tot een verzoening me OostEuropa”. (slim, slim, slim LS).

-Weten dat je kleindochter op bezoek komt.
De dagen voor haar komst zijn vol met blijde stille afwachting. Ik hoor al haar onbezorgde stem en zie haar donkere pretogen
al voor me. Balsem voor alle levenswonden.

***
“Deze man is verloren. Hij gebruikt niet zijn
macht, hij zet de onmacht in. Met alles wat
er in Europa moet gebeuren is et maar goed
dat hij niet is gekozen”. (Zei hij over Bayrou en
helaas voor de “denker” B., die mijn sympathie had:
S. heeft gelijk).

-Zo maar een troostend woord ontvangen.
Niet ingewikkeld, nee, gewoon een zinnetje
dat hulpeloos solidariteit toont met je wanhopige toestand. Geen oplossing maar
gewoon echt moedig mede--lijden. Je
eventjes minder alleen voelen
.
-Luisteren naar de chansons van Michael,
onze locale bro-chanteur. Hij verdrinkt zijn
lichaam en zijn ziel. En als hij zijn stembanden laat vertellen waarom hij dat eigenlijk niet wil, geholpen door zijn handen op
de snaren van zijn gitaar, huilt het onmiddellijk diep in mij. Hij lacht voor ons allen, door honderd miljoenen tranen heen.

***
“Ik ben op het Elysée omringd door
charlatans. Ik vertrouw er geen een; het zijn
allemaal nietsnutten. Ik haal mijn advies wel
buiten”. (dat is geen russisch voor de meesten)..
****
“Ik ben me zeer bewust van het probleem
van de christenen in het Midden-Oosten. Ik
zal me er echt mee bemoeien”. (S. is katholiek
en heeft een joodse vader)
****

“Ik zie dagelijks enorm veel kloothommels.
U kunt beter zich maar niet voorstellen
hoeveel”.

-Weten dat iets geheel verloren is en er toch
echt in kunnen berusten. Als ik dat kan,-en
het lukt me zelden-, weet ik dat ik daarvan
veel meer moet vinden voor het laatste
afscheid zich aankondigt. Post-levensgeluk
noem ik het..

Zo dat zet even de toon en, het wordt
vervolgd!
***

PAROLES DE PRÉSIDENTS.
Special: (Double) President Sarko
Omdat nu Sarko vol in alle schijnwerpers
staat, gaan we zijn mondwerk eens wat
volgen. Dus opgelet!

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
ROUTE TO 66.
Tijdens mijn ochtendwandeling door Mormoiron, vanmorgen vroeg, dacht ik extra na
over de 66 jaar die achter me liggen nu. Het
was een warme dag, zei mijn eega vanmorgen, toen ik, midden in de oorlog, in Beek
werd geboren (vond ze op Internet). Zo

“ Als ik er niet meer ben zullen jullie (de
journalisten) zeggen: Wat was het mooi
toen hij er nog was. Hij had tenminste iets te
zeggen”.
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warm als vanmorgen: onze ochtendtemperatuur hier was: 25 graden. En ook als
toen, is er nu weinig wind.
Mijn zus Tonny was er al bijna twee jaar, en
van de anderen wisten we nog niks. Ik deed
mijn oogjes open op het Wolfseinde, waar
toen in Beek (Ned.) veel van de joodse families woonden. Direct na mijn geboortedatum begon officieel de duitse jodenvervolging (met de Wannsee-conferentie juli
1942). Dus vlak bij mijn wieg werden
mensen opgepakt en gedeporteerd. In het
huis waar ik ben geboren werden enkele
dagen na mijn verschijnen de vrouw en
twee dochters van de huurbaas opgepakt.
Gelukkig kwamen ze, dank zij, heldengedrag van sommigen, ook de man en vader
weer terug. Mijn moeder herinnerde zich die
vreselijke dag heel goed en ook de morgen
dat twee joodse oudjes op de bus naar
Maastricht stonden te wachtten, omdat ze
zich daar moesten melden. Ze stonden er
alleen, hun familie was ondergedoken of al
opgepakt en ze kwamen nooit meer terug
uit de concentratiekampen. Ik heb hun
nazaten later goed gekend.

huizingen op zes zal komen. We gaan over
twee jaar ook naar een metropool, Marseille, echt HET contrast , na wonen op Le
Brilhas.
Ook trouwde ik twee keer, ook al een
contrast, en kregen we vele soorten kinderen; één eigen, een geadopteerd en veel
ware probleemkinderen. En natuurlijk ook
hun lieve (klein)kinderen.
We leefden lang dus ook twee levens:
overdag nette welvarende middenstanders,
en thuis (pleeg)ouders van drugsverslaafde
kids met bergen ellende. Overdag op
kantoren met fraaie stropdassen, en
s’avond in de drugskroegen van Nijmegen
op zoek naar onze (weer eens) weggelopen
verslaafde pleegdochter M. Als onze pleegkinderen op failiefeesten kwamen, op hun
manier opgedoft en blij, gaf dat bij veel van
die “deftige” mensen ook altijd het nodige,
niet altijd goed begrepen, contrast. En die
reacties vormden dan voor mij weer het
contrast dat ik eigenlijk wel verwachtte.
Ik liep dus bijna “een op twee”, in aantal
woonplekken en kreeg van doen met wel 6
kinderen en zo’n 5 kleinkinderen. Het was
in veel opzichten ook een soort dwalend leven in het noorden en het zuiden van Europa. En overal vond ik het leuk, overal zag
ik nieuwe dingen en uitdagingen die me
nieuwsgierig maakten. Ook veranderde ik 5
keer van bedrijf, drie keer van soort job, en
wel 10 keer van baas, solliciteerde wel 12
e
keer en werd op mijn 44 , tot mijn genoegen, eigen baasje.

Er is weinig bewijs dat de toestand tijdens je
eerste levensdagen invloed zou hebben op
je latere leven. Toch speelt dit alles, sinds ik
het weet en besef, in mijn beleving wel degelijk een rol. Het beeld van de zogende
Leon, tevreden in zijn wiegje, en dat van
hele beekse joodse families op transport,
ook met hele kleine kinderen. Dit soort
contrasten heb ik kennelijk vaker rond mij,
en toen bewust, gezien en zelfs opgezocht.
Het beeld van een wereld vol contrasten
bleef mij boeien tot op vandaag, ook nu ik
weet dat dit des mensen leven was en zal
blijven. Tenzij je niet verder dan je tuintje wil
kijken, natuurlijk.

Dus concludeerde ik vanmorgen op mijn
wandeling dat ik kennelijk het contrast zoek
in mijn leven. De uitersten doen mij leren,
nadenken. Ik vindt contrast het ware leven ,
herken mij daarin en voel me er beter bij
thuis. Harmonie en eenkleurigheid maken
mij nerveus, dat is het echte leven niet, dan
glij je af naar de irrealiteit, schijn ik te “denken”; je bent dan op weg naar de dood.
Geluk is voor mij aangesloten zijn bij de
chaotische wereld, nadenken over de (mede)mensen en iets snappen van hun, en
mijn, doen en…. laten.

Mijn jeugd was ook nogal vol contrast;
gelukkige dingen waren er vele, maar ook
erg droeve en ook in hevige mate. Ik werd
groot in een nogal “contrastachtige” familie.
Ik verhuisde in totaal wel 30 keren, alles bij
elkaar, en we voorzien nu nog minstens
twee keer, waardoor het aantal franse ver-
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Of, hoor ik sommigen denken, zoekt Leon
misschen het contrast om er niet door verrast te worden, want het houdt ook bedreiging en gevaar in. Dus is het misschien de
vlucht naar voren. Soit, ik weet echt heel
goed dat mijn visie gewoon contrasteert..

U begrijpt , hoop ik, wat ik U wilde zeggen.
Ik ben over mijn leven helemaal niet ontevreden, al kan ik van veel spijt hebben. Voor
mij zijn spijt en blijdschap de geuren en de
kleuren van het contrast.
Uiteraard kan mijn definitieve vertrek uit de
contrasterende wereld eigenlijk ook enkel
met het nodige contrast geschieden. Daar
mag u me dus aan houden. Als het u dat
straks niet zou bevallen, dan werkt u weer
mee aan verdere contrastvorming. Maar dat
zal ik dan niet meer weten, want ik ben dan
zelf in contrast overgegaan. Mijn leven is
dan voor mij voldoende geslaagd. Zoals de
witte begrafenisstoeten van de chinezen en
ook bij de negers van New Orleans.
Pas dan is het eindelijk, allemaal, volbracht.

Zij die mij goed kennen zullen dit wel beamen en ook zeggen dat ik het contrast niet
schuw en soms ook zelf maak. Dat is ontegenzeggelijk zo en dat geeft mij natuurlijk
stof tot verder nadenken. Want ondanks het
feit dat ik van contrast hou, ben ik lang niet
altijd kapot van wat ik zie. En dat vinden
anderen ook van mijn capriolen. Zij poogden
me vaker te bekeren, maar dat gaat niet.
Een vroegere baas van me, oud, wijs en
ook een ware vriend, zei ooit in de auto op
reis tegen me: Leon, ik noem je in het
vervolg kameleon… en hij trof de roos,
Alleen snapte ik het toen nog niet. Contrast
is voor mij niet te elimineren het IS de mens,
weet ik. In het contrast ligt ook mijn veiligheid, harmonie is vol gevaar, want het
houdt niet. Contrast blijft, is mijn grote
vriend en houdt me gaande en voorkomt
voor mij veel rampen.

Leon, Le Brilhas, 2 juli 2008
………………………………………………………
………………………………………………………

JOURNAL MORMOIRONAIS
AV: MICHAEL ’S OUDE PEUGEOT
Ik zie de stokoude, donkerblauwe Peugeot
van Michael, onze chanteur-brocanteur,
staan. Op een parkeerplaats op 50 meter
van zijn winkel. Stoffig, stil, niet meer van
plan nog ooit te starten. Hij ging zijn baas
voor in totale aftakeling. Auto en eigenaar
verloren voor de wereld om hen heen, ze
zijn beide overtollig, niet meer passend, ze
moeten eigenlijk weg. Voor een klein prijsje.
De tekst op het A4-tje wat aan de binnenkant tegen de achterruit is geplakt doet me
echt even te veel. Er staat op:

Ach dit concludeerde ik vanmorgen over
mezelf, lopend in de ochtendzon. Dat is lang
nog niet genoeg en incompleet natuurlijk,
dus lang niet af. Mogelijk zelfs niet mijn
grote waarheid. En zo begint alles ook
steeds weer op nieuw..
Zoals mijn grote vriend (en filosoof), Cor het
vanmorgen aan me schreef; ik las het
vroeg, VOOR mijn wandeling: Het leven
wordt achterwaarts begrepen en voorwaarts
geleefd. En daarmee zegt Cor mij echt iets
treffends, want elke nieuwe dag verandert
en vormt je je begrip van het leven. Omdat
elke dag dingen toont, die haaks staan op
die van de vorige dag. Zo lang je verbaasd
en uitgedaagd bent, leef je. Ben je vergenoegd, ingeslapen en ziet slechts het leven
“en rose”, dan ben je of verliefd of al bijna
op het kerkhof. En zelfs daar is nog enig
contrast, maar enkel via de verscheidenheid
van de tombes, dus alleen boven de grond.

A VENDRE
Mechanique OK
Freins OK
Alimentation GO (gazoil) à revoir.
(Pompe? Filtre?)
Batterie NEUVE
Faire offre
04 90 66…..
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C’est ca qui conté pour arriver au cieux de
tes chants.

Ik moet me bedwingen om niet meteen een
gul bod te gaan doen. Want ik wordt, met
dat “OK” , als “rijke buitenlander” duidelijk
gepaaid om zijn lege kas te spekken. En ik
heb echt met hem te doen. Dit zangtalent
zonder ruggegraat, enkel voorzien van een
gouden hart. Michaël is de nieuwe wegen
van onze wereld allemaal kwijt. Hij nam al
langer geleden afscheid van ons, in wolken
van drank, gedurende alle uren van de dag.
Ik kocht zijn CD’s nadat ik hem twee keer
had horen zingen. Recent op het hoekje van
een groot podium, s’avonds in het dorp, op
de dag van het Fête de la Musique. Zijn
chansons, sommige op teksten van Aragon,
andere zelf geschreven, zijn archieven van
een verkweld leven, van een verloren gevecht tegen het grote verslavende monster
dat hem veiligheid en rust beloofde. Maar
hem slechts verwoesting bracht.
Zijn levensgezellin die mij in haar winkeltje
de CD’s verkoopt, zegt dat ik hem vooral
zelf moet zeggen dat ik het zo mooi vind.
We praten even over zijn muziek, die me
aan de geniale tekst/muziekinpassing van
Francis Cabrel doen denken, maar dan met
een onderstroom van emoties die Cabrel
nooit zou kunnen laten horen.
Ze is verbaasd zie ik, over mijn bewondering en ik weet, dat zij beseft dat zijn einde
komt. Zijn desoriëntatie is zo zichtbaar. En
zijn verlies te compleet geworden. Ik besef
dat ik mogelijk zijn testament heb gekocht…
en ben daar erg blij mee. Ik weet maar enkele dingetjes van zijn leven, maar voel me
nu al eeuwig familie. Want het gaat niet om
het resultaat in het leven, het draait enkel
om de kwaliteit van het gevecht en ook de
moed je verlies te nemen. En dan “en publique .. Dat is waar het leven echt over gaat,
want alleen daarin zijn wij mensen gelijken.
En we dat ook zo ziet”, koopt snel: Michaël
chante Michael, voor 22 € per twee cd’s.
Dat is 1 € voor enkele tonnen fatsoenlijke
levenservaring, verpakt in een enkel chanson. Doe hem dat maar eens na!
Merci Michael, n’ayez pas peur, tu arrivera
bien chez toi. Parceque tu a déjà oublié tes
emmerdes et tu nous a tous pardonnés.

****
OMI SHUFFELT MET HAAR I-POD
Mijn eega kwam uit de VS met een echte Ipod, classic, voor de kenners. Die had ze
daar voor mij gekocht, leuk he? Maar het
werd nogal een gedoe om het ding te laden
met MIJN muziek: klassiek (Mozart ,Beethoven), franse chansonniers (Cabrel, Brassens, Michaël…) en wat jazz. Dus werd ik te
ongeduldig en stelde voor dat ik haar MP3speler kreeg en dat zij de I-pod zou nemen.
En zo geschiedde dus..
Omi loopt nu met die dopjes in haar oren,
en met dat I-podje om haar nek , en is toujours en ciel… En hoort dus ook niks meer
van mij of wie dan ook. Als je haar roept
staart ze je onwezenlijk aan, afwezig, she is
far away. Want tegen een mooie aria daar
kan mijn geleuter niet op, natuurlijk.. Ook
telefoons worden nu niet meer aangenomen. Wel zo is het hier, dus nu al.
Geregeld hoor ik haar op een wat merkwaardige manier zingen als ze lezend op
het terras ligt in de schaduw van de hete
zomerzon. Ze zingt dus nu (weer) overdag,
hardop, en buiten de badkamer… Moet
even wennen, wan ook de katten kijken wat
verstoord en verbaasd naar de plek waar
dat gekke geluid vandaan komt. Intussen is
duidelijk dat omi is opgenomen in de “I-pod
hemelen”, in het groeiende leger van de
oordoppers. Verloren voor mij en mijn generatie. Beeldscherm voor ogen, toetsenbord
onder de vingers en nu ook de I-pod in het
oor, dat is nu mijn “omi 60+”.
Ik heb me maar aangepast en doe mijn
MP3 dopjes ook in, ze zijn “maar” 4 GB”,
voor de kenners. Wij worden dus langzaam
totaler opgenomen in het hemels paradijs…
De zon schijnt heerlijk, de bloemen en de
palbomen geuren en wuiven, de bijtjes zoemen en werken, het zwembad gloort blauw,
en, onze emoties worden continu gebalsemd met mooie tonen en fraaie teksten.
Onze kleinkinderen vinden ons nu ook wat
minder “outdated”, al vinden zij, als we ons
oortje even “lenen”, de toestanden die ze op
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onze elektronicadoosjes horen, erg HEEL
erg… Ook wij trachten te glimlachen als zij
HUN muziek in onze oren pluggen. Want
die lijkt op een soort grote guerilla-oorlog
met verboden wapens…
De keuzeproblemen in de auto zijn nu ook
opgelost: elk zijn oortje en de radio geeft
voor beiden de “toestandsberichten van de
autowegen”.. Perfect opgelost dus. Dat we
de andere weggebruikers niet meer horen is
gewoon maar goed, zeker af en toe als we
weer iets geks doen bij het rijden.
Dat shuffelen is gewoon lekker en permiteert je de eigen “closed world” weer wat
verder om je heen te bouwen. En eigenlijk
een beetje afscheid te nemen van een stuk
toenemend zorgelijke werkelijkheid.
Want daarvoor gebruiken wij I-pods, PC’s
en MP3 etc. : uitstappen uit de gruwelijke
werkelijkheid, op naar de wereld van illusies
en op zoek naar “de vrede en schoonheid”
van het eeuwige leven.
De voorbode van onze laatste shuffle…

Waar veel dreiging schuilen kan,
Van de kwaden die ons vóór gingen,
Hoe kan je daar in pais naar verlangen?

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

Daarna zullen ook wij graag komen,
Naar je oase van warmte en honing,
Waarnaar ook wij immers zo verlangen,
Wij, die het smalle pad niet op durven,
Uit vreze voor de dreiging,
Die ons daar mogelijk wacht.

De weg naar een volgend leven,
Kan je immers enkel gaan,
Als je echt vermag te geloven,
Dat in de rust van HET, hierna,
De dreigingen voor geest en ziel zijn
weggeëbd.
Waarom gaf hij, die alles bestiert,
Ons nooit de verlangde tekenen,
Om ons te zeggen dat er bij HEM,
Niemand meer woont die het kwade wil,
En alle gevaren in de vere nevelen zijn
opgelost?
Verre Jaweh als je zou willen ,
Dat allen , en ook wij, je bezoeken,
Geef ons dan eindelijk jouw tekenen,
Stuur ons vele van je mooie engelen,
Om ons te omarmen, ons te troosten.

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

COIN DES POETES
Geloven, hoe doe je dat? Hoe kan je dat?
En, waarom zou je? Zo denkend kwam dit
uit de pen.

So angels come down to us,
Talk to us with plain conviction,
Wrap your words in a smooth voice,
Filled with the magic sound of paradise
And show to us your golden paradise
Were peace lives and death died,
And please, do hurry.

BETWEEN US AND ETERNITY
Het eeuwige nadert ons gestaag,
Tenminste als dat echt zou bestaan,
Want mogelijk is het enkel,
De herinnering van mensen,
Zo niet, dan willen ook wij wel mee.

Leon, mei 2008.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

We moeten HET gewoon geloven,
Moeten de boodschap in ons voelen,
Het warme licht met eigen oog zien,
Dan ook de zalvende gezangen horen,
Want dat zeggen ons de uitverkorenen.

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

Maar hoe je over te geven,
Aan het totaal onbekende,
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kunnen leuk oreren. Dus met hen heb je al
een goeie entertainer. En Elton John doet
het toch ook niet een avondje lang, voor
minder dan, een paar miljoen. Wie dit gek
vindt moet zich dus maar afvragen waarom
hij naar die dure voetballers kijkt etc. De
toehoorders zijn kierewiet, niet de sprekers… (Die WAREN ooit ook kierewiet!).

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
ORAKELENDE OUD-POLITICI
Bush zei het laatst in publiek; hij gaat
speechen tegen ruime betaling, zoals ook
zijn vader, etc. Want hoe je het ook deed,
of beter, hoe meer je opviel, hoe hoger je
vergoeding voor een flinke babbel met discussie betaalt. Velen deden en doen dat ;
Kissinger was een der eersten in dit vak
(een avond deed ooit standaard 50.000 $ bij
hem). Gorbatchev (77) kreeg laatst nog
160.000 $ voor een speech bij een diner dat
een rijk echtpaar organiseerde voor hun
vrienden. Hij was al in 1991 met pensioen,
dus een beetje een fossiel eigenlijk. Clinton
(61) dan, die Bill kan over wat meer onderwerpen keuvelen, zelfs ook pikante. Hij
babbelt dan ook heel wat bij elkaar nadat
zijn biografie al zo’n 12 miljoen $ opleverde.
Door naar Schröder (64), die nu Gazprom
opperhoofd is. Hij werkt ook voor Rothschild Bankiers en reist veel naar de Golf en
China. En babbelt ook desgevraagd, maar
doet dat (nog) wat matiger. En hij doet dat
alles ook niet voor een habbekrats. Dan nog
even Aznar (55) hij werkt voor Murdoch,
George-town University en schrijft boeken.
Ook hij babbelt wel als u wat doneert.
De laatste is Tony Blair, hij doet alles erg
degelijk dat weten we. Hij werkt voor Morgan Chase, voor Zúrich Financial Services,
en pikt daarvoor zo’n 2 miljoen pond in per
jaar. Hij gaat ook hooggeleerd doen op
Yale tegen goed geld en wordt geschat op
een inkomen van 8 à 12 miljoen € per jaar.
Dus kon hij zijn laatste huis bij Hyde Park
van 4 miljoen pond wel cash afrekenen. Tja
het is natuurlijk niet verbazend dat beroemdheden met veel adressen en telefoonummers en veel andere machtige
kennissen, veel geld waard zijn in business.
Ze kunnen snel dingen te weten komen en
deuren openen, wat in business eigenlijk
alles is. En wie wil zich nou niet voor 100 $
vergapen aan George, en hem horen
vertellen waarom hij steeds gelijk had?
Deze mensen deden een zware job, zijn van
beton, hebben de nodige hersens (?) en

WAARSCHUWINGEN AAN TRICHET
Sarko is nog de enige lijkt ht, die om hoogst
egoïstische redenen overigens, Trichet
trachtte te bewegen wat meer ook economisch mee te doe. Dus de rente te verlagen
om de euro minder hard te maken voor
MEER export en groei in Europa. Trichet
reageerde, met Merkel, in koor: we moeten
eerst de inflatie te lijf nu en dus verhoogde
hij zelfs de rente met ¼%. Nu zie je echter
steeds meer mensen , te beginnen in de
pers, de idee van Sarko overnemen. Iemand schreef: Het gelijk van Trichet is dat
van; “iemand die gelooft dat de Titanic niet
kon zinken en dat de aarde plat is”.
En men noemt Trichet’s houding: een obsessie voor de inflatie… We gaan nu
meemaken wie er gelijk heeft en/of krijgt.
Trichet staat onder druk en de stagflatie
neemt toe. Voer voor macro-economen en,
voor politici. Trichet is een fransman en dus
erg koppig en eigenwijs, net zoals opponent
Sarko.
MEDISCHE MONDIALISATIE
In 2030 is “medisch tourisme” de eerste
toeristische bestemmingskeuze geworden.
Je gaat naar een paradijselijke plek, betaalt
30 à 70% minder voor de beoogde medische ingreep , wordt uiterst vriendelijk
geholpen en
tja … je komt hopelijk
opgelapt weer thuis. In India gaat het nu al
om 350 miljoen € omzet en in 2012 zegt,
MacKinsey, wordt dat 2 miljard. En er komen steeds meer specialisaties in diverse
landen bij. Wel omdat het ook u kan overkomen hier wat guidance:
Plastische chirurgie: go Marokko, Tunesië,
Thailand, Singapoer en Malaeisië.
De tanden: go Mexico, Noord-Ierland, Polen, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Brazilië, Singapoer,
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De haartjes: go Mauritius,
De niertjes: go China, Nepal, India, Thailand, Argentinië.
Het hartje: go Zuid-Afrika, India, China.
De oogjes: go Cuba, Philippijnen, Tunesië,
Orgaanwisseling: go China, Singapoer,
Thailand,
Orthopedische reparaties: go Cuba,
Platte buik: go Costa Rica,
En geslachtsombouw: go Thailand.

In de bankwereld blijven de nare berichten
elkaar opvolgen zie Lehmann Brohers.
Idem Barclays, Fortis, Nataxis…
En de grondstofprijzen vliegen de pan uit ,
en de combinatie is ook niet zo best.
Beurzen verliezen tientallen procenten en
de dollar zakt nog steeds. De inflation
springt omhoog en de rente stijgt. En het
krediet wordt duurder. Dat is een zorgelijk
plaatje, plots op elke voorpagina na jaren
van euforie. De uitleg van dit alles moet nog
even wachten, maar waar het begon lijkt
duidelijk. De aloude geldgier, businessglamour
zonder
verantwoordelijkheidsgevoel, zakendoen dat grenst aan bedrog ,
kortom menselijke zwakte en politieke arrogantie hebben ons weer eens gevloerd. De
mens kan zichzelf weer even niet aan. Nu
komt de factuur.
En luistert u nu ook even naar dit:
HSBC (bank in de VS) heeft nu de koe bij
de horens gevat en een crisiscel geopend
voor bijna failliete huisbezitters die bij hun
een hypotheek hebben. Deze luistert naar
hun leed en biedt hun, zeer begrijpend,
concrete oplossingen aan. Herfinancieringen en andere hulp . Het lukte hen nu
al voor 18 miljard aan leningen te herfinancieren waardoor gedwongen huisverkoop werd voorkomen. Hun centrum van
6000 m2 in Tampa zit vol met speciaal
opgeleiden. om mensen in financiële nood
te helpen. Een nieuw type service
aangepast aan deze tijd van crisis, waar
luisteren en oplossen het uitgangspunt is.
Ook bij gedwongen verkoop, het uiterste
middel, wordt er geholpen. Ongelooflijk
maar zeer bewonderenswaardig. Een bank
die haar eigen rotzooi opruimt en daarmee
ook zichzelf helpt… De weg uit de crisis
begint mogelijk ook hiermee. Omdat deze
mentaliteit van verantwoordelijkheid de echte crisisoplossing betekent.
Nog een staartje van de crisis:
Justitie in de VS onderzoekt nu in hoeverre
Bear Stearns de zaak heeft bedonderd bij
de grote Wallstreet banken. Verhoren van
bankiers leiden tot verdenking van oplichting
door Bear Stearns …Barclays kreeg foute
rendementsgegevens over een portefeuille
die deze bank hun aanbood, en waarvoor ze

Kan dat nou zomaar? Nou , waarom
eigenlijk niet? De artsen zijn aantoonbaar in
het westen goed opgeleid en hebben ervaring, de spullen zijn ultramodern, resultaten worden statistisch aangegeven, tja
waarom niet dus?
Maar natuurlijk is er wel wat te waarschuwen: vliegen na een stevige ingreep is
een maand lang niet aan te bevelen, dus
cruisen maar! Garantie, nabehandeling is
altijd lastig op 5000 km afstand, locale
garantie/nabehandeling is niet altijd erg
duidelijk, … soms is het hygiënische risico
groot. Maar op jaarbasis gaan al 70.000
britten medisch shoppen per jaar en dat zal
200.000 zijn in 2010.
In Hongarije, in Sopron, stikt het van
duitsers en oostenrijkers om het gebit op te
kalefateren: 50% goedkoper! Maar tja het
vaderland is hier nog niet te ver weg.
Maar ook hier is het wat complexer. Want
als u thuis 1 jaar op de wachtlijst moet, niet
kunt lopen, pijn heeft en ook nog door
dokters wordt afgeknepen (mentaal en
financieel), waarom dan niet op reis gaan?
En de verzekeraars zijn ook gek op lage
prijzen, en zullen dus stimuleren en de
kwaliteit gaan controleren. Ach de wereld
wordt complexer maar u kunt niet zonder
een minimum aan zorgjes ouder worden!
Straks rijdt u een chinese auto, tikt op uw
indische lap-top, zit op uw hongaarse bankstel, eet thais, sport japans en heeft een cubaanse linkerknie, een tunesisch gebit en
een indisch hart. Dan bent u de vleesgeworden mondialisatie toch? En een
geslaagd wereldburger.
JAAR II VAN DE CRISIS
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veel geld neertelde. De beerput gaat langzaam open en er maken zich nu ook al
mensen uit de voeten…
Shame over the bankers, half was crook
and half was stupid. Thank you all boys!

eenieder die economisch “meehandelt”
moet zijn keuzes opnieuw maken, en dat is
meer dan wat subprimes accepteren als
slecht risico. We zitten in een echte repricing-mallemolen.

DE G8 WORDT EEN LACHER!
Al twinig jaar gelden inviteerde Mitterand 2
landen uit het zuiden op een vergadering
van de G7 van toen (China mocht vanwege
de opstand onderdrukken daar niet
meedoen). Nu wordt eindelijk pijnlijk duidelijk dat het een lacherige club is die door zijn
samenstelling, haaks op de werkelijkheid,
niets meer kan fiksen in de huidige wereld.
Praten over Afrika zonder vertegenwoordiging van arme landen, over olieproblemen zonder iemand van de OPEC
erbij, over biobrandstof zonder Brazilië erbij,
en over aardopwarming zonder China en
India erin, het is een giller. Dus nu vlotjes
heren van G”: uitbreiden met: China, India,
Nigeria, Egypte, Brazilië, met OPEC, arme
landen vertegenwoordigers (2) en dan een
fusie tussen deze nieuwe G16 (bestuursraad) en de veiligheidsraad. En dan
IMF en Wereldbank er ook ONDER plaatsen. Klaar dus.
Aldus Attali’s recept. En hij voegt nog toe:
dit kan in een uurtje vergaderen worden
geregeld. Stop dus nu met die G8 karikatuur!

WERELWIJD OCTROOIEN TELLEN
Octrooiaanvragen (en toekenningen) zijn
een goede maat om het technologische
potentieel/nivo van een land of instituut te
meten. En U weet het: wie slimme dingen
bedenkt wordt cq blijft rijk en machtig. De
OECD deed onderzoek, schetste een beeld
en trok haar conclusies. De nieuwe landen
stormen ook hier aan , ook in dit verschijnsel, maar nu is het noordelijke deel
der wereld nog stevig in de voorsprong. De
koplopers nu zijn ruwweg: Europa (24
topinstituten), de VS zo’n 21, Japan zo’n 10,
China met 5 Zuid-Korea met 2, dan India
met ook 2, Australië en Nieuw-Zeeland met
1. Dat is NU de rij… maar pas op. Als je de
GROEI in octrooien ziet en vooral de
aantallen hoog-technisch opgeleiden dan
kan het niet anders of China is ON TOP in
2020 en daarna, in 2030, India. Waarmee
zijn die landen/instituten dan vooral bezig?
Wel in nanotechnolgie zie je de VS en
Japan en Nederland en Frankrijk; In informatietechno zie je weer Japan, de VS,
Nederland, China en Zuid-Korea. Dan de
duurzame energie: Denemarken (windenergie) voorop, Japan, Duitsland en Australië
volgen. Biotechnologie zijn de VS, Japan,
Denemarken en Frankrijk groot. Zo’n lijstje
laat veel zien: wie loopt vooraan in de hightech van morgen, wie investeert in nieuwe
kennis en producten, kortom wie kijken er
vooruit. Maar octrooien tellen is achteruit
kijken… je moet de cijfers van hoog opgeleiden er ook naast zetten en dan besef je
wat het beeld is.
Wij lopen nog fors voorop nu, maar de
nieuwe reuzen komen er aan met astronomische snelheid. Wie nog steeds dat
domme verhaaltje van “die goedkope
handjes” gelooft, moet nu maar eens gauw
het verhaaltje wisselen voor dat van de
“goedkope hersenen”. En, tja het is pijnlijk:
de omkering van dit huidige beeld, over 25
jaar, lijkt nogal waarschijnlijk…..

REPRICING IS THE GAME NOW!
Sommige zaken stijgen enorm in prijs (olie,
grondstoffen, landbouwprodukten en anderen verliezen waarde (dollars, aandelen,
huizen, in de VS, Spanje etc). En het gaat
snel de vluchtigheid is hoog. Dus moeten
risico’s anders worden verdeeld, moet de
crisis worden geremd en idem de inflatie.
Dat leidt zelfs tot andere eigendomsverhoudingen want sommige zaken verliezen plots
hun belang van eerder; er wordt dus ook
snel afgeschreven. Dus zijn er verliezers en
winnaars. We zitten midden in dit REPRICINGproces, en een stabiel plaatje is
nog niet bereikt. Bijvoorbeeld wordt landbouwgrond snel duurder, onroerend goed
goedkoper, de schuldverdeling wijzigt sterk
en de plek van de dollar schuift. Dus
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van pollendiversiteit, de stadsbijen, die ook
daar tuinen bezoeken zijn er steeds meer.
Maar op het platteland met zijn vele fruit,
meloenen, aardbeien en kiwi´s, is het met
de bijen dunnetjes geworden. Ook voor
bloemen en groenten dreigt al gevaar. De
20,000 bijen/soorten werken aan het voortbestaan van 80% van onze vegetatie. Wel
15% van onze caloriënconsumptie is ervan
afhankelijk. In China lopen er al boeren met
kippeveren om de perenbomen te polleniseren. In de VS doen dat al helicopters.
Ook probeert men het te redden met andere
vliegende collega´s van de bijtjes.
Vele apiculteurs in de VS lenen nu hun
bijenkorven voor de pollenisatie en laten het
honing maken maar zitten. Een business
van 15 miljard! Het met chemie vechten
tegen de gevaarlijke parasieten mag in de
VS en China nog wel, maar niet in Europa.
In Groot/Brittanniè voorspelt men al het verdwijnen van de bijen in 2018.
In Frankrijk waren er 84000 bijenhouders,
en 1,4 miljoen bijenkorven. Nu is dat 69000
en 1,3 miljoen. De honigproductie liep terug
van 32000 ton in 1995 tot 18000 in 2007.
De bijtjes zullen dra niet meer zoemen en
de boeren moeten handmatig wapperen of
helicopters wind laten maken. Wat een wereld, nu ook al zonder bijen,

LEVENSVERWACHTING: VS EN EUROPA
Er was in 1990 geen verschil meer, eerder
lag Europa ONDER de VS, waar het ging
om de levensverwachting. Dat is nu stevig
anders en nog niet gestopt: Europa leeft 1,6
jaar langer dan de VS. Mannen: 75,8 tegen
75,2; vrouwen 82 tegen 80,4.
Toch is de bevolkingsdynamiek in de VS
veel groter, Europa ontwikkelt 3,5 keer langzamer qua groei dan de VS. Per 100 inwoners in de VS 14 geboorten en in Europa
10,5..
Oorzaken? De obesitas in de VS en de
betere gezondheidssystemen in Spanje en
Italië. Dit verrast vriend en vijand. Wedden?
TOERISME, TERRORISME EN ECOLOGIE
Voor veel landen is het toerisme DE bron
van vreemde valuta en is het vaak hun
belemmering als ze autoritair worden
geregeerd. Immers toeristen vinden veel
staatscontrole lastig, en doe je minder
sttatscontrole dan
vermindert ook de
sociale controlet. Zie de Oostbloklanden
enkele tientallen jaren geleden. Het
terrorisme heeft lang het toerisme zwaar
geremd, maar nu lijkt de wereld met dit
risico te hebben leren leven. Bij aanvallen
pakken velen nog hun koffers, maar andere
komen dan net erheen. De risico’s bij
toeristentransport zijn intussen groter dan
terrorisme-risico’s! Heel snel wordt nu ook
het milieu-aspect erg belangrijk: toeristische
landen moeten snel laten zien dat zij het
milieu dienen anders gaan ze lager op de
lijst. Waarmee sommige Oost-Aziatische en
Zuid-Europesche landen zijn gewaarschuwd. De opkomende rijke Arabische
toeristenstaten hebben dat feilloos begrepen, zie hun projecten.
De toeristen-industrie moet ook, WEER
eens, om…

DE MISDAAD INNOVEERT OOK
De misdaad verandert van vorm en aanzien;
ook hij moet mee in de vaart der volkeren.
Wie berooft er nu nog een bank? Hardstikke
link, en vaak met een prullerig resultaat.
Nee dan zijn er betere “marktsegmenten”.
Zoals:
-Medicamenten
In Frankrijk werden vorig jaar 1 miljoen
valse medicamenten in beslag genomen.
Jaarlijkse stijging 24%. Soms zijn het gewoon pillen die NIETS bewerkstelligen, niet
gevaarlijk dus, enkel duur. Maar er zijn ook
echte, of, nog erger, “echte” met een
levensgevaarlijk “foutje”. Het gebeurt een
beetje overal en het betreft hier misdadigers
met zakentalent die farmaceuten aan het
misdadige werk zetten. China is hier best
actief..

ADIEU LIEVE BIJTJES
Verschillende parasieten killen op vele
plekken in de wereld de bijenvolken. En dat
is weer goed voor de import van bijen uit
China die eerder ook al een vijand deden
verschijnen alhier, die onze bijen aanvalt.
De monoculturen leiden tot een beperking
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Met enige regelmaat worden er ook
clandestiene apotheken opgerold in grote
steden…
-Grote terreinmachines
Er worden er nogal veel van gejat (750 per
jaar in Frankrijk) en dan doorverkocht. Daarna wordt het geld gewit met de verkoop van
oude auto’s naar Togo bijvoorbeeld. Stelen
ervan blijkt weinig moeilijk, werkterreinen
zijn open, en s’morgens om 4 uur wegrijden
wekt weinig achterdocht. Men begint in die
sector wel eens heel vroeg. Ook het
demonteren en onderdelen verkopen is erg
lucratief
-Landbouwbestrijdingsmiddelen.
Daar zijn ook de nodige malfaiteurs mee
bezig, en hun middelen zijn vaak dodelijker
voor de vruchten en de mensen, dan voor
het ongedierte. Wel 8 miljard € valse handel schat men en 2 miljard in Frankrijk. Tot
boosheid van Bayer, BASF, Monsanto etc.
Vaak worden de grondstoffen voor deze
middelen in China gekocht, en dan wordt in
Europa “gebrouwen en verkocht”.
-Dierenhandel (soms exotische)
De mens wil tegenwoordig de gekste huisdieren hebben om op te vallen , dus er
wordt stevig betaald aan de malafide dierenhandel. Vaak ontdekt de politie dit omdat
er beesten ontsnappen of de baasjes bijten
of steken. Het gaat ook hier om een miljoenenhandel
Ook het stelen van zeldzame planten is een
toenemend lucratieve tak.

DE UNIE VOOR DE MEDITERRANEE
Hij werd op 13 juli in Parijs opgericht en was
een flink controversieel onderwerp van
Sarko in de EU. Angela moest er niets van
hebben, maar na wat gerommel en naamsaanpassing (voor moest van, worden!)
Daarmee verbood men Frankrijk een
hoofdrol in deze Unie met uitsluiting van
“het noorden”; want dat ging natuurlijk niet
zo maar. Binnen deze gestelde grenzen
mag Sarko nu wel wat hobbiën. Hij stuurde
veel van zijn discipelen naar de potentiële
lidstaten, waar het ook niet allemaal
meevalt. Want rond de Mediterranée wonen
veel vrienden, maar ook veel vijanden, zo’n
12-tal landen in totaal. Die elkaar soms in
jaren niet zagen cq wilden zien. Dus hoe
moest dat nu dan in Parijs?.
Intussen zag de MEDEF Marseille (de
werkgeversclub aldaar), haar kansen en
gingen er vertegenwoordigers mee op Sarko’s Tunesië-reis. En ook kwamen er de
Med Business Days waarbij EU-bedrijven
bedrijven uit de Unie ontmoetten. Er waren
ca 300 mensen om kracht bij te zetten aan
de idee. Nu wordt het tijd voor daadwerkelijke invulling.
Sarko heeft zijn program met speerpunten:
-de zuivering van de Middellandse Zee
-de autoroutes rond deze zee:
-het zonne-energieplan
-de bescherming der burgers
-een mediterrane universiteit
-een agentschap om de kleine bedrijven te
helpen.
Voorwaar geen kleinigheden, met een budget van maar 7,5 miljard voor 2007-2013.
Er wordt soms wat vreemd naar dit geheel
gekeken, maar ik ben overtuigd van de
grote betekenis van deze unie voor de
toekomst. Voor de vrede in het MO, voor de
beheersing van de immigratie, voor de
economische
ontwikkeling
van
de
Magrheb/Mashrek EN EU en zelfs voor het
oplossen van het turkse probleem. Want
Turkije is een grote motor van dit geheel…
De vele tot voor kort ondenkbare ontmoetingen van MO-leiders in Parijs alleen al zijn,
een ware zegen. Er kunnen niet genoeg van
dit soort gremia zijn… En natuurlijk hebben
de zuid-europeanen in de EU hiermee ook

Uiteraard is het wereldwijde Internet voor
“inkoop, productie en verkoop” een machtig
en snel hulpmiddel. Want het overschrijdt
grenzen in seconden en biedt communicatie
in seconden tussen partijen op tienduizenden kilometers afstand.
Zoekt u dus als oude dief, innovatie, dan
heeft u hierbij wat tips van de politie. U moet
wel met een PC kunnen rommelen, uw talen
spreken en soms zelfs moeilijkere produktie-processen kunnen optuigen. Daarvoor
moet u dan subversieve techneuten vinden… Gewoon s’avonds uw inbrekerstas inpakken, brengt niet zo veel meer op. Stop
ermee, dan zijn wij ook van die shit af.
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HUN eigen bedoelingen, want het is ook
een soort “buurtvereniging”. Sarko is een
strateeg en zal zijn gelijk aantonen, maar
deze keer doucement.

blieke begrotingstekorten nemen ook nog
toe.
De prijsstijgingen werden lang door ondernemingen betaald met lagere winsten en
/rendementen, maar dat lijkt nu voorbij. De
consument gaat nu betalen. Want de prijsstijgingen zijn niet het gevolg van salarisstijgingen, nee, ze zijn geïmporteerd door
de dure grondstoffen. De groei zal dus
struktureel gematigder gaan worden en bij
bedrijven wordt de omzet meer en meer
gezocht in de opkomende landen.
Kortom, wat u al aan uw broekriem bemerkte wordt steeds sterker. Maakt u er
maar vast een paar gaatjes bij.

EN EEN ZUIDELIJK DAVOS
Een franse club houdt in Tunis een
bijeenkomst in october voor 200 jongeren
uit de elites van Algerije, Tunesië, Marokko,
Libië, Mauretanië Frankrijk en Spanje. Deze
40-jarigen uit industrie, wetenschap en
politiek kregen uit al die landen hoge steun.
Zij willen hun stem laten horen en ook hun
geluid doen klinken. Het Davos van het
zuiden heet dus voortaan Tunis…
EURO EN DOLLAR
De euro is een eclatant succes ook ten
opzichte van pond, Zwitserse frank en
japanse yen. Wel 28% van de reserves van
de centrale banken zijn al in euros. De euro
hielp ons ook aan 15 miljoen arbeidsplaatsen, al wil dat niemand horen. Maar
onze export is ook duur toch? Wel, hier zit
de discussie. De VS exporteert lekker met
haar lage dollar en wij dan? De historie leert
dat je voorzichtig moet zijn om je valuta te
herwaarderen om economische redenen.
De fransen en Italianen waren daar altijd
goed in en zie wat er vaak gebeurde.
Daarmee is duidelijk dat het Amerikaanse
expansionisme met zijn lage dollar HET
probleem is. Het wordt tijd dat een groep
landen zich hiertegen gaat verzetten. De
DOLLAR is dus ons probleem, de valuta
van onze grote bondgenoot. Wat gaat Obama c.s. daaraan doen?
Intussen is de dollar ten opzichte van
andere valuta, uitgedrukt in een indexcijfer
met 92 in 2003 nu teruggefietst naar 71.. De
VS die aan de lage dollar een mooie export
over houden, zien nu echter ook het
rampzalige effect ervan op de barrelprijs…
Wie doet nu wat en, wanneer in de
Atlantische wereld?

Dit alles heeft als achtergrond de volgende
ontwikkelingen:
1.De toegenomen produktiespecialisaties
van landen. De lagere produktranges
gingen naar de opkomende landen. Daardoor wordt gekwalificeerd werk in de internationale context gedaan en ook steeds
beter betaald. Het meer eenvoudige werk in
de “nationale takken van sport” betaalt dan
ook steeds lager. En dat leidt ook tot verdwijning van de middenstand
2.De hogere energie- en grondstofprijzen
stoppen de groei af. Die is nu steeds
bescheidener geworden. En het sterk
stijgende verbruik in de opkomende landen
maakt die schaarste steeds groter.
3.De globalisering deed de liquiditeiten in de
financiële hoek enorm toenemen.
Daarmee groeide ook de kredietverschaffing, en het ontstaan van grote schulden en
kregen we ook grote luchtbellen (OG,
Internet). En toen heeft de subprimecrisis
dat alles nog flink verergerd.
Het jammerlijke is ook, dat al deze zaken
nergens centraal gereguleerd kunnen worden. Onze 50-jaar oude institiuten (IMF etc.)
die veelal enkel de G8 vertegenwoordigers
kunnen de publieke middelen op globaal
nivo (milieu, geld, grondstoffen, sociale
regelgeving) niet/onvoldoende beheren of
aansturen.
Dus kan het nu gaan gebeuren dat de
wereld zich weer meer regionaal gaat orga-

DE NIEUWE MODELLEN DER ECONOMIE
Morgen zal het consumeren op krediet sterk
minder zijn, de inflatie zal stijgen en de pu-
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niseren en dat het protectionisme zal gaan
toenemen.
Dus het ergste zou nog wel eens kunnen
gaan komen…

waarom dan niet de geldhoeveelheid
vergroten, bankbiljetten drukken dus,
waardoor de schuld in aapjesgeld wordt
terugbetaald. De franse staatsschuld bracht
aan de leningverschaffers drie procent op
e
terwijl de inflatie 20% was, direct na de 2
wereldoorlog. Dat moeten we dan wel effe
in de eurozone samen afspreken. Wat zal
Angela, die nog weet van de duitse inflatie
van de 20-er jaren, daarvan schrikken! Ook
moeten we even opletten op de obligaties
die geïndexeerd zijn voor de inflatie, gedaan
om de kredietverschaffers gerust te stellen!
Ach, dat zijn maar sprookjes trucjes…
Nee wat er moet gebeuren is:
-of: de belastingen verhogen. In Fr. Dus met
8,6 miljard.
-of:overheidsuitgaven verlagen, ook met 8,6
miljard , drie keer het Cultuurbudget of
zeven weken Onderwijsbudget.
-of:de groei opfokken tot 2,2% gemiddeld,
ook niet onmogelijk.

In mijn hoofd zit het beeld van de periode
die na de vorige “mondialisatiegolf” die eind
e
e
19 begin 20 eeuw plaats vond. Deze
leidde ook tot diverse crises, oorlogen en
uiteindelijk tot een financieel debacle in
1929. Daarna sloeg het protectionisme toe
en werd de wereld weer “regionaler”.
L’Histoire se repète alors?
OLIEPRIJS EN DOLLAR
Als de dollar daalt vliegt de olieprijs
omhoog, laatst 8 dollar in een beursperiode.
Waarom was de suggestie van de ECB de
rente te verhogen daartoe de aanleiding?
Omdat dat de euro omhoog zou brengen
en DUS en lagere dollar zou veroorzaken.
En olie wordt in dollars betaald. Gaat dus de
vatprijs in lagere dollars betaald worden,
dan stijgt navenant die vatprijs. De EU
betaalt dan echter weinig meer, maar de
olieleveranciers houden hun inkomsten op
peil. En omdat de VERWACHTINGEN in
een krappe markt de prijs maken, is een
woordje van Trichet al weer genoeg.

Zullen de franse kids later voor hun ouders
de schulden betalen? Mogelijk wel als ze
zelf iets terug zouden zien. Dus als die
schuld zou zijn ontstaan door goede
investeringen in de toekomst! Helaas is dat
niet waar in Frankrijk: 100 € meer schuld
genereren genereert slechts 77 € meer in
het PIB , in Ierland is dat 315, in Spanje 134
en in de eurozone ca 105 € gemiddeld. Dus
de liberaal opererende landen lukt dat wel,
Frankrijk niet..
De jonge fransen, waarvan er gelukkig
nogal veel zijn (hoogste geboortecijfer van
Europa!) zullen dus ooit moeten lappen en
mogelijk ook de oudjes daarvoor straffen
met minder mooie voorzieningen.

WAT TE DOEN MET VEEL STAATSSCHULD?
De franse staatschuld (1210 miljard €) is nu
19.000 € per persoon; en de totale publieke
schuld werd 64% van het BNP (1978 21%).
De publieke bezittingen (alles wat wij in het
land hebben aan infrastructuur etc) zijn ca
33.000 per persoon. Dus rijk aan de ene
en arm aan de andere kant.
In 1797 heeft het Directoire (franse bestuur
in de revolutie) alle staatsschuld gewoon
geschrapt, dus de hele tent failliet verklaard.
Een andere truc is dat de staat de rente te
betalen op staatsschuld sterk omlaag
brengt. Beide trucs zijn tussen 1880 en
1950 toegepast door bijna EEN op de drie
landen.
Dus waar wacht Sarko nog op? Wel de
franse staatsschuld is voor 60% in de
handen van buitenlanders , dus die zullen je
daarna nooit meer een sou lenen! Maar

LOGAN, SANDERO EN CLIO
Logan was de eerste, Dacia begon ermee
onder Renaultvlag en nu wordt hij wereldwijd geproduceerd en gereden. Nu komt de
Sandero die dezelfde weg gaat en die voor
70% uit Logan-onderdelen bestaat.
En dan de prijs: Sandero 7800 euro en
13000 voor de Clio… Toch bijt het elkaar
niet, de marktsegmenten lijken toch gescheiden. Renault zoekt het in groot volume
en brede spreiding van produktie en afzet.
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Renault vliegt naar 3,3 miljoen auto’s en lijkt
qua strategie op die van Volkswagen en
Skoda. De lowcost auto gaat er lekker in,
ook in Europa, het nieuwe “ontwikkelingsland”. Bling-bling is alleen voor de
rijken.

Een soort volwassenheidsfase treedt in bij
het vertrek van de lonely pioneer.
Hij gaat zijn filantropische weg over de wereld vervolgen samen met Melinda Gates.
Zijn Stichting is nu al fameus en dank zij zijn
vrouw vond hij een andere grote uitdaging
voor zijn verdere leven.
Gates wordt een grote naam in onze
geschiedenis boeken: à la James Watt
(stoommachine), Gebroeders Wright (vliegen) of zelfs een Leonardo da Vinci van
moderne snit. Zij loopt marathons en hij rent
thuis op een loopmat en kijkt intussen
DVD’s. Zijn vrienden spreken van een
geslaagde switch, nu al. Waarom zouden
deze Gates niet op hun andere terreinen
ook wonderen kunnen doen? Hun
combinatie is een megaforce.

BYE BILL GATES (van Microsoft)
Hij ging met pensioen deze man die de
wereld met zijn Internet/PC-software geheel
op de kop kreeg. Hij is een moderne Da
Vinci en staat op historisch gelijke lijn met
grote vroegere uitvinders in luchtvaart etc.
Hij begon in 1981 met MS-DOS samen met
IBM, zijn eerste commerciële software en
ging in 1986 naar de beurs. In 1987 was
Bill miljardair en in 1996 volgens Forbes de
rijkste man ter wereld. In 1998 werd hij wegens monopolistische trucs aangepakt in de
VS en later ook in de EU. In 2000 nam hij
Balmer in dienst en stapte wat terug en nu
in 2009 gaat hij echt met pensioen.
Zijn geluksmomenten waren: zijn samenwerking met IBM, de populariteit van de PC
en de enorme opkomst van Internet . Maar
hij was geen afwachtende, hij was de grote
motor, dus cruciaal in die ontwikkelingen. In
ieder huis en PC, waar hard mee is gelachen, is al bijna waar. En de school-PC,
een vervanger van alle schriften en boeken
op school en van leerlingen, is ook goed op
gang gekomen. Hij gelooft er vast in dat dit
gaat lukken.
Zijn lastige momenten dan wel zijn
mislukkingen en vergissingen?
Wel hij onderschatte te lang de mogelijkheden en de impact van het Inter-net en
geeft dat ruiterlijk toe. Hij was ook niet de
enige. Daarna ging het in bibliotheeksystemen niet echt goed, de zoekmachinestrijd met Google toont een der
zwakke punten en ook Explorer voor navigeren op het Net wordt zwaar beconcurreerd door Firefox. En recent was Vista
met zijn problemen ook een minnetje.
Hij verlaat een gigantisch wereldbedrijf met
een machtige strategie voor de toekomst.
De getekend is door grote andere accenten,
samenwerkingsverbanden, meer open software en meer overleg met overheden.

HET MOBIELTJE CONTRA PC
Met een PC kun je niet opbellen, nou, ja of
nee? Laat me zeggen dat een PC iets heel
anders is dan een mobieltje. Ik bedoel: de
jaarlijkse verkopen in miljoen apparaten is
bij de mobieltjes 1200 miljoen en bij de PC’s
250 miljoen. Immers de vernieuwingssnelheid van een mobieltje is EEN jaar, van de
PC gemiddeld drie jaar.
Op aarde zijn er al 3,3 miljard mobieltjes;
50% van de wereld heeft er een. In China
en India kopen 10 miljoen klanten per
maand een eerste mobiel! Als de mobiel
10% wint in een land gaat de groei van het
BNP met 1% omhoog.
Ontwikkelde landen scoren 60% PC-bezit
(15% van de wereld is “ontwikkeld”); en ze
tonen 100% mobiel bezit… In Afrika is dat
laatste 15%, maar de groei is razendsnel.
DE DOODSTRIJD VAN YAHOO
Google passeerde Yahoo nu voor de
tweede maand in aantallen unieke bezoekers op hun websites in de VS. En
Yahoo wordt ook al gedubbeld door Microsoft, dat probeerde samen met Yahoo,
Google aan te pakken. Maar de Yahoo-baas
Jerry Yang wilde absoluut niet; elk bod werd
afgewezen. En nu is Yahoo het bod van 45
miljard al niet meer waard… en de anderen
kopen elke knappe kop bij Yahoo weg. De
paniek in de top daar begint nu echt.
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Hoogmoed komt voor de val….
Intussen bleek dat een agressieve
grootaandeelhouder Icahn in de board van
Yahoo is geroepen… Yang zal nu toch
moeten moven… hij staat op verlies.
.
DE SUPERDURE MEDICAMENTEN
Het uur van de individuele gezondheidszorg
is aangebroken; de collectieve zorgsystemen zullen al gauw de uiterst dure
medicamenten niet meer in hun vergoedingslijsten opnemen. Er zijn steeds
meer medicamenten, vaak voor kleine
groepen zeken, die per jaar tonnen kosten
per patient. Veel chronische patiënten worden dan ook onbetaalbaar. Vroeger was 1
euro per dag voor een medicament voor
chronisch zieken, waarbij je praat over 500
euro/jaar veelvuldig te vinden. Nu gaat het
om jaarbedragen van 100.000 tot 500.000
per jaar per patient en dat wordt onbetaalbaar. Dat plaatst het collectieve systeem
voor een onmogelijke opgave. De farmaindustrie staat ook voor dit dilemma, zeker
voor de medicamenten voor minder dan één
patient op 2000, wat we de zeldzame
ziekten noemen. Zij besloten recent tot een
gedragsregel ten aanzien van de research
voor dit soort medicamenten. In Frankrijk
zijn er ca 3 miljoen patiënten die onder deze
regeling vallen en waarvoor research wordt
gedaan. die uit andere opbrengsten wordt
gefinancierd. Intussen zijn er al vele processen van zieken tegen hun verzekeraars
de weigeren een medicament of een behandeling, met zeer hoge kosten, te betalen.
Want dit doen zou de premies voor de
collectiviteit enorm doen stijgen. Ziekenhuizen sloten overeenkomsten af met over
dit soort situaties en worden op correcte
uitvoering
gecontroleerd.
En
krijgen
sancties bij overtredingen. Uiteraard levert
dit met medici conflicten op: zij mogen soms
niet dat doen wat zij nodig achten omdat de
kosten te hoog zijn. In Engeland bestaat er
sinds 1999 voor elk duur medicament een
index: die loopt van 0 (overlijden laten) tot 1
(volledige genezing).
Hierbij wordt de
bijdrage van het medicament aan de
kwaliteit van verder leven van de patient,
gerelateerd aan de kosten. Dus een (duur)

medicament dat wel levensverlenging maar
niet echt het leven verlicht/kwalitatief verbetert, valt dan vaak uit de boot.
De index is opgesteld door een Nationaal
Gezondheidsinstituut, onderdeel van de
overheid in Engeland. Vele landen kijken
hiernaar en denken over gelijke aanpak. In
Nederland was er recent een rapport voor
de regering dat voorstelde om een grens te
leggen bij ca 80.000 euro/jaar aan behandelingskosten om het leven (dragelijk) met
EEN jaar te verlengen.
Uiteraard roept dit een individuele gezondheidszorg : kunt u het betalen, dan krijgt u
de behandeling. Zo niet dan is uw lot bezegeld. Een filosoof zei laatst: We komen
nu aan het einde van een glorieuze periode
van de medische zorg. En we weten allen
dat de VS en ook armere landen al erg lang
onbetaalbare verzekeringen kennen, waardoor mensen geen verzekering meer hebben en bij ziekte hun huis en spullen moeten verkopen om de behandelingen te
betalen.
De hogere levensverwachting en het medisch kunnen plaatsen onze systemen en
concepten voor zorg nu voor haar economische grenzen.
De dokter moet nou ook aan de kosten
rekenen en op grond van de uitkomst beslissen over leven en dood. De boomtoppen
hebben de hemel bereikt.
ALZHEIMER MEDICIJNEN
Een internationale groep wetenschappers
publiceerde begin juni in Nature.
Ze
schreven over GSM ( Gamma-Secretase
Modulatoren) die functioneren als een soort
van biologische schaar. Ze knippen lange
ketens amyloide proteïnen in stukjes. Die
ketens veroorzaken Alzheimer omdat ze het
functioneren van neuronen blokkeren. Ze
werden l beproefd op 1600 patienten en met
succes. Maar nu is eindelijk begrepen hoe
ze exact werken. Hun werkwijze heet vele
voordelen en ze kunnen zeer waarschijnlijk
ook tegen bepaalde kankersoorten worden
ingezet. Dit is groot nieuws en reddend
nieuws: want de wereld zal over 50 jaar anders zijn bevolkt met honderden miljoenen
dwalende Alzheimerpatienten.. dat pers-
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pectief is kortweg niet minder dan de grootste ramp va deze eeuw, vind ik. Bravo dus!

omzeilen van de bedoelingen door sommige
leden. Want de wetenschappelijke jacht op
de walvis gaf het volgende te zien:
-551 gevangen in Antarctica;
-158 in de Noordelijke Stille oceaan
-150 in het zuidelijke deel
Dat deed men, vooral Japan, en het waren
er dus 1000. Deze schande gaat gewoon
verder, wie interesseert dat nou? Enkel de
walvissen zelf toch?

HET NUT VAN NACHTMERRIES
Nare dromen zijn nuttig en nachtmerries zijn
veelal gevaarlijk… Het verschil is dat u bij
de nachtmerrie wakker wordt en baadt in uw
zweet. Dan wordt namelijk uw drempel van
angstbeleving overschreden en door het
ontwaken stopt deze beschadiging… Een
nare droom beleeft u tot het einde om
“therapeutische redenen”. En er is tegenwoordig ook een behandeling mogelijk, om
vaak terugkerende nachtmerries te stoppen.
De nare dromen zijn dus een soort van medicamenten voor terreur uit het verleden; zij
genezen uw herinneringen en de eraan verbonden heftige angsten en emoties.
Overigens is het niet zo dat dromen een
soort van video’s zijn die automatisch en oncontroleerbaar afgespeeld worden. Nee, u
“vecht in uw slaap terug”, dus u speelt een
rol in de afloop. Daarin zit ook de genezende werking. Dit zijn wat vondsten uit de
psychologische hoek, die mij wat gerust
stelden. Onze emotionele defensie is beter
ontwikkeld dan ik dacht, al kan het erg lang
duren voor de reparaties zijn uitgevoerd.
Dus droomt u naar, dan bent u op weg naar
vrede en rust…

OLIE (energie), WATER
-Olie, energie
DE OPLOSSIG? STOPPEN MET DIE OLIE!
Als we de ellende met die olieprijs die
omhoog vliegt willen stopen is er slechts
EEN remedie: Gewoon stoppen met dat
oliegebruik!
Er is geen enkele reden om NIET te geloven dat een barrel op een dag, niet heel
ver weg, 500 dollar kost. Het spul gaat
gewoon OP. Alles mag je erbij slepen: de
speculatie, politiek gedoe, de dollar versus
de euro, het doet er niks toe. We moeten er
gewoon van af!
Dus verwarmen met de zon en de wind, en
isoleren die boel, rijden op electra en/of
waterstof en op de fiets en straks gewoon
kernfusie als bron om electra te produceren
(zie Iter) naast kernenergie, zonnepanelen,
wind en andere natuurlijke krachten (eb/vloed en stromingen). En intussen bezuinigen waar het kan: isolatie, slimheid, en
openbaar transport/fietsen waar dat goed
kan.
Dat moet de mainline worden, de mens
moet zijn genie opnieuw vol inzetten. Dat
lukt zoals het ook eerder lukte. En intussen
moeten we ons niet ergeren en strijd
zoeken, maar scoren in het veranderen en
verminderen. Daar kan je toch ook lol in
hebben?
En dan stelt u het zich voor: minder files,
minder obesitas/hoge bloeddruk/hartinfarcten, meer thuiswerken en een warmere
aarde. Is dat nou zo slecht dan?
Alors on y va?!

MARS: WATER + BACTERIEËN
Phoenix staat op Mars en groef gaten. En
vond witte kristalletjes. Grote opwinding
beneden. Hij moet nu nog wat dieper
graven, dan worden die kristalletjes verhit in
een mini-oven en daarna kun je bij 100
graden met gaschromatografie zien wat het
echt is. Water? En dat er bacteriën zijn is
nu zeker: Phoenix vond er 35000 per m2!
Dus we gaan binnenkort wonen op Mars en
je hebt er water voor je tuintje en er is ook
een stukje leven, dat we goed kennen. Niks
groene mannetjes dus. Ongelooflijk.
WALVISSENMOORD
Walvissen mogen niet meer gevangen
worden om commerciële redenen, enkel
nog voor onderzoek. Dat verdrag tekenden
in 1986 80 landen. Recent kwamen ze
weer samen in Chili, en spraken over het

(Heel vrij naar een artikel van Christine
Kerdellant in L’Express van juni 2008)
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Europa heeft hier zeker evenveel kennis
van dan de VS en zal hier verder MOETEN
gaan. Frankrijk staat hierin ruim vooraan.
Er zijn twee zorgen hierbij: het afvalprobleem en de uraniumreserves. Men kent
de voorraden uranium niet exact maar schat
ze op ca 200 jaar verbruik (op huidige
basis). Op vandaag wordt 15% van de
energie wereldwijd geproduceerd met kernenergie (Frankrijk 78%!). Dat cijfer zal
verdubbelen of verdrievoudigen in de komende jaren, kijkend naar de plannen van
China, de VS, Groot-Brittannië en Europa.
Dat zal de uranium-reserves tot 30 à 50 jaar
terug brengen.
In elk geval zal de prijs van uranium enorm
gaan stijgen en daarmee ook de electriciteitsprijs.
Het afvalprobleem is onopgelost en zal nog
veel zorgen oproepen en veel politiek
conflict.
Er ligt een oplossing bij de centrales van de
e
4 generatie. De huidige brandstof is uranium 235 wat slechts 1/38 is van het
natuurlijk uranium. In de techniek van de
supereactoren start je op met U 235 en
daarna loopt de centrale op U 239, gemaakt
uit U 238 wat heel veel in de natuur
voorkomt. En een supergenerator gebruikt
vijf keer minder. En daarmee komen de
voorraden plots op duizenden jaren verbruik. De supergenerator is goed bekend en
beheersbaar zolang hij maar klein is. De
grote, de Superphenixen in Frankrijk, zijn
nog relatief onbekend qua beheersbaarheid.
Je kunt groepjes middelgrote supergeneratoren bouwen en dat zijn de 4e generatiegeneratoren. Die niets van doen hebben met de nieuwe EPR’s in aanbouw in
Finland en Frankrijk en die in dozijnen besteld zijn bij Areva.
De fusiereactoren, zoals Iter, zijn pas
operationeel over 40/50 jaar. (zie eerder in
deze krant). Dus het is van groot belang
middelen te concentreren op de ontwike
keling van de 4 generatie reactoren, daar
ligt nu de vraag in de europese energiediscussie.

DE GROTE NAMEN IN DE OLIE
Wie spelen hoofdrollen in het oliedrama?
Hier is een lijstje:
BUSH, US OIL INC., grootverbruiker
HU JINTAO , snelst groeiende grootverbruiker.
NYMEX en ICE, de tempels van de
speculatie in NY en Londen.
ABDALLAH AL-SAOUD , de koning van SA, de grote joker in olieland.
GUENNADI TIMICHENKO, die de hele
Russische olie-export controleert.
REX TILLERSON, de flink beschadigde
baas van Exxon Mobil , hij vergat te
investeren in productie.
MAHMOUD AHMADINEDJAD de lont in het
enorme olie(kruit)vat, die met iedereen
spelletjes speelt.
Stelt u zich nu even voor: deze mensen
zitten samen te logeren op, laten we zeggen, een idyllisch tropisch eiland in de Pacific. Met alles bij de hand. En ze mogen er
pas af als ze een goed verhaal hebben voor
ons, de slachtoffers.
De voorzitter? Nou de paus kan ook al niet
meer, Mandela is iets te oud geworden, en
nou val ik verdomme stil… By Jove, we
hebben geen “grote” voorzitters meer… Dat
is dus het echte probleem.. Het wordt tijd
dat we een bewoonde andere planeet
vinden.
LEVE DIE DURE KEROSINE!
Bombardier uit Canada gaat zich meten met
Airbus en Boeing met zijn CSerie met 110 à
130 stoelen. Zelfmoordneigingen in deze
tijd? Nee, toch niet, deze vliegers hebben
erg zuinige Pratney motoren die 20% zuiniger zijn dan de 737 en A320. En nu moeten er vele mijen hun zuipende vloot vervangen dus,,, vandaar. Ze kregen in 3
maanden al meer orders dan ze in een jaar
kunnen maken. Vooral uit Azië en de
Golfstaten. De een zijn slurpigheid is nu de
ander zijn business…
KERNENERGIE: PLUS EN MIN
In de europese energiediscussie zal kernenergie een der hoofdpunten worden.

DE MODERNE EPR
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De franse president kondigde een tweede
franse EPR aan. Toch was er grote
opschudding,
ondanks
de
60
jaar
levensduur, meer dan 1600 Megawatt,
zuiniger brandstofgebruik en minder afval.
Maar dat is voor de tegenstanders niet genoeg: te duur en te gevaarlijk, punt. De
eerste reactor EPR is twee jaar achter op
plan en kost al 2 miljard meer en kende een
aantal kleine foutjes. Helaas geen echt
goede reclame..

EINDELIJK: DE AUTO OP WATER!
Gewoon thuis aan de kraan tanken, dat is
wat we willen! Genepax uit Japan liet twee
brandstofcellen van 120 en 300 watt draaien
op 12 juni, die op water en lucht liepen. Met
reservoirs voor ethanol waaruit waterstof
kan worden gemaakt + lucht is het niks
nieuws. Maar Genepax stopt er water in dat
via een geheim membraan waterstof maken
kan en zuurstof uit de lucht dus. Ze lieten
een stevig TV erop draaien tot verbazing en
opwinding van de uitgenodigden. De directeur verklaarde dat hij zeker weet dat ze een
kleine auto op water kunnen laten lopen in
de toekomst. Dat wordt lachen dan, want de
arabieren hebben GEEN water! Dus dan
wordt Schotland het nieuwe Saoudi-Arabië,
eindelijk!
Voor u gerust gaat slapen: nog even geduld, want zien is in deze geloven.

KERNENERGIE+McCAIN+OBAMA
McCain zegt het elke dag: kernenergie zal
alle problemen oplossen van energietekort
en ook klimaatverandering. Hij neemt dan
de fransen als lichtend voorbeeld met 80%
van hun stroom uit kernenergie en weinig
vervuiling. Uiteraard heeft hij behoefte aan
positieve boodschappen, simpele oplossingen dat past bij de verkiezingsstrijd.
Want de VS betrekken nu 20% van hun
stroom uit kernenergie en dat moet gewoon
veel meer worden. Nou kost een reactor van
1500 Megawatt 2 à 3 miljard dollar, kostte
eigenlijk, want de prijsstijgingen doen dat nu
oplopen naar 7 miljard. En hij wil de electriciteitsproducenten 2 cent per kilowatt subsidie geven als ze kernenergie uitbreiden
wat neerkomt op 140 miljoen dollar per
centrale per jaar. Plus 500 miljoen voor de
eerste twee gebouwde kern-centrales. Een
budget van 18,5 miljard dollar voor subsidies en garanties voor leningen dus.
Zonder dit soort initiatieven van de centrale
overheid zal er te weinig gebeuren op korte
termijn. En hij voegt toe: de recycling van
kernbrandstof , zie de opwerkingsfabriek in
het franse La Hague, moet ook in de VS ter
hand worden genomen. McCain is er dus
gewoon al UIT!
Obama gaat ook deze weg in zijn
voorstellen, maar legt veel nadruk op
duurzame energie (zon, wind, water). En dat
zou veel minder kosten dan de centrales
van McCain.
Verschil moet er wezen, maar beiden weten
dat ze erg laat zullen zijn in de grote
schaarste die is en nog komt.
Maar nu moet het volk eerst worden
gerustgesteld. Dat is Priority one.

DE RUSSEN EN HUN OLIE
De russen hielden een top met de EU en
het ging ook over olie en gas natuurlijk.
Mede daarom was de top in energierijk
Siberië. De Russische olie-export daalt de
laatste jaren met 4% recent nog. Maar door
de mooie prijs gingen de inkomsten van olie
in het exportpakket van 33 naar 36%.
Europa is voor 50% afhankelijk van Rusland
en voor idem van Saoudi-Arabië. Gas is
voor 25% russisch in Europa, de baltische
landen en Finland voor 100%, Oostenrijk
voor 55%, Duitsland voor 37%, Frankrijk
voor 21% en Gazprom stijgt op de
wereldladder en zal in 7 à 8 jaar de grootste
zijn. Beurswaarde dan 1000 miljard $, nu
333 miljard. De russen gaan fors investeren
willen verder. Ze willen deelnemen in de
europese gasdistributiefirma’s. Het consortium Nordstream waarin Rusland.
Duitsland en Nederland zitten (25% Du, 95
ned) zal gas brengen naar Oost-Europa.
Om Polen. Letland en Litauen en Oekraine
heen dus, om transitkosten te sparen. Maar
de russen wilden ook direct de plek van
Shell in Nigeria innemen toen ze dreigden
op te stappen. Europa krijgt echt angst voor
de russen en daarom nodigde Medvedev ze
uit in Siberië. Want de russen willen niet dat
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Amerikaanse wapenschild en ook geen
NATO-uitbreiding. Daarom willen de buren
praten en ons energie leveren.

ligheid gaat men vast beginnen met opleiding en zo. Irak was en wordt weer een
grote olieboer, als de ploffen stoppen. En
wie krijgt de poet? Dat moet u aan Bush
vragen, want hij wilde hem, maar kreeg niet
veel, so far. Obama moet nu mogelijk ook
in de rij gaan staan of, McCain, maar die wil
doorknallen zegt ie.

DE SAOUDI’S GAAN POMPEN
Aramco de grote producent van de saoudi’s
gaat op 170 kilometer van Ryad 10 miljard
investeren,- boven een voorrraad van 27
miljard barrel-, en dan 1,2 miljoen barrel per
dag extra produceren. Dat maakten ze in
Djedda bekend. Er komt een enorm
complex waar ook nabehandeling gebeurd
en ook scheiding van gas en olie. De 28000
werklui werken, speciaal gekleed, in de hete
woestijn bij temperaturen van 45 graden. Er
komen 310 putten en 110 oudere worden
gerenoveerd. 17 boren zijn er aan het werk
nu De 11 miljoen barrel per dag uit SaoudiArabië gaan dus eind 2009 naar 12,5
miljoen.
Aramco pompt nu slechts aan 2% van zijn
reserves, zegt men en ze zeggen ook zonder meer in staat te zijn vele andere grote
complexen bij te bouwen.
He grote probleem is de geloofwaardigheid
en ook de politieke context. De saoudi’s steken nu duidelijk een hand uit naar de
dorstige wereld, maar zullen de sprong van
95 naar 115 miljoen barrel per dag die nodig
lijkt ook niet even regelen. Want hun extra
van nu is in de orde van +1% van dit totaal
en China en India gaan razendsnel verder.

DE FRANSE NUCLEAIRE STRIJD
AREVA heeft de nucleaire schat in dit land
en is de beste kennisconcentratie op de
wereld waar het om kerncentrales en alles
er om heen gaat. Met een orderboek en een
internationaal prestige en klantenkring van
ongehoorde belang. Wat cijfers:
Nucleaire elektriciteit is wereldwijd maar
16%, in Europa 35% en in Frankrijk 80%.
Tussen 2020-2030 zal het aantal kerncentrales (nu 440 op de wereld) met 400
uitbreiden. En Frankrijk met zijn TWEE
EPR’s in aanbouw en drie gepland, ligt op
kop. Duitsland is nog aan het rommelen in
de politieke discussie… daar heet het nog:
SLUITEN!
Maar er is veel meer, vooral in de franse
industrie die deels nog overheid is dan wel
de overheid als groot aandeelhouder heeft.
Daar zijn dan Alstom, recent (2004/5) door
Sarko gered van de ondergang, de grote
TGV-bouwer. Er is de nu fuserende GDF en
SUEZ en natuurlijk EDF de grootste van Europa op distributiegebied dus ook al zeer
internationaal opererend. Als je zo’n industriepakket met zoveel uiterst goede
kennis en producten, dan ontstaat er natuurlijk groot gewoel bij de bedrijven en de
grote managers en de grote industriële
aandeelhouders zoals daar ook is ene
Bouygues , boezemvriend van Sarkozy. Nu
spelen er vooral twee hoofdprojecten:
De fusie Alstom-Areva.
Voorgenomen fusie eind 2008 met als pikant punt de 34% aandeelhouder Siemens…
Privatisering Areva-kapitaal
Atomic Anne, de baas van Areva, moet zo’n
10 miljard hebben om door te kunnen dus
hup, op naar de kapitaalmarkt. Maar wat
gaat privé en wat blijft staat? De opwerkingsfabriek in La Hague geeft een land niet

IRAK WORDT WEER GROTE OLIEBOER
De groten der oliewereld zijn zeer discreet
gevraagd om te komen helpen met oliepompen in Irak. De minister van Olie zag
hen allen in Jordanië en wil graag contracten tekenen. Ze zijn hard nodig want de
kennis ontbreekt, de investeringsgelden zijn
ook weer welkom , kortom ze mogen weer.
Irak zit nu net weer op 2,5 miljoen barrel per
dag en er zit onder de bodem nog zo’n 115
miljard barrel voorraad. In 2009 moet 3
miljoen barrel naar boven komen. Dat levert
dan zo’n 110 miljard $ op per jaar. BP,
Shell, Exxon-Mobil zijn in hun nopjes en
verdelen nu de velden. BP dichtbij Bassora,
Exxon-Mobil ook in het zuiden, Shell in
Kirkoek (Koerdengebied) en mogelijk nog
elders ook. In afwachting van meer vei-
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gauw uit handen en Areva NC de nucleaire
brandstofhandelaar en opslagverzorger doe
je politiek ook niet weg natuurlijk. Blijft van
de franse staat dus.
Ik zag de actie-agenda vanaf half 2007 en
zag wat een gerommel, geduw en getrek er
gaande is. In de hoge industriële kringen en
in de politieke wereld. Angela zit of course
in een politieke hoofdrol. Total mixt ook mee
(grote energiebeer, die ook in zonneenergie verder wil) , EDF idem maar dan
electriek en met veel ervaring in het runnen
van de vele franse kerncentrales, Bouygues
die veel bouwt (in kerncentrales zit veel
beton!), ook in communicatie zit en ook in
energie wat veel ziet, Suez die met GDF
een (gas+milieu)clubje gaat worden, dat zijn
de grootste spelers. Het kwartetten is dus
volop bezig en dat komt mede omdat Areva
een businessconcept kiest om ALLES in de
keten, van brandstof ,via brandstof-opwerking en mining, naar kerncentrales bouwen/exploiteren tot aan de distributie van
stroom, al dat wil Areva kunnen leveren. En
als je je zo breed opstelt, een ijzersterk
concept, dan kom je ook Total en GDF
tegen… want ook daar is het energie wat de
klok slaat en ook internationaal en bij elke
energietent ruist het nu ook van de verandering op weg naar het olieschaarse
tijdperk.
Dus Mac Kinsey en co doen ook al lang
mee en roeren ook in deze spannende
soep. De kok heet Sarkozy, geen twijfel
daarover. Maar er zijn vele slimme souschefs in dezelfde keuken aanwezig..
En de hele toestand is voor het land, haar
ambitieuze (externe) politiek en haar (internationale) industrie van strategisch superbelang. Het gaat hier over het Gazprom van
Frankrijk. Gesnopen?
AKTUEEL; In Tricastin, hier vlakbij lekte het
nucleair en dat gaf wat paniek. Niet zwemmen, geen groente eten en niet vissen…
terwijl de nucleaire politie onderzoek doet.
De directeur daar krijgt natuurlijk nu een
ENORME douw, een politiek versterkte
dreun dus. Helaas kwamen er nog twe
lekken bij, op andere lokaties, Een fout stel
boodschappen..

ENERGIEGIGANT SUEZ-GDF IS ER!
De fusie is een feit, het ongelooflijke gebeurde. Het overheidsbedrijf GDF trouwde
met de private club SUEZ. Nadat Suez zijn
milieupoot afstootte, moest ook van Brussel.
Omzet 90 miljard! En er werd heel wat
afgerommeld om het zover te krijgen, soms
geloofde het zelfs niemand meer. Ze doen
in aardgas, vloeibaar gas en kernenergie
een markt waarin het goed toeven is. De
twee opperhoofden blijven samen en
bestieren een bedrijf dat qua omzet EDF +
TOTAL groot is! Frankrijk met zijn Total,
Areva, Alstom , EDF en nu deze gigant is
DE energieboer van de EU, Proficiat Sarko!
IN COLORADO WIJKT ALLES VOOR HET
GAS
In de Rocky mountains bij de stad Rifle
wordt een enorm gasveld aangeboord, de
hele streek staat op zijn kop. Alles moet
wijken in deze rustige mooie natuur: mensen, groen, rust en ook fatsoen. Een soort
van goldrush maar dan moderner. En het is
nog maar het begin. Er is ook nog een
olieveld met zo’n 800 miljard barrel dat bij
de huidige prijs kan worden geëxploiteerd.
De mensen zijn niet meer de baas hier dag
en nacht gedoe, grote haast is geboden. De
olieboeren geven bibliotheken en scholen
hondeden miljoenen $ om ze stil te houden.
En dit alles is nog maar het begin, de tent
gaat compleet op de kop in hoog tempo.
Huisprijzen storten in want de boorinstallaties van 30 meter hoog staan in achtertuinen. Mensen vluchten wanneer mogelijk en zij die dat kunnen zijn al in Florida.
Alles moet wijken nu de energiecrisis III
volop zichtbaar is.
EEN ECOLOGISCH KANTOORGEBOUW
In Frankrijk komt er nu een dat maar 60kwh
per m2 gebruikt, normaal is dat 240. Op het
dak zit 4600 m2 zonnepaneel en het is ca
15% duurde dan conventioneel. Dat is hier
ca 25 €/m2. In 22 jaar is door electralevering aan EDF het extra-budget terugbetaald. Bouyigues gaat er nu nog eentje
bouwen. Een niewe weg is gevonden.
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PROBLEMEN BIJ DE NIEUWE STADSFIETS
De Velib, de stads huurfiets is in vele grote
steden een groot succes geworden, zeker in
Frankrijk. Wel 200.000 abonnées, 26 miljoen keer gehuurd, en 95% tevreden klanten in Parijs. Met 85 miljoen geïnvesteerd,
50 miljoen omzet en winst in 2013 ziet het
er goed uit en het gaat beter dan hun plan
voorspelde. Maar er is ook de andere kant:
al 3000 fietsen gejat (in een jaar) en ze
werden gezien in Roemenië en Marokko!
In Lyon ging 12% verloren van 700 € per
stuk… Dat is duur verlies. Maar de opbrengsten van de reclameborden, gelieerd
aan Velib, zijn hoog. Dus wil de exploitant
Decaux in Parijs wel wat compensatie van
de gemeente uit die pot en ook een deel
van de abonnementsgelden.
Daarover
wordt nu gepraat, ook over de vele lege
fietspalen in de stad, een gebrek aan uitbreiding zegt de gemeente. Het moet effe
wennen, maar het succes is enorm en dan
heb ik het nog niet over al die fitte, magere
mensen! We zagen het functioneren in
Marseille: zelfs daar lukte het!

ken: transport in de lucht op de weg duurder
(dure brandstof), dan ook met de elektrische
trein , die rijdt op nucleaire stroom. Maar
pas op: ook uranium zit zwaar in de prijs)lift
(een klein grapje MET ondertoon).
Tja en als je dan ziet hoe de tolwegen
duurder worden… dat het nu inflatie!

RELIGIES
BURKA OF PASPOORT!
Een marokkanse vrouw in Frankrijk vroeg
haar fanse nationaliteit aan, niks bijzonders.
Maar toch, zij was terk religieus en droeg
daarom de burka. Zij werd geweigerd… De
rechter argumenteerde: “zij heeft een
radicale opvatting van haar geloof die niet
spoort met de essentiële waarden van de
gemeenschap, in het bijzonder niet met de
gelijkheid der sexen. Dus kreeg ze nul op
tekest ook al was ze gehuwd met en franse
onderdaan… Dat kan dus volgens de franse
rechter. Naast de plygamie, expliciet
verboden hier, is er nu een twede “ongelijkheid der sexen” = mensenrechten.
Dus niet het dragen van de burka was de
reden, maar de achterliggende opvattingen.
Di erg opvallende vonnis plus argumentatie
openen voor rechters nieuwe wegen vanuit
de gedachten van het in de Grondwet
vastgelegde systeem van waarden in de
gemeenschap. En dus NIET iemands
gedrag, ook niet in kleding. Dit werd
zorgvuldig vermeden.

COMBINEER: AUTO, ZON EN PEDALEN
De hongaren lieten hem zien , Antro heet
het bedrijf dat een autotje toonde uit composietmaterialen, weegt 300 kilo.
Drie
plaatsen en aangedreven door een elektromotor. Die op de accu’s rijdt gevoed
door zonnecellen en door .. pedaleren! En
als u het wil zit er ook een benzineplofje in
om de batterijen te laden. Hij doet 1,6 liter
op 100 km en rijdt toch 140 km/uur! Hij kost
12000 € en is te koop in 2012.

DE GEMATIGDE ISLAM
De directeur van de Al-Azhar moslimuniversiteit in Cairo, was voorzitter van een
delegatie die was uitgenodigd op een diner
bij de egyptische ambassadeur in Parijs.
Aan tafel zat ook Ene Sirat, ex-groot rabbijn
van Frankrijk; beroemd om zijn interreligieuze werk.
Tijdens dit diner heeft mijnheer Tayb (de
directeur van Al-Azhar) de joden er van
beschuldigd animositeit tegen de moslims te
bewerkstelligen in het westen… De directeur was vergeten dat zijn universiteit al
1000 jaar (!) garant wil staan voor een
gematigde islam.

TRANSPORT PRIJS POLITIEK
Ik zie een lijstje van prijsvergelijkingen treinvliegtuig traject Parijs-Toulouse: een factor
twee in het voordeel van de trein. Maar de
treinboy’s spelen het nu ook hard: in de
topperiodes op de toptrajecten zijn de
prijzen hoog opgeschroefd. Enkel in daltijd
reizen en vroeg reserveren, helpt nog. De
tijdelijke opslagen zijn ca 35% voor de
gewone reiziger en 50% voor de kaarthouders (ouderen, jongeren en families). De
wetten van de communicerende vaten wer36

Die man moet dus mogelijk met vervroegd
pensioen…

authentiek. Zwart staat ook voor een sterke
verbondenheid met Christus, het Heilige
Land, de bekering van de ongelovigen,het
verbond tussen oosterse en westerse
christenen etc. Daarom zijn waarschijnlijk
sommige beelden zwart van gezicht.
Waarom zijn er nu steeds minder? Wel er
zijn er nog al wat gestolen en, de idee
achter de zwarte Madonna is ook verloren
gegaan. De romantiek is gebleven en die
vervalst nu ook de feitelijkheid.

DE ALGERIJNSE CHRISTENEN
Op de 36 miljoen algerijnen zijn er 11000
evangelische christenen te vinden en bijna
geen katholieken. Het is hier zoals in de rest
van Afrika, maar sinds 2007 worden ze
stevig vervolgd hier. Verspreiding van
kerkmateriaal is gevaarlijk geworden hier.
Terwijl er officieel godsdienstvrijheid is in dit
land.
En nu mag je ook alleen nog in erkende
gebouwen samenkomen. Zal dit na de
verkiezingen zo verder gaan?

AFRIKA
PRESIDENT OORLOGSMISDADIGER
Omar al Bachir zal door de aanklager worden voorgesteld aan de internationale Justitie in Den Haag, voor wat hij sinds 2003 in
Darfoer zou hebben gedaan of toegelaten.
Zo komt hij in de rij van de Neurenbergse
eerste veroordeelden, Milosevic, Taylor
(Liberia), diverse politici uit Kongo, bijna ook
Pinochet en de Argentijnse junta…. Het is
een droevige, grote rij en de meeste zaken
zijn nooit echt begonnen of kregen geen
politieke steun. Bachir is via een islamitische putsch aan de macht gekomen in
1989 en zou persoonlijk hebben opgedragen geen gevangenen te maken, maar
ze te vermoorden of te laten verhongeren.
Dat zou zijn opgelopen tot ca 300.000
mensen …
Het Hof is uiteraard “onafhankelijk” maar
heeft niet altijd medewerking, zie de twee
serven waarvan we Karadzic en Mladic
kennen als de kille moordenaar van 8000
moslims in Sebrenica en an die beiden loopt
nu, sinds kort, Mladic nog rond in Servië.
De hulpverleners en de troepen van de
Minuad in Darfoer zijn nu toch bang dat er
wraak zal komen op deze aanklacht en dat
er nu VN en AU-soldaten deze beschuldigingen met hun leven gaan betalen,
en, vervolgens opnieuw de vluchtelingen in
het zuiden en het westen..
Want de betogingen in Karthoem waren er
volop om de onschuld van Bachir te claimen. Het internationale recht heeft GEEN
eigen politiemacht en het zou ook vreemd
zijn als “hun agenten” een autonoom land
zouden binnentrekken om de president te

DE SCHEPPENDE METEORIETEN
Het leven op aarde kwam inderdaad uit de
hemel. Een wetenschapsinstituut in Londen
bewees dat de meteoriet van Murchison die
in 1969 insloeg in de Australische woestijn
zat vol met “nucleobases, moleculen ge”vormd in de ruimte die de basis zijn voor
DNA. En de aarde kreeg een ware meteorietenregen ongeveer 4 miljard jaren geleden. En toen verschenen hier de eerste levende organismen, dat is niet nieuw.
Voer dus voor creationisten, maar die
hoeven enkel nog God als de zender van
deze meteorieten te duiden. Hun theorie
van een levende aarde pas van enkele
tienduizenden jaren geleden, begint bij mij
vooral medelijden op te wekken.
DE ZWARTE MARIA’S
Er zijn er honderden, de geheimzinnige
zwarte Madonna’s, Maria’s Maagden zijn
overal te vinden. Stamt de idee af van de
oude Gallische godinnen? Erg onwaarschijnlijk, want de zwarte beeldjes kwamen
er pas 1100 jaar na het begin van het
christendom.
Zijn het dan negermaagden? Ook niet zo
evident; veel maagden hebben namelijk een
zwart gezicht en witte handen en daarom
gelooft men dat het zwart er ORIGINEEL
gezien niet op zat. Na de kruistochten
waren er plots veel zwarte maagden, omdat
er veel gelovigen deze beelden zagen op
hun reizen en ze lokaal namaakten. En
zwart gaf ook een idee van oud en
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arresteren. China heeft al snel gereageerd
en biedt technische hulp aan de AU in
Soedan, want zij kunnen de olie van daar
niet missen. Idem in Birma…
Het internationale hof maakt moeilijke tijden
door; het internationale recht is een papieren tijger die met olie wordt gesmeerd.

volgt men Francis Bozize, die al naast zijn
vader lijkt te regeren. In Ivoorkust lijkt zoon
Michel van Laurent Ghago hoog te scoren
als opvolger.
In Oeganda, is dat de zoon van de huidige
president Museveni. Equatoriaal Guinée
zou Theodore Obiang het wel eens kunnen
orden als zijn doodzieke tirannieke vader
sterft. Hij heeft al zijn 15 peperdure antieke
auto’s waaronder drie Bugatti’s.
Welaan, u ziet hoe het in hoge afrikaanse
kringen toegaat. Foute boel dus, roepen
wij.. En dat klopt vanuit onze traditie van
democratie. De afrikaanse feitelijkheid is
nogal anders, heel anders. Afrika is onze
buur, wij zullen Afrika in toenemende mate
tegenkomen in de toekomst en, we weten
hoe we al omgingen en omgaan met China,
waar ook bepaald geen westerse rechtstaat
functioneert. En waar “onze OS” nu gaan
beginnen, zoals ook in Hitlerduitsland van
1937. Waar zwarte Amerikaanse athleten
zwaar op de nazi-maag lagen.
Wij moeten hen van onze
waarden
overtuigen, dat zullen zij ook doen. Dus ons
wacht nog een lastige dialoog en de Heer
beware ons voor arrogante betweterij.

DE OLIGARCHIE IS TERUG.
Dat zonen vroeger vaders opvolgden in de
staatsmacht weten we; dat gebeurt nu overigens nog bij de koningshuizen. Maar dat je
dit ook zou kunnen doen in democratieën
zonder “koningsconstructie” is toch wel wonderlijk. Niet in Afrika dus. De rij van “aankomende gevallen” is nogal groot.
Togo is een eerste geval. De discipelen van
de overleden president beraamden een
enorme maskerade om zijn zoon, opgeleid
in het westen aan de macht te brengen. Tot
en met gemanipuleerde verkiezingen waren
nodig. Tot ieders verbazing lukte het maar
ging Faure Gnassingbé, na opvolging van
zijn overleden vader, over tot echte democratische hervormingen…
Dan de Kongolese Democratische Republiek (ex-Zaïre) , waar zes dagen na de
moord Op Kabila in 2001 zijn zoon als opvolger werd beëdigd. Hij was daarop door
de clan van zijn vader uitstekend voorbereid
in opleiding (militaire academie Peking o.a.)
en interne ervarings-opbouw.Hij zit nog in
het zadel, maar de tegenstand groeit.
Nu Senegal maar.
Wade de huidige president is in de tachtig
en pusht zijn zoon Krim (39), duidelijk zichtbaar in de richting van zijn opvolging. Hij is
stevig in positie gemanoeuvreerd en nu wil
de vader zijn mandaat nog even verlengen
om tijd te winnen om Karim echt op de troon
te hijsen.
Gabon dan.
Bongo, president, werd in 1973 moslim en
zijn oudste zoon ook. De paleisintriges zijn
in volle gang om zoon Ali de plek van zijn
vader te geven, die eerst nog een nieuw
mandaat wil tot 2012.
Zo zijn er identieke situaties ook in KongoBrazzaville, waar Denis Sassou een van zijn
twee zonen lijkt te pushen, de flamboyante
Denis. In de Centraal Afrikaanse Republiek

EN WAT NU MUGABE?
Hij is “verkozen” voor een zesde keer in een
land in de afgrond. Gebaseerd op geweld
en moord en Afrika probeert dit grote
probleem op te lossen, zonder in een bloedige burgeroorlog te verzeilen. De miljoenen
gevluchten verkeren in de buurlanden en
vormen daar een factor van belang voor
stabiliteit. Ze dringen aan op samenwerking
met de oppositie en Mugabe wil in ruil
erkenning van zijn verkiezing. Onderwijl
gaat het land compleet ten onder…
Tot ieders verbijstering lukte het Mbeki nu
een overeenkomst tot samenwerking tussen
partijen getekend te krijgen, maar er was
een dag later al weer herrie over het vervolg. Mbeki werd publiek geprezen voor zijn
interventies door de EU, waarmee een
afroikaanse weg en distntie gekozen lijken
om afrikaanse problemen op te lossen. Ik
denk een wijze aanpak en ook moedig
politiek ezien. Ook een sterk signaal naar
de AU en de dictators.Afrika is een raadsel
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voor westerlingen… gebleven, eigenlijk.
Maar nu wordt dat vozichtig erkend en komt
het westen van zijn hoge stoel af.

WEST-EUROPA
DE EU ONDER SARKO
Sarko is een perfectionist met veel ambitie
en heeft dus “zijn periode” minutieus voorbereid. Maar de Ieren gooiden roet in het
eten… Zijn EU-priolijstje is, denken de
meesten:
1.Een betere greep op de immigratie.
Er s al veel voorwerk gedaan en het item is
prestigieus voor S. in en buiten Frankrijk,
want dit land pionierde stevig op dit gebied,
We zullen zien of het pragmatisme wint van
een verkeerd soort romantiek in een regio
die immigranten NODIG heeft!
2.Een gezamenlijke energiepolitiek
Frankrijk is DE europese energienatie zie
zijn nucleaire kennis en industriepotentieel
en zijn transportindustrie. Iets aktuelers dan
dit is nauwelijks denkbaar en hij zal ongetwijfeld accenten leggen op de Russische
relatie en die met Afrika. Beide energieregio
van formaat en ook nog… onze buren.
3.Strijd tegen de klimaatverandering
Hierin zit een duitse component; Sarko wil
eenheid ook hier en dit accent is zowel in
Frankrijk als bij megapartner Duitsland een
belangrijk item.
4.De toekomst van de landbouwpolitiek
Wat met het landbouwverdrag NA 2013? De
engelsen en de Wereldhandelsorganisatie
dwingen naar andere regels en een
verbetering in de Noord-Zuid relatie.
Frankrijk is een grote landbouwnatie en de
aankomende voedselschaarste en hoge
prijsnivo’s zullen S. helpen bij dit onderwerp.
5.De europese defensie
Frankrijk is sinds kort weer volledig NATOlid, S. is ook atlantist. Behalve GB is er
weinig enthousiast volk hiervoor en ook
weinig geld. En Frankrijk bezuinigt fors op
zijn defensie.

doet de wereldeconomie? Wat is het effect
van de OS2008 in Peking? Sarko is in zijn
element, maar zal zonder steun, zeker ook
van Merkel, niet goed gaan voetballen.
Hopen we dat de EU de “kans Sarko” , en
dat meen ik echt, zal kunnen benutten.
Daarbij zal hij de nodige steun moeten
krijgen, met name van deze Merkel. Hun
relatie ligt helaas moeilijk. Zij, protestantse
wetenschapper, hij flamboyante en nogal
zondige katholiek. Het botste bij herhaling
tussen beide, maar ze doen wel zeer hun
best er iets van te maken. Sommigen
zeggen dat zij de rationele dame, mogelijk
wat sturing kan geven aan de moedige en
daadkrachtige Sarko. Dat zou erg mooi zijn.
De derde dag al bekritiseerde Sarko de
ECB beslissing om de rente naar 4,25% te
brengen, een zwaar punt voor Merkel, die
uiterst bang is voor politiek sturen op de
ECB, zeker door Frankrijk en Italië. De
geldsmijters… Het begint meteen op
scherp, een Sarko-recept.
En Mandelson, die Engelsman van de handel in de EU, kreeg het ook al frontaal met
Sarko aan de stok over zijn te liberale
landbouwkoers bij de WHO. Het knetterde
stevig. Hij is voor de volgende meeting nu
geheel ontmand: Sarko nam hem zijn stokje
af. De franse boeren halen verlicht adem…
wat punten voor Sarko binnen Frankrijk.
Sarko is in Frankrijk de man van de BREUK
=LA RUPTURE, en dat is hier dagelijks te
beleven. Aan alles wordt meedogenloos
gerammeld. Sarko zal ook DE man zijn van
de TRENDBREUK in de EU, waar dat ook
hard nodig is. Zijn zwakte blijft dat zijn land
financieel-economisch een uiterst zwak
imago afgeeft… dat beperkt zijn kracht
aanzienlijk. Dat bleek pijnlijk toen Trichet liet
weten dat hij de inflatie tegenhield om de
armen en zwakkeren te beschermen…
Want de tijd van de devaluaties weet
Frankrijk als beste…..en een goed
financieel bestuur daarin is het land van
Marianne ook best wat slecht qua reputatie.

Mooi, zo’n lijstje, maar wat gaat er in de
wereld gebeuren in de komende zes maanden? Wat wordt de koers van Turkije? Wat
wordt de Unie voor de Mediterranée? Wat

Maar de RUPTURE-techniek is niet, zoals
velen denken gewoon. Dus Sarko’s stijl, die
gewoon aan hem kleeft , dus eigenlijk zijn
karakter. Nee, het is vooral ook een WEL-
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BEWUSTE strategie van deze kleine man…
Kijkt u maar mee in het vervolg.

Europa geeft 200 miljard samen uit aan defensie, nr.2 na de VS dus. Het totaal van 2
miljoen militairen is overal bezig met een
grote moderniseringsoperatie en nieuwe
spullen. Slechts 10.000 militairen kunnen nu
ver weg worden ingezet gezien de logistieke
grenzen van nu.
De strategische aspecten zijn enorm: hoe te
komen tot een snelle reactiekracht, een
acceptabele vlootkracht in de Mediterranée
en voldoende luchtvloot?.
De VS gaat naar een nieuwe periode en het
accent voor wat betreft haar wereldrol zal
voor de europese defensie en het Nato-verband essentieel zijn. McCain is hier
vooralsnog duidelijker dan Obama.. Daarnaast is er het (nieuwe?) Rusland onder
Medvedev, dat in deze cruciaal is ze zijn de
europese (land)buren en de buffer naar het
Oosten en dus ook China.
Defensie is de spiegel van onze visie op de
toekomst en geeft ook de vereiste power
achter het realiseren van onze ideeën en
verdediging van onze waarden.
Sarko maakt en aftrap in zijn zes manden
EU-voorzitterschap. Dat zal richtinggevend
zijn..

DE UVM, ROND DE MARE NOSTRUM
De Unie voor de Mediterranée ging op 13
juli met veel geraas van start in Parijs. Wel
41 staatshoofden (chefjes van 800 miljoen
mensen!) kreeg Sarko bij elkaar en we
zagen aartsvijanden elkaars hand schudden
(of niet!), hoorden dat Libanon en Syrië
weer diplomatieke relaties aanknoopten en
hoorden Sarko’s speeches. We hoorden
van de zes grote projecten die beogen om
samenwerking op te tuigen in de landen aan
beide kanten van de Mare Nostrum, waar
zelfs de verre arabieren van Quatar kennelijk veel willen investeren. Meer dan de
EU uit Brussel… Nu moet even de herrie
over de zetel worden geblust, daarom kwam
de koning van Marokko op het laatste dus
niet en Bouteflika wel… Het is een soort van
gedrocht: 27 europese landen en 14 landen
uit Magrheb en MO. Uiteraard begrijpt u nu
helemaal waarom in Le Provençal al 5 jaar
de indeling is: MAGRHEB+ MO…. En ook
waarom AFRIKA altijd al bovenaan staat in
de continenten/regio-lijst, zelfs VOOR WestEuropa en de rest, en NA de OLIE en RELIGIES. Dat die Sarko mij dit pleziertje deed
is dus geweldig.
De vraag is nu: hoe verder, met dit
monsterverbond. Mogelijk moet er eerst een
vermageringskuurtje komen? Want Sarko
wilde eigenlijk enkel: de landen aan de Mare
Nostrum… En dat zag hij goed, maar mocht
hij van Angela c.s, absoluut niet..
Laten we hopen dat de UVM een manier is
om van de Mediterannée een “lac de la
paix” te maken, hoog nodig. BravO, SarkO.

WERKELOOSHEID; DU VERSUS FR.
Het aantal geschapen banen sinds 1998 is
in Frankrijk hoger dan in Duitsland als je de
produktiesector er uit haalt. De sterke salarisverlaging in de duitse aanpak lijkt negatieve effecten op de creatie van banen te
hebben, en in Frankrijk was de stijging 10%
hoger. De duitse consumptie stagneert al
sinds 1990 terwijl in Frankrijk +2.5% te zien
was. Ondanks het feit dat Duitland een
mooie exportontwikkeling meemaakt was
hun totale groei lager. Dus de arbeidspolitiek is in Frankrijk à la fin nogal wat beter
dan in Duitsland. Maar of dit gezien de ontwikkelingen zo blijft, is nu onduidelijk. Maar
de vergelijking van de laatste jaren valt in
het voordeel uit van Frankrijk, behalve dan
de export. Daar is Duitsland groot kampioen. Dit alles verraste U mogelijk, en mij
ook wel wat.

DE EUROPESE DEFENSIE
Niemand kan meer genoeg geld vinden voor
een eigen full-fledged defensie; de budgetten werden overal kleiner. Dus meer
europees of in Nato-verband is de goeie
vraag nu. Maar in de NATO sterk achter de
VS aanlopen heeft ook gevaren want we
moeten autonomie bewaren en een eigen
defensie-industrie. Zie Irak om dit goed te
snappen.

BESTAAT BELGIË NOG?
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Het leed van België concentreert zich een
beetje in BHV (Brussel-Hal-Vilvoorde) waar
bij het compromis van 1963 (!) een taalgrenscompromis werd gesloten. De 1,5
miljoen inwoners hebben er al sinds toen
moeite me dat er daar op zowel een franse
als vlaamse lijst kan worden gestemd. In
1995 werd door het Hooggerechtshof deze
manoeuvre onwettig verklaard en nu proberen ze dit arrondissement alsnog in twee
te knippen. Sinds november 2007 wordt
door de vlaamse meerderheid alles
geprobeerd om de franse minderheid te
frus-treren. En dat gaat zo:
In Zaventem worden bouwtereinen nog alleen aan Vlamingen verkocht. Op nogal
gezochte gronden.
In Overijse worden alle franse borden verwijderd en weggehaald.
In Liedekerke worden franse kinderen geweigerd in centra.
In drie gemeenten werd geweigerd drie verkozen Franstalige burgemeesters te nomineren
De strijd is niet net begonnen: sinds 1981
wordt er op een zondag in september een
sport-politieke demo gehouden, op de fiets
of te voet, waarbij om Brussel een tour
plaats vindt om de vlaamse grens om
Brussel stevig te benadrukken.
De aloude compromisbereidheid van België
is zoek, de autoriteiten zijn totaal verlamd.
Zelfs de Belgische amateur voetbalbond
gaat nu splitsing in een vlaams en Frans
onderdeel uitvoeren. In de Gazet van
Antwerpn stond recent:
“Dit land behoeft dringend een staatshervorming. Daarvan hangen nu de
toekomst af van Vlaanderen, Wallonië en
Brussel. En dus die van België. We hopen
dat de francofonen dat snappen; ze spelen
met vuur. De status quo kan niet blijven
bestaan.”
De emoties lopen op en de politici zijn de
wanhoop nabij en in totale inertie vervallen.
Terwijl “het volk” zich verder verdeelt.
En dan horen we het weer eens: Leterme
geeft het (weer) op en de koning krijgt weer
een ontslag aangeboden. Dat hij na beraad
weigert en een wijze mannenclub, daar zijn
er veel van kennelijk buiten de regeringen,

gaat adviseren. Intussen zijn er al waalse
politici die openlijk pleiten voor aansluiting
van Wallonië en Brussel (!) bij Frankrijk op
basis van artikel 88 in de franse grondwet!
Daar staat: dat er overeenkomsten kunnen
worden gesloten met staten die hun beschavingen (!) willen ontwikkelen… Zoals
bijvoorbeeld Frans Polynesië, dat een autonome status binnen het franse bestel
heeft. Mijnheer Daniel Ducarme, waalse
politicus, gaat nu een wet van 132 artikelen
indienen in de federale regering en herinnert
eraan dat nu al 30% van de walen graag
naar Frankrijk wil!
CYPRUS: DIALOOG EN ROUW
In 1960 werd Cyprus onafhankelijk en al in
1963 barstte de etnische bom. Toen de
griekse rechtse junta in 1974 het eiland
wilde inpikken was het oorlog. Op het
eiland had een turkse invasie plaats met
een stevige oorlog. Deze leidde tot splitsing
van het eiland en de executie van 1500
griekse bewoners en 500 turkse. Een waar
bloedbad werd bedierzijds aangericht. In
1983 riep het noordelijke, turkse deel haar
autonomie uit: de Turkse Republiek van
Noord-Cyprus. En nu , na vele interventies,
VN-pogingen en Eu bemoeienis wordt er
gepraat tussen de partijen en nu begint dus
de tijd van herbezinning. En verwerking van
het vele leed , ook erkenning beiderzijds
van gemaakte fouten. De weg die nog
steeds te gaan is in bijvoorbeeld Bosnië en
Servië en ook Kosovo… Lessen voor een
mensheid die zijn problemen met geweld
tracht op te lossen en die later, na het
razen, het leed moet erkennen, berouw
moet tonen en moet herbeginnen met een
vrede. Om verder te kunnen. Nu wordt er
ook begonnen met het vraagstuk van de
verdwenen strijders.. Een moeilijk onderwerp. Moedige politici geseund door
verstandige mensen aan beide zijden
trachten dit moeizame proces tot een
acceptabel einde te brengen… De EU, wij,
kijken toe en helpen onze broeders op de
grens met ons zuid-oosten.
KABINET OOSTENRIJK ONTPLOFT
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Door het Ierse nee viel het Oostenrijkse
kabinet toen de kanselier aankondigde ook
een referendum over Lissabon te willen. De
conservatieven willen niet, dus plof weg
kabinet. Gusenbauer is weg en heeft een
partijgenoot zijn plek gegeven. En nu dus
op naar de verkiezingen na 28 sept. 2008.
Alweer een onzekerheidje voor Sarko..

De Cavalière zorgt naturlijk voor zijn land…,
maar hij doet werkelijk alles om ook aan zijn
rechter te ontsnappen. Tussen 1994 en
2006 waren er 577 huiszoekingen in diverse
gebouwen, ontving hij 2500 convocatie voor
verhoor en betaalde hij 577 miljoen € voor
advocaten. Bijgevolg zit hij nu elke zaterdagmorgen in groot overleg met zijn advocaten over de lopende onderzoeken en
beklaagt hij zich over de vermoeiende, nooit
ophorende verhoren. De premier van Italië,
dus. Een kwestie over een omkoopsom van
600.000 € via een engelse zakenman aan
een staatssecretaris, is erg link voor de cavaliere. Dus nu speelt hij grof en zet werkelijk alles in om de klappen te ontlopen door
zeer valse manoeuvres, bedreigingen van
rechters en in het parlement werd snel een
wets-amendement erdoor gejaagd om hem
te beschermen. En het ongelofelijke is weer
gebeurd: Berlusconi plaatste zich als
premier opnieuw BOVEN de wet.. en hij
heeft nog een paar legale trucjes op zijn
plan staan, vrezen de insiders. Europa kijkt
toe, hoe een gekozen ministerpresident, die
zich buiten de wet bewoog, nu de wet in zijn
richting uitschakelt! De vorige regering, die
schoon schip wilde maken, werd weggestemd… dus moet je concluderen dat de
Italianen in meerderheid deze toestanden
goed praten? Berlusconi geldt al jaren als
besmet in het internationale politieke circuit,
maar hij maakt het nu wel erg bont. Wie wil
hem nu nog als “vriend of bondgenoot”?

DE MYTHE VAN DE POOLSE LOOD-GIETER
Sinds 1 juli mogen polen, tsjechen en slowaken vrij over de franse grens komen werken. Daarvoor was men in Frankrijk erg
bang maar er komt praktisch niemand uit
het oosten. Ze gingen vooral naar GB, Ierland, Zweden en daarna naar Finland,
Spanje en Portugal. En de zwakke situatie
nu in Frankrijk moedigt ook in de toekomst
niet aan, want in hun thuislanden is de groei
veel beter en de salarissen stijgen en de
levenskosten zijn bescheiden. In GB zegt
men dat de helft van oosterlingen, zo’n
500.000 al weer weg zijn. Zou het in
Frankrijk beter gaan dan zullen we eerder
Spanjaarden hier zien opduiken. De poolse
loodgieter, schrikbeeld opgroepen door de
Hollandse Bolkenstein, blijkt een complete
mythe voor Frankrijk. Jammer, want hier is
nog steeds weinig geloodgieter snel te
krijgen als je iets moet laten veranderen.
ANGELA EN ANDREA (Du)
Andrea is de coming women in de SPD, en
stijgt gelijk met het afzakken van Kurt Beck.
Angela zei al smalend: Moet ik nou Beck of
mevr. Nahles bellen als ik de SPD wil
spreken? Haar koren bloeit want de SPD
onder Kurt zakt naar 25% in de peilingen
terwijl de CDU 40 scoort. In 2010 is het uur
der waarheid: verkiezingen.. Andrea is
nogal radicaal en ook oost-duitse van origine, ze probeert weer dogmatischer links te
gaan. En ze is nu fors in de strijd gegaan
door een andere kandidaat dan Horst
Köhler voor te stellen voor het presidentschap van Duitsland. Wat aangeeft hoe
stevig deze tante is. Dus de beide dames
gaan nog wel wat worstelen.

BERLU EN SARKO
Ze zijn politiek familie, zijn VS-fans, atlantisten en ook qua stijl, de bling-bling dus,
mag je van overeenkomst spreken. En ook
bij hun liefde voor vrouwelijk schoon. Ze zijn
ook beide theatraal en onbeschoft tegen
(hun) mensen ( al heeft Berlu hier een grote
voorsprong na zijn uiterst beledigend optreden ooit in Strassburg, waar hij ooit KAPO
tegen een duitse afgevaardigde). .
Ook kan je beide populist noemen, daarin
noemen sommigen Berlu zelfs de vader van
Sarko. Maar Sarko is een professioneel politicus en Berlu een goedwillende zakenman. Kortom Sarko lijkt op Berlu, maar de

BERLUSCONI ONTSNAPT AAN JUSTITIE
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laatste is niet echt te imiteren. En dat is ook
maar goed zo.

voelt zich ongewijzigd en miskend en zal
alles doen om het westen dat te laten
merken. Hebben we dan weer de oude fout
gemaakt van de Koude Oorlog? Of moesten
we wel die geknechte Oost-Europeanen in
de armen sluiten en laten uithuilen na zoveel jaren Russische knechting? De tijd zal
het weer gaan leren; onze oosterbuurman is
ons niet erg goed gezind! En dat is gewoon
jammer, gezien de hele wereldchaos.

DE FRANSE EU-AFGEVAARDIGDEN
Het is niet de eerste keer dat opvalt dat
nogal wat franse EU-afgevaardigden exact
op een aanwezigheidscijfertje van 50% komen. Want daarbeneden gaat je onkostenvergoeding er aan… Marine Le Pen
en Francois de Villiers, anti-europeanen zijn
de meest notoire afwezigen. Maar ook de
rest van de 78 afgevaardigden maakt het
flink bont: slechts 5 van hen was er altijd…
U kunt nu op een website van het franse
weekblad L’Express de cijfers zien… Het is
natuurlijk schokkend om te zien dat een der
GROTEN van Europa zijn afgevaardigden
maar niet op de EU-bankjes krijgt; ze voelen
zich meer thuis in het land van Marianne..
Geen wonder dat sommige europeanen zich
afvragen wat ZE in Brussel eigenlijk doen.

UNIVERSITEIT v. MEDIT. IN SLOVENIË?
Het Project van de EU (of Sarko?), De Unie
voor de Medtirannée behelst ook een Universiteit . En Brussel is nu van plan die in
Slovenië te doen vestigen…!
Dit land ligt inderdaad een heel klein beetje
aan de Adriatische Zee, maar het oogt een
pietsie mager om het zo op telossen. En dat
vinden de landen aan de zuidkant, de Maghreb, ook, zij appreciëren dit spel maar
zeer matig. Hoe dan ook op 13 juli werd de
Unie een feit in Parijs. En strategisch punt
voor Europa moet door Sarkozy met het
zwaard worden bevochten, helaas.

OOST-EUROPA
POETINS TELEURSTELLING
Poetin probeerde echt tot een normale
verhouding met het westen te komen en
kon maar niet snappen dat de oude achterdocht uit de koude oorlog gewoon bleef.
Toen de NATO zijn armen uitstrekte naar de
bevrijde oost-europese landen, werd het
menens. Poetin besloot Clinton c.s. gewoon
te vragen of ook Rusland lid van de NATO
kon worden… Dat veroorzaakte gote verbazing bij het westen en, na weigering, grote
boosheid bij Poetin. Dit is de achtergrond
waartegen we het fanatieke verzet van
Poetin tegen het Amerikaanse raketschild in
oost-europa moeten zien. En ook zijn gedreig met de energieleveringen. Shell weet
er alles van na het Shakalin debacle en ook
BP en Exxonmobil zitten in de tang. Poetin
heeft een ijzeren hand: zie Tsjetsjenië, zie
de moord op Litvinenko in Londen en ook
de aanpak van de schouwburggijzeling in
Moskou. Om van de zware druk, tot aan
moord, op journalisten nog maar te zwijgen.
Poetin is uiterst teleurgesteld, en nu kijken
we aan tegen het jongensgezicht van
Medvedev. Poetinkenners waarschuwen: er
is echt niets veranderd, zeggen ze. Poetin

CYRILLISCH VOOR HET INTERNET
Medvdev komt de eer toe: hij wil dat per
2009 adressen op het net ook in het
cyrillisch schrift kunnen worden ingetikt. De
Icann de beheerder van de internet domeinnamen gaf hiervoor toestemming.
Rusland kent nu twee extensies: RU en SU
en er komen er nu meer. Dat zal bij politieke
stromingen ongetwijfeld strijd opleveren: de
nationalisten willen niets weten van afschaffen van SU (Sovjet Unie). Voor 30%
van de bevolking, 40 miljoen russen, die op
het net surfen, komt dus binnenkort de
cyrillische dag. Een symbool voor het
belang van de russische taal, zegt Moskou.
Na de chinezen en anderen worden nu ook
de russen zichtbaar op het Internet; een
teken des tijds.
KAZAKHSTAN: HET DUBAÏ VAN DE KAUKASUS
Nazarbaiev viert tien jaar zijn Kazakhstan in
Astana het Dubaï van de steppe. Nu wil hij
ook grote torens en zo, en hij wil de architect van Singapoer. De democratie moet
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even wachten in dit land met een groei van
10%. Geld is vaker een goede plaatsvervanger voor demokratie.

zen… en tja, nu lijkt het erop dat de chinezen ook moslim zullen moeten gaan
worden… Ambtenaar kunnen ze al lang niet
worden want dan MOET je al moslim zijn.
De kerk en Staat scheiding is, zoals bekend, geen uitvinding van Mohammed..
We moeten er aan wennen dat het ïntegrisme” Kerk en Staat verweven in grote
delen van de wereld terugkwam c.q. komt…

ZUID-AZIË
VROUWEN ZIJN UIT
In Noord-West India is er aan meisjesbaby’s
een dramatisch tekort. Vindt de Action Aid
uit Engeland, niet de streekbewoners. Want
voor hun is een meisje een dure grap: je
moet ze opvoeden, uithuwelijken en een
bruidsgift meegeven en wie kan dat nog
betalen! Dus vrouwelijke babies sterven
door verwaarlozing na de geboorte of zijn al
geaborteerd. Het cijfertje is daar 950
meisjes op 1000 jongens. U ziet wat cultuur
allemaal teweegbrengt aan verschillen. Een
vrouw is soms zeer gewenst (boer zoekt
vrouw, gratis!) soms ook zeer lucratief
(pimptalk) en toch vanuit mijn standpunt
bijna altijd iets schoons. Maar daar in India
is dat heel anders.

OOST-AZIE
OS 2008 IN PEKING
Ze komen er aan, en de polemiek over het
bijwonen van de opening door Sarko ligt
gevoelig in Frankrijk en Cohn-Bendit gaf
hem er in het EU-parlement ook stevig van
langs! Sarko kreeg ook nog een stevige
waarschuwing uit Peking: gij zult de Dalaï
Lama niet ontmoeten, heette het van daar…
Maar Sarko gaat, ook namens de EU. Tja,
dit is een klassieker , zo’n discussie. Peking
mocht zelf niet komen toen ze een opstand
plat sloegen op het grote plein…, Hitler
probeerde ooit de zwarte VS-sprinters de
toegang in Berlijn af te snijden en nu zijn er
weer die vergelijkingen Berlijn-Peking. Attali
maakte een vergelijking met als rode lijn:
Hitler was heel wat erger en ging naar een
nog rampzaligere situatie. Peking is verre
van brandschoon (Tja de VS met Guant is
ook niet zo fraai) maar gaat in de richting
van wat meer democratie… Ach, het is
mosterd na de maaltijd: we waren er in
meerderheid toch voor dat het Peking zou
worden, gekozen uit een aantal kandidaatlanden? Nou dan?
Intussen moeten de chinezen leven met
draconische maatregelen, de burgers en
ook de industrieën. Want het zal en moet
clean zijn in Peking gedurende de OS.
Verschillende grote vervuilers moeten….
Twee maanden gewoon stoppen! Geen
werk dus voor velen en grote omzetverliezen. Er zullen dus ook tekorten gaan
ontstaan, en er wordt waar mogelijk, flink
aan voorraden gewerkt (vooral ook olie!).
De 10.000 sporters en de 500.000 bezoekers moeten een schoon Peking in
herinnering houden. Al vanaf 1 juli mogen
militaire voertuigen niet meer in Peking

SING WIL KERNENERGIE
Sing bracht onder de aandacht op de G8, hij
wil dat het congress de samenwerkingsovereenkomst met de VS op nucleair gebied
ratificeert VOOR Bush in januari 2009 vertrekt.
Het verdrag gaat ook naar de AIEA
(Internat, Atoom Instituut) en ook naar de
groep van exporteurs van nucleaire technologie. De zesde natie op de wereld energieconsumptielijst wil serieus en snel verder, Bush wil deze uitzondering wel maken
met DE tegenhanger van China. En in zijn
parlement vond hij, zij het en nipte,
meerderheid. Dus fabrikanten van kerntuig
opgelet, India gaat ook kernspul bestellen!
NIET BIDDEN WORDT GESTRAFT
In Maleisië is sinds 1990 de islamitische
partij de baas, die de vijf gebeden per dag
nu wettelijk wil afdwingen voor iedereen.
Nu is dat al zo voor de dienaren van de
overheid… maar men wil het nu uitbreiden
voor alle moslims. Nu geldt dat je en maand
gevangenisstraf krijgt als je op VRIJDAG je
vijf gebeden niet haalt. Nou is het land voor
50% bezet met malaisiers en 40% chine44

rijden en er komen nog meer verboden; tot
aan 50% van de 3,3 miljoen auto’s in deze
stad. De bevoorrading wordt al als een
westers adviesproduct stevig verkocht om
stagnaties te voorkomen. Veel buitenlandse
ondernemingen zijn totaal verbijsterd door
de rigiditeit van de getroffen maatregelen.
Het openbaar vervoer is uitgebreid om het
autoverbod wat op te vangen en ook het
autopoolen gaat populair worden. Want er
komt ook het systeem van even/oneven
autokentekens; dus het “om de dag mogen
rijden” af te lezen aan het kenteken. China
oefent in schoner leven, maar het duurt
maar even… Of zou het toch goed gaan
bevallen? Niet voor de hand liggend denken
wij als je de vervuiling ziet hier..
De chinezen en de buitenlanders ontdekken
nu dat niet de economie maar de politiek de
echte godsdienst is van het pekingse
regiem.

president van de Wereldbank en raadgever
van Clin-ton. De strategen van “desertstorm” kunnen in dit boek de rekeningen
vinden van het wegjagen van Saddam en
het leggen van hun hand op de iraakse olie.
Voor Stiglitz is dat namelijk echt GEEN
vraag meer, daar over ging en nu nog gaat.
Wat we nu erg goed snappen, nu we
peakpoint zijn gepasseerd. En de totale rekening “at the end”, en dat is over 50 jaar
voor de VS, schat hij in, zal dan ZES keer
zo hoog zijn dan ooit voorzien. De 12 jaar
in Vietnam waren lang niet zo duur.
Elke maand moet er nu voor Irak en Afghanistan 16 miljard op tafel dat is het
jaarbudget van de UNO. En 23 miljard van
de Amerikaanse dollars zijn gestolen, verdwenen.
De balans in bloed en leed laat hij maar
weg: niet uit te rekenen, afgrijselijk. De geopolitieke balans is zo mogelijk nog erger
dan de financiële. Het prestige van de VS
was nog nooit zo diep gevallen als nu en de
vijanden van Israël zijn na deze zeven jaar
sterker dan ooit. Dat laatste zegt Friedman,
conservatief, in the New York Times.
Bush riep moedig in Parijs dat we niet bang
hoeven te zijn voor de dreiging van Iran,
maar wie in het Witte Huis of het Pentagon
gelooft dat eigenlijk nou zelf nog?

DE MOSLIMS VAN CHINA
De Ouigours, in het noord-westen van
China, tegen Kazakstan aan, zijn een islamitische minderheid. Nu heeft de regering er twee geëxecuteerd en velen gevangen gezet omdat ze aanslagen tegen de
OS zouden hebben gepland. Tegen de 82
gevangenen is nog weinig of geen bewijs op
tafel gelegd. De opstandelingen bezweren
dat ze niets met Al-Qaida te maken hebben
en ook enkel vreedzaam aankijken tegen de
OS. De assimilatie politiek van de heersende Han-clan in China is ook in deze streek
stevig. Het zijn er zo’n 8 miljoen, en zij kunnen best zonder Al-Qaida de nodige trammelant gaan maken bij de OS in Peking. Zij
staan straks zij aan zij met de aanhang van
de Dalai Lama en zullen dan ook samen in
het gevang en tegen de muur verzeilen.
China is niet het westen, dat is nu wel duidelijk…

NEXT (VICE)-PRESIDENT: WHO?
Obama leidt met ruim 50% en McCain zit
10% lager. Maar nu komt het echte gevecht
over twee items: de economie en het complex: Irak/Afghanistan/Iran.
En dat leidt tot openbaringen en verwonderingen… Obama schuift, zoals altijd bij de
democraten razendsnel naar het midden,
waar ook McCain tracht te oogsten.
De keuze van de runningmates is ook een
zwaar punt in deze strijd. Obama heeft al
een rijtje namen om zich zweven, waaronder, Clinton, maar die lijkt niet hoog te
staan. McCain zit ook met geruchten op dit
punt: hij zou een zakenman willen benoemen, dus scoren op zijn zwakkere punt..
Ene Frederick Smith (baas van de FED-EX),
Meg Whitman (ex-CEO van e-Bay) en Carly
Fiorina (ex-CEO van Hewlett-Packard)
worden in zijn omgeving genoemd.

NOORD-AMERIKA
DE FACTUUR VOOR IRAK!
Joseph Stiglitz is een beroemde econoom
uit het democratische kamp in de VS, en hij
schreef een boek: EEN OORLOG VAN
3000 MIL-JARD DOLLAR. Hij was ook vice45

10.000 $. Uiteraard zal de kleine industrie
die veel arbeidskracht vraagt niet zomaar
naar de VS terugkeren, nee. China blijft de
fabriek van de wereld. Maar de innoverende industrie, windmolens, medische apparaten, electrische auto ‘, dat is andere koek.
Daarvoor blijft de VS wereldwijd de grootste
lijkt het. Dus effe wakker blijven!
Zie ook Duitsland met zijn dure euro en
mooie export: ze zijn duur ja, maar wat ze
maken kan niemand anders zo goed. Dus..

OBAMA RICHT ZICH NAAR DE WERELD
Obama kijkt gooed om zich heen en naar de
grote wereld om zich heen. Want Amerika
bemoeit zich heftig met die wereld tot en
met oorlogvoering. En Obama spreekt tot
zijn bondgenoten, vraagt hun hulp en begrip
en keert psychologisch gezien de arrogante
houding om in een van samenwerking en
onderlinge steun. Alles wat Bush vergat in
zijn dolle driestheid en domheid. Obama
maakt indruk, à la Kennedy, à la Mandela…
Zijn bezoeken aan het MO en Europa
maakten indruk en hij wordt door velen gezien als DE hoop… voor een andere
toekomst van de VS en ons.
Intussen haalt ook hij via internet-acties veel
campagnegeld op: in juni pikte hij 52 miljoen
in, McCain slechts 22 miljoen. In de
republikeinse partij heeft Obama’s optreden
in de wereld grote indruk gemaakt, men
heeft daar nog ech geen goed antwoord op.
McCain roept nerveus dat Obam “het verlies
van de Irak-oorlog erkent”, en “dat Bin
Laden als oorlogsmisdadiger moet worden
berecht”. Hij roept het internationale rechtsgevoel nu te hulp dat de VS zo fors schond
met de Irak-oorlog, de martelingen in dit
land en de uiterst dubieuze rechtsgang in
Guantanamo. Wat ook opviel was zijn forse
steun aan Israël, velen zien de joodse lobby
en ook de aarzeling bij 50% van de joodse
groep in de VS. Maar ook zijn forse
waarschuwingen aan het adres van Iran en
aan hen die bommen willen maken.
Obama staat als een blok, straalt
staatsmanschap uit en zwoer de arrogantie
af. Het echte amerika en zijn droom zijn
weer zichtbaar.
Of dit genoeg is voor verkiezing? Ik ben
daar niet zo zeker van: Economie en religie
zijn de sleutels als het er op aankomt..

GOD BESLIST DE VERKIEZINGEN
Wel 7 op 10 amerikanen willen een gelovige
president. Bij de democraten zul je niet vaak
openlijk god horen noemen, behalve nu
door Obama. De geruchten dat hij moslim
zou zijn houden aan. Je presenteren als en
niet-gelovige is voor een presidents-kandidaat onmogelijk; zie John Kerry, die het ooit
echt probeerde.Dus de democraten, inclusief Clinton, passen erg op het dichten van
kloven tussen god en politiek, Clinton zei
ooit dominee te willen worden. Ook door
democratische kandidaten op politiek
gebied te ondersteunen zoal Strickland uit
Ohio, Tim Kaine (Virginia) en Casey een
katholiek uit Pensylvania., wordt dit imago
versterkt. Obama had agnosten als ouders
maar spreekt bij herhaling over “de roep van
God die hij hoorde”; hij praat vaak over god
in zijn speeches. Want de religie is een
grote sociale kracht. Daarom was die woeste dominee van zijn kerk ook zo gevaarlijk
en werd deze gedumpt. Nu probeert Obama
alles om de joodse aanhang te paaien,
mede omdat 11% gelooft dat hij moslim is
en 22% zegt niet exact zijn geloof te snappen, met name in de swing states, veelal
katholiek. McCain zit ook religieus niet zo
lekker; hij mijdt god in zijn optreden. Nixon
en Ford namen af-stand van geloof in de
politiek. Recent wist McCain zelfs niet of hij
nu baptist was of episcopist! Uit vergissing
steunde hij een zeer rechts religieus persoon, die geloofde in de wereldondergang
op korte termijn en die daarbij dacht aan de
komst van homosexuele jood met een
baard, die dit zou aankondigen! Dus ligt
deze keer de godsdienst voor elk der kampen wat gelijker als bepalend element. Dus

BACK HOME, MET DIE INDUSTRIE
Even meerekenen. De lage dollar is prima
voor de VS-export, dat weet U. De salarissen van de chinese arbeiders gaan met 10
à 15% per jaar omhoog. Vrachtkosten zijn
ook steeds hoger, een container van Sjang
Hai naar San Diego kost nu 150% meer:
5500 $. Bij een barrelprijs van 200 $ is dat
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europeanen die denken dat met het vertrek
van Bush ook god weg zal zijn uit de politiek
in de VS, vergissen zich deerlijk.
Obama slaat nu snel rechts af naar het
midden, op zich gewoon, maar toch wel wat
schokkend. Hij is plots onduidelijk over Ira,
ziet geen kwaad in een nieuwe afluisterwet,
is tegen het verbod op de doodstraf voor
kinderverkrachters, en zweeg ook over het
recent herbevestigde wapenrecht. En wik
ook, net als Bush, godsdiensten meer geld
geven. Deze ruk naar rechts werd indertijd
Al Gore, Kerry en ook een beetje Hillary
fataal. Ach het was te verwachten, maar hij
vermoordt het mooie “change-sprookje” nu
wel erg snel..

gepensioneerden zit met een vals idee over
de werkelijkheid van hun retraite..
VROUWENBUS IN MEXICO
De vrouwen zijn constant de klos in dit land;
nergens kan er een vent van hun afblijven.
Zo erg dat er nu in sommige gemeenten
speciale bussen voor vrouwen zijn. Nog
maar 5% van de bussen, het is een begin.
Scheiding van sexen dus in het openbaar
vervoer. Zet het even naast elkaar de burka
bij de een en een vrouwenbus bij de ander
vanwege losse handjes. Ligt het nu in elkaars verlengde of is het het tegen-overgestelde? In Mexico zijn de manieren op dit
gebied bij de helft van de 110 miljoen
bewoners legendarisch te noemen en die
vrouwenbussen winden hen zelfs op.
Daarom gaan de mannelijke chauffeurs
vervangen worden door vrouwen, echt waar.
Een Mexicaans gezegde: vrijdag’s in het
bordeel; zaterdags onder mannen en
zondag’s bij de familie. Een koe stelen
wordt ook zwaarder gestraft dan een vrouw
verkrachten. En natuurlijk moeten de gehuwde vrouwen ook thuis blijven, zoals ook
de moslims graag zien.
Tja wat is het belang nu van dit verhaaltje?
Wel, het toont de zeden, dit keer in een
overwegend katholiek land. Uiteraard probeert de wetgever deze anomalie te lijf te
gaan, maar het zit er diep in. De buren van
de VS hebben ook hun foutjes je hoeft niet
naar de Arabische landen te gaan om vrouwendiscriminatie te beleven. En met islam
heeft dit niks te maken, deze achterlijkheid… Zou Geert W. zeggen.

PENSIOENFRAUDES
Het kon niet uitblijven, nu zijn er massa’s
gepensioneerden de klos. Zij geloofden linkmichels die in het kader van een fiscale
overheidsregeling 401K genoemd, hun geld
verzamelden en ter belegging aanboden.
Om de sprookjesrendementen te kasseren
en tot hun einde easy te kunnen leven.
Helaas, het blijkt dat een aantal beleggingshaaien hun bedonderden en dat nu
hun vermogens wegsmolten. In de grote
industriesteden waar velen wonen, organiseerden hun verenigingen seminars, voor
beleggingsvoorlichting. In de vertrouwde
omgeving van HUN club kwamen rotzakken
van Morgan Stanley langs om hun
sprookjes te slijten. Ze bleken het te hebben
gedaan in alle grote industrielocaties in de
VS. Nu is de droom gespat en vele oudjes,
krom gewerkt, zijn de klos en hebben zorgen voor hun oude dag. Nederland kent ook
de woeker-polisissen en dit is weer een
voorbeeld. In de euforie van de Financial
boom zijn de haaien ontwaakt, de bobo’s
ingeslapen en de consument betaalt het
gelag. Nu komen er mensen in de VS overeind om de schuldigen aan te pakken:
advocaten ruiken business. Oudjes pas op
de volgende club haaien ziet weer prooi!
The american dream, heeft meerdere kanten…
De grootste schurk heet Mike Kazacos,
wordt u door hem gebeld dan hang op.
Anders hangt u. Het schijnt dat 50% van de

…………………………………………………
…………………………………………………
GUANTANAMO
De eerste verdachte voor de militaire
rechters kreeg al voor elkaar dat onder
marteling verkregen bewijsmateriaal niet
geldig werd verklaard. Hij was “de chauffeur” van Bin Laden. De andere 270 gevangenen en hun advocaten kijken met
spanning toe. Bush en de gerechtigheid
speelden een match: de stand is nu 269
Bush--- 1 vrouwe Justitia (want de 269 an47

deren hebben nog steeds geen echte aanklacht mogen vernemen.

geëindigd;
intrigeren.

UIT DE DEBKAFILES
FREEZE-FOR-FREEZE
Er kwamen heel wat hoge militairen naar
Israël de laatste dagen terwijl de dreigementen ons om de oren vlogen. Velen
waren raketdeskundigen. Ze reisden de
Israëlische grenzen langs. En het was geen
sight-seeing.
Intussen roept Iran dat het overleg wil en
schiet ook wat raketten af: tests. En ze
zouden de verrijkingsacties wel tijdelijk
willen stoppen als ruil voor minder sancties… Ze zien in OVERLEG goeie kansen,
heet het.
Intussen kruipen de rebellen in Yemen
dichter naar de hoofdstad ook met massale
iraanse hulp. Daarmee komt sjietisch Iran
erg dicht bij Soennietisch Saoudi-Arbië.
Intussen verliest de Yemenitische regering
fors macht en terrein. Het is wraak van Iran
op VS-aanwezigheid in Yemen. De luchtmacht is ook al stevig uit de lucht geknald
met iraans wapentuig.
Intussen werd Iran in 31 oorlogsdistricten
verdeeld en werden er ook al 320.000
graven aangelegd. Voor de eigen doden bij
een eventuele oorlog.

A.

gaat

gewoon door

met

LATIJNS AMERIKA
ULRIBE WINT
Ulribe is een hardwerkend zeer gelovig
mens, bezeten van de wens zijn land weer
veilig te maken. Dit drugsland vol geweld en
moord. Hij had een lange carrière in het
bestuur en was ook burgemeester van het
drugshol Meddelin, waar Pablo Escobar ooit
de maat sloeg. Hij noemt zichzelf sociaaldemocraat, reageert achter de schermen,
werkt zeer hard en leeft eenvoudig. En heeft
nu met zijn bevrijdingsstunt van Betancourt
de hele wereld verbaasd en de FARC op tilt
gezet. Hij probeert met veel succes hele
delen van zijn land, die waren overgelaten
aan de bandellero’s, onder controle te
herkrijgen. Zijn Patriottisch Plan behelst wel
400.000 soldaten daarbij geholpen door de
VS. Hij lijkt de tegenpool van de schreeuwende, impulsieve buurman Venezuela. Die
heeft plotseling de stille kracht van de taaie
politicus Uribe ontdekt. Hij gaat Colombia,
waar hij sinds 2002 president is, redden ,
zien velen.
De bevrijding van Betancourt wordt nu
langzamerhand
publiek
duidelijk
en
daarmee het politieke echec van de fransen
sinds al meer dan drie regeringen. Zeker,
Frankrijk hield op voorbeeldige wijze de
zaak in het wereldnieuws, en dat hielp. Maar
Uribe met zijn militaire, door de VS gesteunde lijn, maakte het waar. De portemonnaiepolitiek van Parijs verloor totaal.
Dat wordt nu langzaam duidelijk…

In Gaza bewaakt Hamas nu de afschietplekken van raketten voor het Israëlische Sderot. Want het moet nu even
stoppen tbv bevoorrading en ook politieke
redenen.
De vraag wel of niet een aanval op Iran door
Israël hangt af van de opvolger van Bush
en ook van wie na Olmert komt, die door
schandalen wordt geplaagd.
Maar insiders zeggen dat Iran in zijn verrijking is vertraagd en ook geen sofisticated
air defense systems van de russen krijgt.
De beste periode voor een klapper is
augustus/september of maart-april 2009.
Kadima verkiest een nieuwe eerste minister
eind september… en wie wordt dat?
Intussen zijn de verrassende besprekingen
van EU, Iran en de VS weer in het niets

OCEANIË
IM SÜDEN NICHTS NEUES.
Toch iets: Tonga kroonde een nieuwe
koning, na veel politieke troubles. De vrede
keerde weer op het witte strand onder de
palmbomen..
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
SLEIMAN OVER LIBANON
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Sleiman werd na veel gemanoeuvreer de
president en hij maakt indruk. Enkele van
zijn gedachten over dit land van wel 17 onderscheiden groeperingen, geloven+culturen, dat door de paus “het land van de
boodschap werd genoemd”. De boodschap
dus van muliticutureel/religieus samenleven..

Atatürk. Erdogan deed twee ex-generaals
en 19 anderen arresteren op verdenking
van staatsgreep. In het leger zijn er nu ook
twee kampen waarvan het Erdogankamp
instemde met deze arrestaties… Turkije in
steeds meer nervositeit over de toekomst…
Intussen is de juridische aanpak van Erdogan’s regeringspartij, nog steeds bezig en
vliegen ook de bommen weer in de lucht in
Istanbul. En wordt ook weer de PKK gebombardeerd in Noord-Irak. Turkije zit in de
mallemolen der politiek…

Sleiman zweert bij het niet-nominale/nietevenredige systeem van politiek bedrijven.
Hier zijn niet de bevolkingsaantallen uitgangspunt maar de vertegenwoordiging van
ELK der gemeenschappen. Een zeer apart
model van een democratie zonder srikt
meerderheidsuitgangspunt. Dus hieraan
moet de nieuwe regering in constructie weer
opnieuw voldoen.
Dat Hezbollah nu op de britse terreurlijst
komt te staan schokt hem best. De groep
die Israël uit Zuid-Libanon verdreef , de bevrijders dus, kunnen toch geen terroristen
zijn?
Uiteraard moet wel in een nationale dialoog
de eenheid van het land niet door een “Hezbollastaatje” worden bedreigd.
En ook moet de moord op Hariri en anderen
worden opgelost.
Dat Syrië nu praat met Israël is uitstekend.
Want oplossing van dit conflict is zeer belangrijk voor vrede in de regio.
Hij wijst erop dat Israël zich niet houdt aan
vele VN-resoluties. En dat landteruggave
essentieel voor vrede blijft.
De franse bemoeienis en het relatieherstel
met Syrië zijn uiterst positief in zijn ogen. De
Unie voor de Mediterranée is dan ook van
groot belang.
De stabiliserende rol van het multicultileger
is nog belangrijker dan eerder om het evenwicht te kunnen bewaren.
En hij besluit met: Libanon is een noodzaak
voor de Arabische wereld en ook universeel.
Sleiman gaat nu aan zijn balanceeract beginnen en Sarko is in het westen, een van
de weinigen die dat voluit snapt.

KOMT DE KLAP VOOR/VAN IRAN TOCH?
Het Verdrag voor de Non-proliferatie is nu
40 jaar oud en een aantal landen tekenden
het niet, 189 landen wel. Onder de weigeraars: India en Pakistan; Iran tekende
echter ooit wel… En werkt stiekum aan de
bom, gelooft nu iedereen, en dreigt
regelmatig Israël van de kaart te vegen.
Dit Israël knalde al in 1981 iets nucleairs in
stukken in Irak en in 2007 in Syrië. Men
beweert dat in Syrië iets gevaarlijks stond
van Iran, gesupport door Noord-Korea. Daar
staat nu daar niks meer, en Syrië was
opvallend stil na de klapper. Nu zijn er
opnieuw toenemend geruchten die willen
doen geloven dat Israël weer zal opstijgen
om Iran een lesje te geven. Want Ohlmert
heeft wel wat politieke oppoetserij nodig,
Obama komt er ook aan en Israël blijft
gewoon erg benauwd voor de iraanse dreiging. Tja dit land roept ook zijn vernietiging
af, en wel elke week een keertje. Iran is de
tweede grootste Opecproducteur
maar
moet 40% van zijn geraffineerde olieproducten zelf INKOPEN wegens gebrek aan
raffinage-capaciteit daartoe..
En
olie
is
nu
80%
van
zijn
staatsinkomsten…, dus remmen van de
klanten is erg onwaarschijnlijk nu, want dan
gaat men in Iran economisch op het gezicht.
De automobielsector hier is ook erg groot
en belangrijk, maar alle automotoren
worden geïmporteerd. Dus een sanctie in
deze sector, legt het land stevig plat.
Sancties kunnen best wat bewerkstelligen.
Maar Israël neemt toch maar het zekere
voor het onzekere… Zou Bush dit kunstje
nog gaan meedoen, want zonder de VS-

CRISIS IN TURKIJE
Erdogan en het leger botsen, een oude
situatie herhaalt zich. Moslimconservatief
tegen de hoeders van het erfgoed van
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steun kan Israël natuurlijk niet? Let wel, zijn
vaders nederlaag tegen Saddam werd door
zoon Bush ook gewroken. En wij weten nu
wat de gevolgen waren.. Velen zijn dus echt
ongerust. Maar Baradei zei het openlijk: Als
Israël dit doet, gaat er een bal van vuur door
de regio…

compliceerd en ook hier is er een sterke
conservatieve clan in de top.
Hij tracht op zijn manier het land te moderniseren en nam initiatieven in de informatica-opleiding. Het land ademde op. Het
land is een soort oude sovjetrepubliek waar
de vrijheid van meningsuiting en politieke
actie sterk is beperkt: dus de gevangenissen zitten vol.
Bachar probeert de zijnen op sleutelposten
te zetten, maar dat gaat moeizaam; de oude
kliek is waakzaam en machtig, inclusief het
leger. Hij zet, zoals overal in het MO, graag
familieleden op sleutelposten. De facto zijn
er twee kampen, de oude clan ziet de relatie
met Iran als noodzakelijk voor Syrië, de andere zijde tracht zich ervan los te maken.
Iran is dan ook economisch en militair van
groot belang voor Syrië. Bachar is toch ook
vaker in discussie met intellectuelen en recruteert ook goed opgeleiden die in het buitenland studeerden voor posten. Syrië was
ok van groot belang voor de stabilisatie in
Libanon en het aansturen van Hezbolla in
de besprekingen in Doha. Daarom was
Sarko ook bereid weer contact te hebben
met Assad en ook hem in de Unie voor de
Mediterranée toe te laten. Zijn zwager
Chawkat, inlichtendienstleider, is , mogelijk
tijdelijk zelfs op non-actief en dat geeft hem
meer speling. Deze man was de organisator van de vele politieke moorden waarmee in Syrië en Libanon werd en wordt geregeerd. Syrië en Assad zijn nog niet klaar
met hun uiterst mysterieuze rol in het MO en
de problematiek rond Iran. En wij dus ook
niet; en dat weet Sarkozy erg goed. Hij
speelt via communiceren en kapte de
blokkade die Chirac opwierp. De besprekingen Syrië/Israël via de turken, over
de Golan, zijn ook een soort testcase. Idem
voor het afstand nemen van Iran en het
plaatsen van een syrische ambassadeur in
Beiroet, teken ven Libanon’s onafhankelijkheid. Bachar heeft belangrijke
kaarten in zijn hand.

Intussen blijft het een grote verzameling
verrassingen daar: eerst schiet Iran een
setje testraketten af,- waarbij er eentje werd
gefaked overigens-, en die zouden 1350 km
radius hebben. Dus ook Tel-Aviv etc. kunnen raken + VS-schepen in de Perzische
Golf. En ze zeiden erbij dat exemplaren met
een actieradius van 2000 km en 3500 in
ontwikkeling zijn. Met 3500 km kun je ook
Parijs beknallen… Natuurlijk moeten ze
daar nog wel aankomen en nogal wat afweerraketten ontwijken. Maar toch… En nu
zijn er dan plotseling weer voorstellen, om
na vele jaren, diplomatieke missies tussen
VS en Iran in te gaan richten (!) Het spel
van Iran is van een grote creativiteit en ook
ongeloofwaardigheid… maar dat kun je je
permitteren als je zo’n pak olie hebt en moet
je mogelijk ook, als bondgenoot Syrië het
plots weer met Libanon en het westen kan
vinden… En als Sarko het halve MO in
Parijs krijgt om de UVM op te richten… Het
is diplomatiek verrekte druk, en Amadinedjad heeft ook nog stevige interne economisch problemen… En, het schijnt ook
nog grote bonje te geven in het Witte Huis
en in de Republikeinse gelederen over HOE
te handelen naar Iran…
SYRIË EN ASSAD
Bachar Assad, oogarts van opleiding,
volgde zijn vader op en werd net als hij een
grote speler op het schaakblad van het MO.
Zijn broer was voorbestemd maar die kwam
om in een auto ongeluk. Dus tegen zijn
meug startte Bachar zijn werk. Chirac
ontfermde zich over hem bij zijn start, maar
toen Syrië leek betrokken te zijn bij de
Haririmoord, haakte Chirac verontwaardigd
af. Daarom was hij er ook niet op 13 juli
toen Assad aanwezig was in Parijs bij de
oprichting van de Unie voor de Mediterranée. De politiek in Syrië is erg ge-

EEN LUXE-WIJK VOOR KABOEL
In een superarme wijk van Kaboel gaat het
gebeuren: er komt een luxueuze woonwijk
met bazar en moskee. Voor de aankomen-
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de rijken hier. Een project van 80 miljoen $,
dat een rijke afghaan aanvoert. Want hij
voorziet ook de terugkeer van rijke landgenoten uit de diaspora naar deze stad van
3,5 miljoen inwoners nu. Waar 70.000
huizen werden omgeknald in de laatste tientallen jaren. Deze Golden City moet een
nieuw elan aan deze oude stad geven. En
het begint dus eigenlijk allemaal buiten het
oude Kaboel, want het is een te grote opruimbeurt om daar te vernieuwen. NieuwKaboel komt er aan, want je moet nu al aan
morgen denken…

wegen. Tilt dus. Ook hier dus: je kunt als je
greep wil krijgen op het land en zijn
wederopbouw gewoon NIET om de oude
taliban heen… Zoals dat uiteindelijk ook
bleek met de Baathpartij van Saddam in
Irak te zijn. Wij westerlingen rennen rond
met geweren en begrijpen , bij het wederopbouwen geen snars van deze maatschappijen, die in niets lijken op onze
landen van herkomst. En als je iets echt niet
SNAPT, kun je er ook niks veranderen. En
blijft dus dom platknallen over. Irak revisited, nu in Afghanistan, eerder in Vietnam…

DE TALIBAN KOMEN TERUG
In Kandahar geboortestad van Karzai, is de
verwarring enorm, zes jaar na het verjagen
van de taliban. Zeker nu er ook voor het
eerst meer soldaten uit het westen hier
vielen dan in Irak! En de aanval op de gevangenis was ook een psychologische voltreffer: de bevolking ziet de taliban weer
terug in hun oude machtspositie hier… De
32 miljoen inwoners, met hun 7 miljard BNP,
waarvan 4 miljard uit de opiumhandel en
hun 6% inflatie geloven steeds minder in de
westerse hulp. Er zijn nu 70.000 westerse
soldaten, waarvan 53.000 ISAF en 20.000
in het Amerikaanse kader “Enduring Freedom” en zij verliezen het gelag. Ondanks de
15 miljard hulp, overigens de helft van wat
het land ooit beloofd werd. De corruptie is
op lokaal nivo enorm, en vele jongeren sluiten zich daardoor bij de taliban aan. Maar zij
die de toekomst niet vertrouwen, stuurden
vrouwen en kinderen al weg, naar het veilige Kaboel. Locale wijzen trachten uit te
leggen dat er de echte ideologisch fanate
taliban zijn, maar ook die andere. En met
die “andere” zal moeten worden samengewerkt, onontkoombaar. Ze zeggen ook
dat het optreden van het westen te veel
doden maakt onder de onschuldige burgers,
waardoor de gematigden het vertrouwen
verliezen in hun “beschermers”.
De bandieten zitten in de regering en voeren daar in alle rust hun drugshandel uit.
Een uitzichtloze boel en een echte impasse.
De taliban kunnen militair niet winnen en de
autoriteiten kunnen ook nooit de baas
worden buiten de grote steden en de grote

FRANKRIJK BALANCEERT MEE
Sarko was in Palestina en Israël en maakte
de positie weer eens helder aan iedereen.
De boodschap klonk ook scherp door in
Iran. Maar deze Sarko wilde ook dat Assad
in juli naar Parijs kwam, bij de oprichting van
de Unie voor de Mediterrannée en daarom
kwam Jacques Chirac ook al niet, als vriend
van de vermoorde Hariri. Maar mogelijk
gaat Israël en Syrië ook in Parijs onderhandelen over de Golan omdat Syrië
Hamas tot kalmte maande. De MO-politiek
van Chirac blokkeerde Europa compleet en
dat is nu geheel anders. Sarko bracht hoop,
nu de rest nog.
KIRKOEK, KOERDISCH JERUSALEM
Multi-etnisch, vol met olie, duizendjarig en
het opgeëiste “Jerusalem” van de koerdische diaspora. Dat klinkt geladen en ruikt
naar veel problemen. Irak is samengesteld
uit 18 provincies waarvan de drie noordelijke
in meerderheid Koerdisch zijn. De noordelijke regio kent een nationale Assemblee die
wordt gedomineerd door de sjiieten (128
van de 275 zetels, dan de koerden met 53
zetels en de soennieten met 44. Daarnaast
zijn er turmenen, Assyriers etc. een meltingpot. De olie zit vooral in het sjiietische
zuiden. De buren zijn Turkije (met zijn
koerdenprobleem, Iran (sjiietennatie) en verder weg Syrië, Saoudi-Arabië en Koeweit.
Zonder verder kommentaar geeft dit u wel
de nogal spannende context aan. Is dit mozaïek de “tikkende tijdbom va de regio?
Saddam dacht zo en onderdrukte de koer-
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den keihard en Kirkoek was hier het symbool van het koerdische lijden. De situatie is
enorm complex en de politieke en economische belangen zijn zeer geladen. De
explosies zijn nu al regelmatig te horen en
Al-Qaida is hier ook actief als grote onruststoker. Kirkoek zal, met zijn 6000 jaren
e
historie, ook historie maken in de 21 eeuw.
Maar welke? Een historie als die van Jerusalem?

gramma’s laden natuurlijk die wereldwijd
gelden en moet er een einde gemaakt worden aan de groeiende anarchie van standaards.
In Japan bestaat dit al en deze mobilcommerce genereert al 5 miljard aan business
en groeit met 20%. De wereld ligt er mooi
bij met nu al 3 miljard mobieltjes, zeker voor
de handel! Het gemak dient de mens en de
technologie dient de omzet..

NIEUWE WOESTIJNSTEDEN
Zo’n 135 km ten noorden van Yemen aan
de Rode Zee komt Jazan Economic City
met zijn 135 km2. Voor 30 miljard $ en honderduizenden bewoners. Zo’n 40 graden
heet en de skyline lijkt op Dubaï. Er komen
ongeveer zes van deze steden waar investeerders werk en wonen realiseren voor de
vele werkelozen van nu. Daar wel zo’n 12 à
20%. Grote industriesteden dus om morgen
NA de olie ook te kunnen leven. De spaarvarkens worden omgedraaid, de toekomst
wordt ingekocht…

BOSBRANDMETER
De fransen vonden een bosbrandmeter uit
de Hydrolème genoemd. Het ding, gemonteerd op een mast, meet hij het vochtigheidsgehalte van de boombladeren langs
infra-rode weg. Die resultaten gaan dan direct naar een bewakingscentrum. Je kunt
het ding zelfs een beetje richten op afstand
en weet dus op tijd dat er ergens groot bosbrandgevaar is. Want hoe droger de bladeren, hoe linker dus. De tests waren zeer
veelbelovend. Het is mogelijk een beter
alternatief voor de ook al ooit genoemde
camera’s in het bos om brandstichters te
vangen. Nu nog een blusrobot en het is
helemaal gepiept. Een Sprinkle in het groene bos… waarom niet?

TRENDS/TECHNOLOGIE
11.000 TON ROTTE KAAS
Italiaanse kaasfabrieken werden in 2006 in
Cremona gepakt want hun vrachtauto’s
stonken afgrijselijk. Geen wonder, ze zaten
vol rotte kaas, boter etc. op weg naar oppoetsen voor verkoop. Het kwam uit diverse europese landen om na dat oppoetsen in
de diverse discounts te worden verkocht.
Grote voedingsfirma’s uit Italië deden hier
aan mee… Lekkere jongens, he?

EEN MOBIEL BOERDERIJTJE
Er bestaat een mobiel boerderijtje van 6
m2. Dat zo’n 400 kroppen sla voor u kan
maken en tomaten, uien en bloemen en 50
kilo vis. Gevoed met waterkruid en korrels
maken deze uw huisafvalwater schoon en
laten dat in het bed van de boerderij loopt
voor be-sproeiing. Niks kunstmest, maar 10
minu-ten werk per dag en een beetje
stroom. Hij is gemaakt voor mensen in de
derde wereld en in het westen. En u eet van
een beestje wat u aan proteïnen helpt en
dat, in tegen-stelling tot een koe, geen
methaan produ-ceert.
Het past easy op een van onze terrassen in
ons appartement in Marseille. U ziet het de
(slimme) mens kan ons nog redden…

MOBIEL LEEST BARCODE
In New York vergaderde de vertegenwoordigingen van 1 miljoen winkelbedrijven ter
wereld. Over internationale standaards
voor mobieltjes.. Ze besloten dat in de
komende jaren mobieltjes streepjescodes
kunnen le-zen. Dus als u er langs loopt in
de winkel krijgt u prijs, fabrikant, garantie,
afmetingen etc. te zien (of te horen) en bij
eetbare spul-len zelfs receptsuggesties.
Ze kunnen dan natuurlijk ook al lang met Internet communiceren. U moet wel bij uw
mobielleverancier tevoren bepaalde pro-

GORETEX KIT
Als u veel reist en veel tijdzones doorklieft
komt u steeds in ander weertje, uit die kisten kruipen. En dan moet je dus allerlei kle-
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ren meenemen en je hebt dus steeds de
foute bij je. Dus ontwikkelde GORETEX de
mensen van de ademende lichaamsbedekking, een kit die je onder in je bagage drukt
en hij is klein en superlicht. Het is een soort
hi-tech T-shirt . Onder nul? Geen probleem
dus; regent het, ook niet erg. Dus reizigers
en joggers schaf het aan. Handschoenen en
schoentjes moet u er nog zelf aan toe voegen dus. Dat is een volgende keer natuurlijk
bijgeleverd. Ik heb altijd zo’n windjasje bij
me dat een zakdoekomvang heeft en idem
gewicht.
En ik zweer erbij. Ik kocht het voor 10 euro
ergens, maar dat kan niet een Goretexding
zijn, want die hebben dikke prijzen. Hightech is gewoon highly expensive.

-CO-2 (HYSTERIE )
-IJS OP GROENLAND WIL NIET SMELTEN
“De versnelde beweging van de ijskap in
Groenland, richting zee, zal niet leiden tot
dramatische stijging van de zee spiegel”,
lees ik in de pers.
Het stond in Science en werd geschreven
door utrechtse wetenschappers. De theorie
dat de zee zes meter zou kunnen stijgen
omdat de ijskap tgv smeltprocessen in de
zee zou vallen, is nu onjuist gebleken. De
schuifpartij van die kap is mechanisch gezien onjuist gesnapt: hij blijft na een beetje
geschuif namelijk gewoon liggen. Dus voorlopig moeten we het doen met de stijging
van 50 centimeter in een eeuw, omdat het
zeewater zelf gewoon opwarmt….
Het is weer eens duidelijk gebleken dat die
wetenschappers elkaars palavers goed en
kritisch blijven checken. Dat scheelt deze
keer 5,5 meter en dat vertaald in dijkophoging scheelt een aardige slok belastinggeld… Want de nivoverhoging van de zeespiegel gaat VEEL langzamer en het blijft
minder. En u nog even kijken of dat opwarmen komt van (alleen en vooral) CO2…
Mogelijk kunnen we dan ook het budget
voor de zorg, nu zorginstellingen in Groningen geen nieuwe aanvragen meer kunnen honoreren, toch nog wat verhogen.
Voor al die poudjes met problemen…

UW EIGEN SODAFABRIEKJE
Een op de drie duitsers heeft er al een, een
Soda-Club, zo heet het nieuwe apparaat.
Het is een klein apparaatje met een gasflesje en kan dat gas in een vloeistof (veelal
water) brengen en dan krijg je sodawater.
Eventueel met grenadine erin, of coca. Het
kost je 17 cent per fles (na afschrijving) en
ook ecologisch is het een goeie . Want je
gooit geen lege flessen meer weg. En ook
het gehannes met lge flessen wordt veel
minder. Men schat dat er in 2012 zo’n 2 miljoen gebruikers in Frankrijk zullen zijn van
dit Israëlische product. Dus op naar de winkel voor uw eigen Soda-Club.

………………….…………………..

-FOSSIEL SPREEKT OP DE ZUIDPOOL
Onderzoekers vonden in het smeltende
antarctische ijs een veelzeggend fossiel dat
bewijst dat er, veel minder lang geleden dan
gedacht, een nogal hoge temperatuur op de
zuidpool heerstte. Veel warmer als het daar
nu is en, als men nu DENKT, dat het ook
ooit kan worden. En u weet als ik, dat de
CO2 uitstoot van auto’s, vliegtuigen en
fabrieken toen, duizenden jaren geleden,
nog niet bijster groot was. Die opwarming
gaat uiteraard veel problemen opleveren,
maar vliegen belasten en auto’s stil zetten
zal ons echt ook niet HIERBIJ helpen!

TOPICS/CAPITA SELECTA

-ZONNEVLEKKEN EN AARDOPWARMING

DE RIJKE RUSSEN KOPEN SARDINIË
De Costa Smeralda zit vol met rijken waaronder steeds meer russen. Met kasteelachtige huizen en met loeigrote boten.
Tientallen € is hier niks, zo vlak bij Berlusconi, Vladimir Poutine en nog wat andere
bobo’s. Er is ook een mooi hotelletje waar
een suite 31000 € doet, maar u moet wel
maanden tevoren reserveren. Hoezo subprimecrisis, WAAR iwas die ook al weer?
Wel niet in Sardaigne.
.………………………………………
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De zonnevlekken zijn al heel lang bekend
en hun 12-jarige cyclus was ook al ontdekt
door ene Fabricius. Maar nu we vanuit satellieten zicht hebben op de zon, blijkt dat
meer zonnevlekken nou net het omgekeerde bewerkstelligen van wat we altijd
dachten: het is dus NIET, hoe meer vlekken
hoe MINDER straling, nee het is omgekeerd! Want omdat de niet-donkere plekken
enorm veel STERKER gaan stralen zien we
ten gevolge van contrastwerking, gewoon
ook meer vlekken..
Dat verklaart nu ook een oude onbegrepen
probleem: de kleine ijstijd van 1645 tot 1715
had plaats tijdens een periode met diverse
opeenvolgende zonnevlekcycli met elk heel
weinig vlekken. Dus dat probleem is nu eindelijk opgelost.
Nou is dus DE vraag, gaan we nu naar een
periode met veel of weinig “bevlekte” cycli ?
Zullen het successieve dichtbevlekte cycli
worden, dan wacht ons een…stevige kou!
Want er zijn ook aanwijzingen dat er supercycli zijn van ca 200 jaar lengte. Dat doet de
de vraag naar hoe de twee volgende 12jaarscycli zullen zijn, erg spannend worden.
Stel je voor dat we het KOUDER krijgen in
plaats van WARMER, en dat ook nog over
25 jaar als er NOG minder olie is!
Een volgende ontdekking is dat de zonnediameter groter wordt. Waardoor het stralingsoppervlak toeneemt. De hoeveelheid
licht neemt echter slechts weinig toe (1
promille), maar de UV-stralingscomponent
kan wel 5 à 30% sterker worden! Erg link.

De ecologen hebben nu wel een klein probleempje in hun argumentaties om kernenergie af te wijzen. Immers als de voorstanders van kerncentrales roepen dat met
meer kernstroom de CO2 uitstoot afneemt
(en dus de aardopwarming verminderen
zou!), was dat wat lastig voor de ecolo’s.
Maar als CO2 en aardopwarming weinig
met elkaar van doen hebben, dan is aan de
voorstanders van kernenergie een belangrijk argument (uit de ecohoek afkomstig)
ontvallen. La vie est devenu (trop) compliqué, n’est ce pas ?

-IMMIGRATIE
EU HEEFT EEN IMMIGRATIE-AKKOORD
Het pact voorgesteld door Frankrijk heeft
van de andere 26 leden groen licht gekregen ; Sarko heeft 1-0 gescoord. Zuid-Amerika protesteerde verigens al luid dwz de
zeven linksere presidenten dus. De PS
hoorde weer niets en niemand…
De massale reguleringen à la Spanje zijn nu
afgezworen, de economie bepaalt wie er in
MAG, naast uiteraard asielzoekers etc. Europa koos en haar bevolking krijgt wat ze
graag wil; minder immigranten.
Dit gebeurde op 7 juli en op 11 juli kwam
een rapport aan bij de minister Hortefeux
over dit pact: het werd door een door hem
geïnstalleerde commissie helemaal lek
geschoten. Het handelt zich, zegt de minister, slechtsom een werkdocument. Maar de
volgorde is wel uitzonderlijk: eerst Europa
“doen” en dan Frankrijk intern? Dat is Sarko
weer! Europa gaat nu du op slot, het neokoloniale tijdperk is afgesloten.

Tja, wat betekent dit alles nu voor onze ongerustheid? Wel, dat we nog verdomd weinig van de zonnecapriolen afweten! Dus
ook dat het debiteren van oorzaken van
aardop-warming met erg veel
bescheidenheid moet worden gedaan. En
dat zeker het opfokken van foute ecologen
(best van goeden wille, maar toch!) en
daarmee ook van politici wel eens hele
verkeerde besluiten zou kunnen opleveren.
Zoals CO2 moet minder om
AARDOPWARMING TE VOORKOMEN.
Want daarvan weet dus geen enkele wijsneus of het ECHT klopt!

DE ROMS TEGEN BERLUSCONI
In Boekarest voor de italiaanse ambassade
staan protesterende met grote borden. “Europa verzet u tegen het Italië à la Mussolini..
Want Berlusconi gaat van alle Roms de vingerafdrukken verzamelen, wat hele nare
herinneringen aan ene Hitler oproept.. En
zeker aan zijn manier van praten en handelen. De Roms roepen nu de solidariteit in
van alle roemenen… Maar dat zal helaas
geen storm gaan lopen. Grenzen worden
verlegd, en Berlusconi komt de eer toe de
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grens van racisme te hebben overschreden… Wie volgt?
Intussen worden om Rome heen de fingerprints verzameld van elke rom, een ambtenaar en een Rode Kruis-medewerker
doen dat samen. Als je niet wil heb je voor
je het weet de verdenking te pakken, dat je
een besmettelijke zieke zou kunnen zijn en
dan MOET je naar het ziekenhuis. Alwaar
dan… je vingerafdrukken OOK genomen
worden…

Gedetineerden … er is al zo vaak over gepraat ,over nagedacht, geoordeeld en veroordeeld , geïnterpreteerd en rond geadviseerd …. De zovele vragen naar oplossingen rond deze thematiek , kregen nooit
echt -een wijs antwoord - toebedeeld .
Voor wie denkt dat ik er een pasklaar antwoord heb gevonden is bij deze weergave
niets wijzer … Deze beschrijving is slechts
een blik werpen … op het contact met deze
M’hameds , Brahims en Faïza’s die mijn pad
bewandelen… Een pad waarbij ik telkens
mag hopen dat ze goedbedoelde handvatjes
in hun context zullen meenemen. Wie weet
een kleine bijdrage aan een betere wereld.
Tevens zorgt de begeleiding van gedetineerden voor een balans in mijn werk met
slachtoffers en plegers… Ik laat u even
meekijken hoe dat zo gaat…

SPANJE DEED DEUR DICHT
Spanje zette 11 scheen, 4 vliegtuigen en 2
heli’s in tegen de illegale immigratie. En
werkt goed samen met Senegal. Geeft ook
steun aldaar om emigratie te remmen. Met
Mauretanië zijn ook contacten maar de samenwerking laat te wensen over.
Spanje heeft nu 5 miljoen vreemdelingen
(=11%) en breekt nu de massale immigratiestroom. Hierbij moet er aan worden
herinnerd dat de enorme economische
boom, die nu fors afremt, voor een belangrijk deel kwam VIA de klandestien
slecht betaalde immigranten. Die de staat
niets opbrengen (althans niet DIRECT),
maar die de staat ook helemaal niets kostten!
Elke historicus kan u uitleggen dat al eeuwen bijna elke boom gepaard ging met
immigratie. Immigranten brengen welvaart
en als dat niet meer lukt: back home please.
Dit gebeurde op enorme schaal in de 20-er
jaren van vorige eeuw in de VS. Toen
waren de (teruggezonden) immigranten, de
straatarme Spanjaarden uit het zuiden..

***********************************
Enkele cases:
M’hamed
Voorafgaand mijn gesprek met M’hamed is
er al zo het één en ander ‘geregeld’ … mails,
telefoons met de justitieassistente , maatschappelijk werker alsook een grondige
doorname van ‘het lijvige dossier’ dat in
mijn postbus is gedropt…
En daar komt ie dan … M’hamed. een knalroodharige marokkaanse dertiger die al
zo’n zeven jaren in de cel verbleef… Zwart
pak en wit hemd uit grootmoeders tijd …
met een gouden ketting die kwaliteit doet uitschijnen…witte sokken en lakschoenen …
Vergezeld van een ‘soort pastor’ volgens
hem ?…, schudt hij mijn hand met een sorry wegens ‘te laat op appèl’… En of ik snel
een attest van aanwezigheid wil schrijven,
een nieuwe afspraak wil geven want hij wil
zo graag ‘zijn maman ‘ bezoeken …
Een stroom woorden en zenuwachtig
wiebelend op zijn benen die liever naar ‘La

FILOSOFEREN--DISCUSSIËREN
-OVER: WERKEN MET GEDETINEERDEN
(van lezeres en psychologe Nicole, werkzaam in de zorg voor gedetineerden en
brandwonden-slachtoffers in het Antwerpse).
Ten geleide:
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nieuwsgierig is … “‘je kent me toch he”
klinkt het alsof ik hem na vijf sessies al
eerder vijf jaar ken.. Een antwoord geef ik
hem niet, omdat het doel van de telefoon is
een afspraak te regelen.

Maman’ willen dan naar mijn bureel. Toch,
is het doel een begeleiding op te starten en ik
wuif letterlijk
zijn woorden weg .
Vriendelijk maar vastberaden zeg ik hem wat
ik verwacht. Dat hij langsheen mijn tuinpad, in mijn kantoor, mij de ruimte geeft
om quality time ‘à ma manière’ in te vullen.

****
Faïza.
Faiza is een jonge Marokkaanse vrouw die
wegens diefstal is veroordeeld. Mooie meid
met gitzwart haar en dito ogen… ‘Rolmodel
pa’ zit al jaren zijn straf uit wegens geweldpleging… F. leerde zich afsluiten voor
het familiaal geweld en geraakte - ver weg
van zichzelf…- Stelen werd een manier om
aan behoeften bevrediging te doen…
Samen op weg met haar …met normen en
waarden in het mogelijke verschiet … Het
kleine meisje in haar zie ik verschijnen en
beetje bij beetje ervaar ik dat ze de juiste
route kan vinden… Mijn gedrevenheid is
groot, de hare ook…

Na een sessie ‘intake’ waarbij ‘contact maken ‘, de waardering is van het verschil …
schudt hij voor de tweede maal mijn hand…
‘Je bent een engel , glimlacht hij ‘ al geeft
dat enkel mijn ego een sprongetje. Ik geef
hem aan dat ik verwacht dat hij samen met
mij hard zal werken aan zijn mogelijke deelname in deze maatschappij. Dat er ruimte
zal zijn om ‘de steen op zijn hart’ zoals hij
het me aangeeft , te helpen verwijderen… Ik
zal mijn bijdrage leveren …
Even later zal blijken dat hij zijn bezoekje
aan ‘la maman’ heeft uitgebreid tot een
vakantietje in le Maroc om dan maar weer
een tijdje achter de tralies te vliegen.

***********************************
Overpeinzing:

***

TRAUMA BIJ PLEGERS VAN GEWELD
Zonder het gedrag goed te praten van plegers
van geweldsdelicten is het wel een realiteit
dat ook zij slachtoffer zijn geweest van traumatische ervaringen in hun levensgeschiedenis.

Brahim.
Nadat ik hem zie wegrijden, telefoon van de
maatschappelijk assistent van Brahim uit
Turkse roots. Van Marokko schakel ik dus
over naar Turkije … en ja of hij opnieuw een
afspraak kan krijgen… in afwachting van
een ‘enkelband’ mag hij zo’n 100 km rijden
van de gevangenis naar het bos, alwaar ik
werk en woon.
Brahim wil me ff aan de lijn… en ja de
vriendelijke assistente staat het toe… Ik
glimlach om de steeds zelfde vraag die hij
me stelt … “hoe is het met je?”… en ‘comme
d’habitude’ antwoord ik dan “heel goed
dank je en wat wil je “.
“Ja … euh afspraak …” weerklinkt het aan
de andere kant van de lijn…
“ben je op vakantie geweest”? vraagt hij me
waarbij ik hem aangeef dat hij echt wel

Ze groeiden vaak op in een onvoorspelbare
wereld, waar vaak dubbele boodschappen
waren over goed en slecht. Op hun hoede
zijn was belangrijk en regels hadden weinig
betekenis.
De onveilige omgeving, waar geen vertrouwen en verbinding aanwezig was, heeft
er vaak toe geleid dat de ‘wet van de sterkste’ op de voorgrond was .
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Want hoe kan iemand nou de weg naar ons,
de “goede mensen”, terugvinden, als er geen
een “goede” zich nog met hen wil inlaten in
positieve zin? Dat is toch essentieel?

Controleverlies trachtten ze vaak te vermijden door druggebruik, automutilatie of
afreageren op anderen ….
De M’hameds, de Brahims en de Faizas…
kinderen van weleer, die weinig ‘erkenning’
ervoeren… geen plek konden vinden waar
ze met hun kwaliteiten aan de slag konden…
et is een cliché… Toch blijf ik maar
geloven dat ook zij een kans verdienen .

Wij waren ooit, puur uit toeval geboren, de
laatste strohalmen van drugsverslaafde meisjes in onze tijd in Nijmegen. Gewoon in de
vrije tijd, we werkten beiden in keurige banen, en konden wat we deden eigenlijk niet
eens aan onze “omgeving” vertellen. Die zou
dat niet begrijpen, ja dat zelfs verdacht vinden. We hadden er een jaren in huis, van
haar 13e tot haar 18e jaar en zagen haar struikelend en omvallend en steeds weer overeind
kruipend weer geloof in “ons allen” krijgen
en zelfs haar eigen leven opbouwen met haar
vriend en zoontje.
En wat wij, complete leken, deden was gewoon de moed niet verliezen, nooit laten
zakken, maar wel stevig sturend er tegenaan.
Met hulp van deskundigen natuurlijk, en
soms zelfs met tegenwerking van autoriteiten.
Wij kwamen zo terecht in schokkende een
wereld, op slechts enkele kilometers van ons
comfortabele plekje, die je het beste met de
hel kan omschrijven. Keihard, gewelddadig,
misdadig, vol outcasts en ook wegkwijnende
jongeren. Soms tot aan hun “vrijwillige”
dood. En wat gewoon het belangrijkste
bleek was: we just never let them down.
Geen fout, geen belediging en geen pijn
leidde tot het woedend en of ontgoocheld,
doorknippen van die dunne navelstreng
tussen hen, the bad and the hopeless, en de
“the good-ones”, zij die wisten hoe het beter
kon. Hopend en gelovend, vaak tegen beter
weten in, en van beide kanten!… Het lukte
enkele keren iemand over de wiebelende
touwbrug te laten gaan van de hel naar het
licht. Soms maar heel kort, maar ook heel
lang, maar helaas, helemaal terugdenkend,
nu na tientallen jaren, nooit voor altijd.
Zo deelden we een aantal keren, “at the end”
eigenlijk pas heel echt hun afgrijselijke pijn.

Wat ik van hen leerde… ‘ wees niet bang of
boos want dan geef je me macht’ en jawel
… door heel ‘bewust’ bij eigen beleving te
blijven, weer te geven wat ik van daaruit wil
… helpt om authentiek en krachtig aanwezig te zijn.. Een kleine bijdrage aan een betere wereld, heel misschien…
Volgende keer een schrijven rond slachtoffers…
Nicole G., Antwerpen, Juli 08
…………………………………………….
Reactie LS:
Beste Nicole, zeer bedankt voor dit inkijkje
in jouw werk voor de gekneusde medemensen, door hun eigen schuld of die van anderen of gewoon door toedoen van het noodlot.
Wat opvalt is je bescheidenheid en je voorzichtigheid over je werk. Dat siert je, maar
gezien vanuit de gekraakte medemens, is je
inspanning vaak bepaald van een niet te verwaarlozen impact. Soms zelfs direct bepalend voor hun verdere levenskoers.. En dat
is eigenlijk het mooiste dat een mens de ander kan geven. Hem zien staan, in zijn waarde zonder vals medelijden, daarom gaat het.
En met incassering van de teleurstellingen en
zelfs pijnlijke fouten die ze nog zullen gaan
maken..
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en zwart te verjagen, te vermoorden en te
doen verhongeren (o.m. Darfoer)….
Merkwaardig genoeg zit deze gordel ook
nog vol met olie, van Zuid-Soedan tot in
Nigeria… Toeval?
Ook moeten we ons herinneren dat wij, de
christenen, het al meteen flink aan de stok
kregen met de (moslim)bezetters van het
heilige (joodse) land en hen dus vanaf toen
al kenden als krijgshaftige strijders waar we
wel 10 kruistochten mee uitvochten. En die
we, na honderden jaren van bezetting van
El-Andaluz,- waar christenen , joden en
moslims - elkaar in cultuur en wetenschap
vonden-, er uiteindelijk toch maar
e
uitgooiden in de 15 eeuw!
Denk ook maar eens aan de botsingen met
de ottomanen, die Wenen bijna inpikten en
die hier bij Poitiers moesten worden platgetimmerd.
Kortom: “wij”, de blanke christenen en de
arabieren/moslims kennen elkaar al lang
omdat we beiden handelaren waren en ook
die domme, heidenen niet konden uitstaan.
We kennen elkaar dus als grote machten en
conflicterende culturen sinds ca 800 na chr.
en dus vochten we ook tegen elkaar, verfoeiden elkaars godsdiensten, handelden
met elkaar , ja, en bewonderden elkaar
zelfs, want wij waren lang de grote politiek
/culturele polen in de wereld van toen.
De zwarten uit Afrika worden nu niet meer
met geweld opgepakt voor “onze dienstverlening”, nee, ze komen nu zelf naar ons toe.
Met wrakke boten, klimmend over hekken in
Marokko en zich verstoppend in containers.
En velen sterven onderweg…
Vervolgens mogen ze soms “stiekem werken” (voor heel weinig geld en op eigen risico), worden dan na veel klandestiene jaren van zeer slecht leven, geregulariseerd
(Spanje bijna een miljoen!) en dan vervolgens ook nog gediscrimineerd. In de VS
heten ze niet afrikanen, maar mexicanen,
etc.
Zien we dit vroegere nu niet eigenlijk gewoon opnieuw gebeuren? Waarbij het noodlot wil dat de Heer de olie vooral bij de arabieren in de bodem stopte, nota bene vlakbij
Mekka ook nog! Al blijkt nu dat dezelfde
Heer ook nog wel wat wegstopte op andere

Namelijk toen zij EN wij beiden moesten
loslaten. Zij hervonden hun hel en wij vonden, slechts met veel moeite onze eigen
levensweg terug. Toen begrepen we dat die
op slechts 3 centimeter van de hel liep, nee
eigenlijk altijd al had gelopen.
Wat ons soms nog pijn doet is dat sommige
mensen, geheel onbewust en mogelijk gewoon wat te gemakzuchtig, ware doodvonnissen uitspreken over hun verongelukte
medemensen. Ze zeggen dan: Waarom kan
hij/zij niet gewoon ophouden met zijn afwijkend gedrag en samen met ons in hetzelfde
rijtje verder lopen? Niet beseffend dat nou
net “ons rijtje” hun eerst compleet had vermalen…
Zie jij dit ook een beetje zo? En schrijf vooral verder over wat je bezig houd! Thanks
Leon.
-DISCUSSIES MET (lezer) FRITS
Frits I.
Frits stuurt me een krantenstukje over de
(mogelijk) komende internationale aanklacht tegen de president van Soedan en
vraagt zich af of die Arabische Dandjaweedkrijgers (die de soedanese president lijkt te
steunen), de erfgenamen zijn van de slavenvangers en -verkopers in de 17e eeuw.
Dat was dus een echt tentatieve gedachte,
beste Frits! Daar gaan we:
Repliek aan Frits:
Inderdaad, in de 17e eeuw wilden de (blanke) (N/Z/M)-Amerikaanse kolonisten graag
goedkoop werkvolk hebben (want daar begon het mee!), en de zeeuwse reders vulden aan de westkust van Afrika (m.n. in
Ghana), graag hun boten met negerslaven
die de arabieren in donker Afrika roofden.
Een uiterst lucratieve handel; het barste
toen al, zonder olie, van de miljonairs.
Tja, toen al waren de negers (polytheïsten),
de ongelovigen en de heidenen voor zowel
de (montheïstische) arabische moslims als
de (dito) blanke (kolonialen). Er was toen al
een soort van gemeenschappelijke minachting voor “dom zwart” in beide religie’s/
culturen. En nu nog trachten moslimfanaten de subsahara-gordel schoon te vegen,

58

plekken, wat dieper en vaak onder de
zeespiegels. Zie nu Zuid-Amerika/Afrika.
Als je dit sommeert, zie je eigenlijk het aloude patroon: grote beschavingen en grote
machten, vaak ook religieus gebaseerd komen elkaar tegen en vechten hun veten uit.
Grieken, Romeinen en ervoor en erna
Duits-land, Rusland, VS,Japan, China… en
vele anderen. En nu beleven we weer een
hoofd-stuk van deze rode draad uit
s’mensen his-torie. Er is niets nieuws onder
de zon, maar helaas worden de volkeren
nooit zo oud als de zon… Dus vallen ze
steeds in herhaling, al weet 80% niet eens
dat het een herhaling IS.
Daarom ook is de idee van de Unie voor de
Mediterrannée van Sarko, de strateeg, zo
goed gezien: 41 landen, samen 800 miljoen
mensen … die als buren samenwerken en
als regio in bevolkingsomvang meestijgen
met het Amerikaanse continent en die ook
nog iets voor blijft stellen naast de giganten
China en India.
Leon.

nistrieel" frauduleus en bedrieglijk binnenvallen van een ander land.
Onze beschaving is nog niet zo ver voortgeschreden dat we al een volledig einde
hebben kunnen maken aan het recht van de
sterksten. Een van de hoogste treden van
beschaving is het erkennen van 't recht van
de zwakken; zéker - en met prioriteit - : het
recht van de zwaksten. De planten- en dierenwereld - óók door God geschapen kennen dat verschijnsel van beschermen
van alles wat in gevaar is of op instorten
staat niet. Niet interessant. Strijdig met het
Algemeen Belang van de Natuur. Maar wij,
zeker in 't Christendom, draaien dat precies
om. Het is fantastisch en buitengewoon te
waarderen als je individueel of als collectief
jezelf - qua systeem - weet weg te cijferen.
Je bent dan wel "onnatuurlijk" bezig! Maar
wel héél, heel biezonder menselijk. Een
vorm van Imitatio Christi? Je komt hier op 'n
punt waar we boren op de zenuw die het
verschil markeert tussen Natuur en Kultuur
(=Beschaving). Dus zie ik die Mugabe als 'n
vertegenwoordiger van 'n oude soort, die
heel hardnekkig floreert. Hij is een soort
directeur van zijn "eigen" dierentuin. Helaas
kan ik niet (meer) 'n potje missionarissen
opentrekken; ze zijn "op"..... De oude bok
moet nu voor de 2de of 3de keer hoornvechten met de runner-up: Tsvangirai.
En, beste Léon, wat die slavernij betreft,
inderdaad, daar kunnen arabische cowboys
en westerse plantage-bezitters en lieden die
het transport verzorgen mekaar een hand
geven. Maar al diverse westerse regeringsleiders - én de Paus - hebben voor hun
aandeel excuses aangeboden. Maar dat
heb ik in Soedan en wijde omgeving nog
niet gehoord. Nee, wat ik hoor - van jou! - is
dat het in feite nog steeds doorgaat. Nondeju!
En ook hier weer - wordt het saai? - herhaalt
zich de geschiedenis. Want internationaal is
klip en klaar vast komen te staan dat er nog
steeds, ook bij ons, allerlei vormen van slavernij bestaan. En dat > 100 jaar na Harriët
Beecher Stowe. Slavernij in Noord en Zuid,
Oost en West ----> thuis best.(?)
Frits

DUPLIEK VAN FRITS
Helaas zijn niet alle leiders in de wereld, en
zeker niet in Afrika, van het kaliber van Nelson M.
Mugabe, 'n zoon van 'n regionale chief
(soort vorst?), nou ja daar hebben wij in 't
Westen het heel moeilijk mee. Je bent natuurlijk wel gek als je de nationale economie zo ontzettend naar de klote helpt: 10
milj.% inflatie. Briefjes van 10.000 zijn minder waard dan 'n sigarettenvloeitje...
Maar dat hij de oude kolonisten eruit is gaan
gooien is op zichzelf begrijpelijk. En dat die
revolutie veel geld en bloed kost en heeft
gekost; nou ja, kijk eens naar Marat en Robespierre, die lieten de guillotine overuren
maken en gaven assignaten uit om de oneindige onteigeningen interessant te maken.
Dus ook daar - zoals je schrijft, althans bedoelt - l'histoire se repète.
En dan Soedan. Hun president zie ik zo een
twee drie niet naar het Int. Hof in Den Haag
komen. Ze zullen het wel niet erkend hebben. Evenmin als de USA. Dus ook G.Bush
zul je er niet zien verschijnen, ondanks het
te vroeg en zeker illegaal en ook "intermi-
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Dupliek(je) van Leon
Firts je zette er een paar mooie invalshoeken bij, o.m. over Natuur versus Kultuur en
die ouwe Mugabe. De laatste moet wel seniel zijn, zijn fanclub van profiteurs schijnt
gewoon crimineel te zijn. Daarom wil Mbeki
die oude corifee ook niet gewoon maar afvallen, zegt men mij. Zie ik nu dat Magabe
een eerste deal sloot met zijn opponenten
onder druk van Mbeki… Snappen we Afrika
nou weer eens niet?
Nu heeft de Arabische Liga ook nog even
laten weten dat het Internationale Strafhof
de binnenlandse vrede/balans van Soedan
verstoort..
Den Haag kan we met pensioen of zijn
hoofdzetel verplaatsen naar… Peking of zo.

die gevangen zat en die zielige kids en familie had. De publiciteit hield onverzwakt
aan, de burgervader van Parijs (PS) liet een
enorm portret ophangen in de stad van
“hun” Ingrid. Intussen kwam, na Chirac en
de Villepin, Sarko aan de macht en hij besefte goed dat vrij krijgen van Betancourt
wel zeker +10 punten in de poll zou betekenen. Dus begon ook hij met iedereen te
rommelen, met geld te lokken en met what
have you, zoals met Chavez, de clown!
Toen het Uribe, de echte bevrijder, met
veel VS-hulp lukte om haar en anderen weg
te pikken kwam Sarko echt overeind en
organiseerde een stunt zonder weerga. En
daaruit volgt de volgende les: een symbool
voor een ideaal is goud waard, een
moedige vrouw die niet bang is dat is zeer
OK, en dan die kids en de poen in de
familie dat doet ook “medeleven”, en, als
ze dan ook nog, eerst door links tot symbool
wordt gebombardeerd, dan heb je goud in
han-den, politiek gesproken. Dus werd ze
een politiek item van eerste prioriteit.
Sarko pestte nu de PS door de eer op te
strijken en vijzelde zijn geschonden imago
wat ermee op. Zelfs een onderscheiding op
14 juli kon er vlot af! Tot grote boosheid van
Segolene die hoorbaar tandenknarste.
Dus Betancourt, goed gezond, werd tot nationaal symbool en tot politieke handelswaar. Tot een moedig, alleenstaand individu, dat een totaal depressieve natie kon
vervoeren. Ingrid is voer voor (massa)psychologen! Niks voor nuchtere ollanders dus.

Onze mooie “westelijke structuren op wereldnivo” blijken obsolete, de G8 etc. ook al.
L’Histoire se repète , dus nóg eens, maar
nu in de zin dat “ONZE”(westelijke) kultuur
en structuren op de helling gaan… En dat
in de tijd dat de OS2008 (ook zo’n oudje?)
zich te Peking in pracht en praal ontvouwt.
Onbedoelde symboliek?

Frits II
En Frits vervolgde met het sturen van een
foto van het opspelden van de hoogste
onderscheiding op de borst van Ingrid Betancourt door Sarko, en vraagt zich af: Het
staat haar goed maar waarom kreeg ze die
eigenlijk …?

FRITS III
Er kwam ook een foto binnen van een GI
met een iraaks kind in zijn amen, gemaakt
in het begin van de oorlog en door de hele
we-reldpers omarmd. Die soldaat kwam
geheel gekraakt thuis en pleegde recent
zelfmoord. Niet de enige of de eerste. In de
Vietnam-oorlog was het de laatste jaren
gewoonte om officieren van eigen club met
handgranaten op te blazen, fragging geheten. Oorlog is moorddadig op vele wijzen.
Dit was een “mechant” drafje door de eeuwen heen, opgeroepen door de Jandjaweed, van mijn waarde Frits. Dank je voor

Een zeer terechte vraag. Deze geboren
Colombiaanse parlementarier, ook franse
door huwelijk met een Frans diplomaat, was
een kleine presidentskandidaat voor de
Groenen en had ca 1,5% steun in haar land.
Toen werd ze, moedig foeterend tegen de
Farc-top waar ze op bezoek ging, gevangen
genomen. En ze verdween voor zes jaar in
het oerwoud….
Daarna begon het echt: links Frankrijk vond
haar erg moedig, haar kinderen die in
Frankrijk woonden wilden haar terug en
haar zuster, goed volle portemonnee wilde
ook wel helpen. En zo werd ze een symbool, van wat, tja, van een moedige vrouw
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de idee en de inspiratie.. Of heb je er nu al
spijt van gekregen?

houden…. Dat is keiharde realiteit, geweten
door hoog Den Haag. Be sure!
Amen.

Frits schrijft onder de foto van die GI:
Sinds hij dood is kunnen we ook letterlijk
spreken van een zinloze oorlog..

-------------------------------------------------------DISCUSSIES MET (lezer) COR
Lezer Cor reageerde naar aanleiding van
een tekst van mij in Editie 43-08 , ziehier:

Reactie LS:
Oorlogen hebben moreel nooit zin, maar
economisch en politiek wel zeker. Het grote
olievat waarop Saddam zat was voor de VS
een TE onzekere factor aan het worden.
Waarom? Wel nu kunnen we het goed begrijpen; de olieschaarste van NU had namelijk ook Saddam kunnen veroorzaken.en dat
had de VS toen al door! Vandaar nu weer
de oorlogsdreiging aan het adres van Iran!
En, let op, nu weten wij ook dat het ook ONZE olieschaarste was en is… tank maar
even en het is U duidelijk!
Dus Bush II ook een eenvoudige olieboer,
dacht, ik sla twee vliegen in een klap. Ik
ruim een hardvochtig dictator op, breng ook
“even wat democratie” in de achterbak
mee, en redt mijn olie-aanvoer. De sukkel
luisterde niet naar de fransen, die deze regio en haar donkere krochten kennen als
hun achterzak en begonnen “Shock and
Awe”, naar bleek intussen eigenlijk die van
hun zelf. En met steun van velen, ook politieke steun uit Den Haag,…
Dus wat was de zin? Wel, de olieschaarste
kwam ca 5 jaar later, mede omdat de olieproduktie van Irak NU NOG , op de helft zit
van onder Saddam! Dus Sjors fokte zelf
oliecrisis III, die hij nu net wilde voorkomen.
Ach, een troost is dat de vice-president, via
zijn belang in Halliburton er schatrijker van
werden ook nog wat anderen. Geen troost is
dat 4000 GI’s in lijkenzakken thuis kwamen,
dat honderdduizenden burgers in stukken
vlogen en miljoenen het land ontvluchtten.
En ook dat nu de chinezen al jaren de kas
in Washington moeten spekken waaruit
Sjors zijn duizenden miljarden haalde en
nog ha-len moet, om de Shock and Awe
zelfs nu nog te betalen.
Kortom: George dacht ook ONS een plezier
te doen door ook ONZE oliekraan open te

Heb ik het goed dat je probeert meer begrip
te hebben voor het radicalisme in de islam?
Als dat zo is, dan begrijp ik je niet. Je kunt
toch niet de middeleeuwen vergelijken met
de huidige tijd.De mensheid mag toch wel
iets geleerd hebben..!?
Wat mij weer eens in het hart getroffen
heeft, houdt verband met de wel zeer recente gebeurtenissen op de zuidgrens van
Libanon.
Ik bedoel de uitruil van oorlogsslachtoffers
en -deelnemers. Voor mij volstrekt onbegrijpelijk!
Israel laat ene meneer Samir Kuntar - een
(Libanese) Droez - vrij, (wordt hier in de
krant ook wel Qantar geschreven).
Dat stuk mens kwam als 16-jarige met een
rubberbootje uit Libanon gevaren.
Ze voeren op Nahariya, een plaatsje tussen
de grens met Libanon en Akko. Rond middernacht kwamen ze aan land en schoten
meteen een politieman dood die daar toevallig opdook. In Nahariya gingen ze in
groepjes van twee verder. Meneer Kuntar
ging het huis binnen van de familie Haran.
De familie was thuis: vader Danny, moeder
Smadar, en hun twee dochtertjes Einat van
vier en Yael van twee. Moeder Smadar
slaagde erin zich met Yael te verstoppen in
de kruipruimte boven de slaapkamer.
Om te voorkomen dat het kind ging huilen
smoorde ze het de mond. De jonge heer
Samir dwong Dany en Einat mee te gaan
naar het strand. Voor de ogen van zijn
dochter schoot hij Danny door het hoofd en
hield hem onder water om zeker te weten
dat hij dood was. Daarna sloeg hij met
stenen de schedel in van Einat en om zeker
te zijn dat het kind ook dood was sloeg hij
het ook nog op het hoofdje met de kolf van
zijn geweer.
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Samir met nog zo'n monster werden gevangen genomen en kregen meermaals levenslang.
En nou komt het....:
Kuntar is de dertig jaar dat hij in gevangenschap zat in de arabische wereld als
een held vereerd.
Nu hij vrijgelaten is zijn roem tot ongekende
hoogte gestegen.
Iedereen heeft dat kunnen zien met de TVbeelden.
Hij beloofde plechtig dat hij zijn kunsten
opnieuw aan Allah zou aanbieden.
Ik vraag me af hoelang Allah dat blijft aanzien: ik meen dat.
Ik had enig begrip voor de Palestijnen etc.,
dat is nu in zijn geheel verdwenen. Ik walg
van dit volk.
Ik moet nu mijn tranen drogen: een mengsel van verdriet en woede.
Cor.

gewapend werden vermoord. En de fransen
en de amerikanen kwamen NIET opdagen
ondanks de wanhopige hulpkreten van de
hollandse soldaten. En dit is pas 15 jaar
geleden, en nu, met de arrestatie van Karadzic gaan we alles herbeleven van deze
genocide op ca 1500 km van hier begin 90er jaren.. En nu nog wordt Karadzic als held
vereerd in Belgrado!
Zie nu ook Soedan/Darfoer.... 300.000 mensen vermoord, verhongerd en tienduizenden verkracht. En in Kartoem wordt Bachir,
de verdachte, toegejuicht. En de Arabische
Liga waarschuwt vor ongewenste effecten
op de hulpverlening in Darfoer.
.
Ik heb erg veel historie gelezen en weet het
zeker : ieder mens bergt in zich een radicaal, terrorist, moordenaar; er moet enkel
een set condities worden vervuld. Never forget, dat Mandela, ANC-terrorist, ook mensen opblies voor hij naar Robbeneiland
moest. Radicaal TEGEN de apartheid was
hij, en hij moordde er voor, uit overtuiging.
Hij is nu de knuffelopa van 90 jaar, diezelfde. Die ik ook bewonder.
En lees ook maar eens over wat er in Palestina gebeurde bij het verjagen van de
Palestijnen door de joodse nieuwkomers
aan “atroceties”... onbeschrijfelijke moordpartijen op vrouwen en kinderen. Feiten TE
over.
En dan besluit ik maar, willekeurig met de
moordpartij in de twee palestijnenkampen,
die twee dagen duurden, Chabra en Chatilla
heetten die. En SJARON heette de verantwoordelijke generaal, Jaweh hebbe zijn ziel.
Van dit alles is die Kuntar een "kind", vrees
ik. En wie is het dus schuld? Niemand of allemaal? Ik kan niet duidelijk meer kiezen.
En als Kuntar dit vreselijke toespraakje niet
had gehouden was hij natuurlijk ook niet bevrijd. Want dat zijn vrijlating werd gevraagd is eenvoudig omdat hij NU NOG ziek
in de kop is en door Hezbollahleiders weer
als symbool wordt uitgebuit.

REPLIEK VAN LEON
Tja , die werkelijk afschuwelijke Kuntar
Ik heb natuurlijk geen enkel begrip (= acceptatie) voor radicalisme. Maar probeer het
wel te snappen. Want elk mens kan zo’n radicaal worden en een moordenaar; de omstandigheden maken dat maken ze in een
wip van je.
Zie 50 jaar geleden toen de buren zes miljoen joden vergasten op basis van een wet
aangenomen door een meerderheid.
Gewoon die mensen uit Aken en zo, hoe
kan dat dan? En ze stuurden later 14 en 15
jarigen met geweren tegen de amerikanen
in de laatste oorlogsdagen. Helden voor der
Führer. Over blind (duits) fanatisme gesproken.
En de fransen leverden in Vichygebied
ZELF, zonder een duitse agent, alle joden af
bij de "boches". Die vergasten toen het hele
spul nadat ze met 20.000 samengepakt een
maand in een sportstadion moesten zitten
met EEN wc.
De mensheid leert niks Cor, want de omstandigheden, die zulke moordenaars maken worden stevig in stand gehouden. De
laatste moordpartij was die van de serven in
Sebrenica, waar de nederlanders 8000
mannen moesten laten gaan, die allen on-

De lijst van smeerlapperij is bibliotheken
lang, Cor, de daden zijn allemaal even afschuwelijk maar het zijn allemaal dezelfde
mensen, die allemaal werden verwrongen
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door andere mensen, en toen om zich heen
moorden in blinde woede en wanhoop.
Allemaal door God geschapen, gezondigd
en met/zonder berouw. En Kuntar mag toch
naar het paradijs straks, zijn paradijs dan.
Zoals de kruisridders na het uitmoorden,
een week lang, van steden in het Heilige
land, geprezen werden voor hun heilige
daden en God gevallig waren. Maar dat is
ook al 800 jaar geleden.

Was het niet Bertold Brecht die zei: "De lijn
tussen goed en kwaad loopt dwars door
s'mensens hart. Maar we kunnen ten enen
male niet elk mens zijn hart uittrekken."
Ik heb in de US ( Buffalo) de beroemde experimenten van Solomon Ash en Stanley
Milgram nagespeeld met proefpersonen. In
eerste geval meet je groepsdruk en in het
tweede autoriteitsdruk. Het is verbluffend
dat steeds weer opnieuw een meerderheid
blijkt door de knieën te gaan voor valse
/onjuiste ideeën, tegen de eigen overtuiging
in!
Ik heb het er niet bij gelaten en heb de populatie "niet beïnvloedbaren" en "door -demand-vallers" getest op creativiteit ( m.b.v.
de prachtige tests van Frank Baron: een
Buffaloman). Mijn hypothese werd hardstikke significant bevestigd: de "niet beïnvloedbaren" waren veel creatiever dan de
"meelopers".
Naar mijn overtuiging betekent dat, dat alles
gedaan moet worden in de opvoeding om
de aangeboren creativiteit niet kapot te maken. M.a.w. de onafhankelijkheid van geest/
de autonomie te bevorderen. Dit voorkomt
het "meeloopeffect" (met de groep en/of
met de autoriteit) en dus de grootschalige
wreedheid.
Want ik vind dat de Palestijnen ook leven
onder een dictatuur waardoor hun onafhankelijkheid wordt onderdrukt en dus de
sociale druk en autoriteitsdruk zo groot is
dat je van hieruit niet kunt testen wat de
Palestijn in de straat nu echt denkt. Vandaar
dat mij slechts rest om me in te leven in de
dramatische cases als die van Samir K.
Cor.

Dit is s'mensen geschiedenis en die is in
bloed geschreven. Daarom vind ik die Spinoza zo intrigerend: hij blijft lachen en is
optimist en zegt: probeer het te begrijpen
want dat is je enige verweer. Met of zonder
God. Daarin zit ook mijn enige hoop... Het
zal NOOIT veranderen, het is zo, IN ons
allen.
Daarom Cor, als jij, zeer begrijpelijk/terecht
walgt van Kuntar, walg dan niet van zijn hele
volk. Want dan zal je walging nooit meer
eindigen en wereldwijd worden. En dan is
een mens verloren, toch? Dan stapt hij toch
zelf in die mallemolen?
Ik zou je graag anders troosten maar weet
echt niet hoe. Die Kuntar gaat morgen weer
met een bom om zijn maag naar Beiroet en
trekt aan het Allah-touwtje; NET voor hij zijn
paradijs bereikt. Wedden? En dan schiet
een dag later een kolonist een palestijn van
15 jaar dood, die van zijn moeder met stenen moest gooien op joodse soldaten.
Beste vriend,
wees gerust ik praat niets goed. Ik wil het
alleen snappen en zal ook proberen zoiets
ZELF nooit te doen. Meer kan IK er niet van
maken.

DUPLIEKJE VAN LEON
Uiteraard is “druk” en kuddegeest een belangrijk fenomeen in deze en moet daarom
vrijheid en creativiteit worden bevorderd en
beschermd. Maar ook in democratieën, zoals Rusland, wordt de creatieveling gevangen genomen of gewoon vermoord; als hij
lastig wordt. En in elke democratie wordt
door politici gevochten om persaandacht
voor hun visie te verkrijgen. Dat mag, maar
zie nu Italië nu met een premier die ongeveer de hele pers bezit.

Daarom wil ik ietsje bijdragen aan het BEGRIJPEN van ons mensen, door onze daden te analyseren, dat is onze enige redding, if any. Dat alleen kan ons nog echt
VERBINDEN; ..dat wij ALLEN zo zijn......
Leon.
DUPLIEK VAN COR
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En dan de laatste video’s die nu wereldwijd
worden verspreid over wat het Israëlische
leger doet,- zie het schieten met een rubberkogel op een jonge al gearresteerde en
geblinddoekte demonstrant, die ineenkrimpt van de pijn-, zijn zonder meer schokkend. Nu gelukkig ook een schandaal
genoemd door de top van Israël. Er schijnen
nog 50 video’s van zulke uitspattingen te
zijn, gemaakt met kleine camera’s, verstrekt
door vredesbewegingen aan de palestijnen.
Waaruit te concluderen valt:
“als een oorlog is begonnen, wordt het aan
beide kanten één droeve reeks van leugens
en wreedheden”. En daaruit kun je met
recht vervolgens concluderen dat degene
die een oorlog BEGINT een enorme verantwoordelijkheid op zich laadt. Daarvoor
moet nu Karedzic uit ex-Bosnië, zich voor
de haagse strafrechters vooral verantwoorden.
Als ik dan nu ook zie hoe de EERSTE
gevangene van Guantanamo gelijk krijgt
van de Ameri-kaanse rechters, dat het
bewijsmateriaal tegen hem dus ongeldig is,
omdat het door marteling is verkregen (door
Amerikaanse GI’s!), dan wordt het me bang
om het hart. Want er komen er nog…. 265
of zo NA hem! Moet dan straks een hoge
VS-generaal of defensie-minister of … ook
naar Den Haag? Nee, want de VS erkennen
het inter-nationale strafhof niet… En, we
weten, dat de VS in Irakde oorlog begon,
ondanks zwaar protest van sommige Natopartners…
Leon
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