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MIJN DEVIES VOOR HET MOMENT:

IK MAG GRAAG MOPPEREN, MAAR ER GAAT NATUURLIJK HEEL VEEL GOED.
(Gejat van Maarten van Rossem met dank aan lezers H+ Chr en lezer H. te W..)

“REGEREN IS VEEL GEMAKKELIJKER DAN DE MACHT VEROVEREN. (Zei Sarkozy, recent)
“COUPS BAS, TRAHISONS ET EMBRASSADES” (= Slagen onder de gordel, verraad en omhelzingen). (Dat
was de titel van een artikel over de PS-Zomeruniversiteit, en dat lijkt mij: Kort, krachtig en … waar!)
“DE OORLOG TUSSEN GEORGIË EN RUSLAND OVERSTIJGT HET NIVO VAN EEN LOCAAL GEBIEDSCONFLICT TUSSEN EEN IMPERIALISTISCH MOSKOU EN EEN ONHANDIG TIBILISSI” (Schrijft hoofdredacteur Barbier van L’Express).
“DE EUROPESE GRONDWET MOET EEN KORTE TEKST ZIJN DIE KINDEREN OP SCHOOL GEMAKKELIJK
KUNEN LEREN”( (Zei Vaclav Havel in een interview; dus nog veel korter dan de “verkorte versie van Sarko”).

“SINDS MIJN HUWELIJK MET CARLA BEN IK OOK EEN RIJKE”. (Zei Sarko en was sarkastisch).
“IK ZOU HEM GRAAG WILLEN VRAGEN WAT HIJ EET OM TE BEGRIJPEN WAAR DIE ENORME ENERGIE VAN
HEM VANDAAN KOMT” (Zei Barak Obama over Sarkozy, toen hij In Parijs was).,

“We lenen geld bij de chinezen om olie te kopen in de Golfstaten om die vervolgens te
verbruiken op een manier die onze wereld verwoest. Dit kan zo niet langer”. ( Zei Al Gore, en
Obama knikte instemmend. Iedereen heeft zo zijn eigen waarheden).

“Dit alles laat zien dat God universeel is. God is liefde en geen enkele staat of mens moet
de invloed van godsdienst vrezen, want die gaat enkel over de liefde” ( Zei Bush in Peking en
liet ons achter met enkele vragen over de bloedige oorlog in Irak en zo; daar was weinig liefde te bespeuren).
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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REDACTIONEEL.

TOPICS-CAPITA SELECTA
-STIERENVECHTEN: HOE LANG NOG?

*VOORAF/EDITORIAL
De krant groeide opnieuw in aantal
lezers en ik besloot om VOORAF in
een meer samenvattend/opiniërend
item te veranderen en het meer
“opsommende” van vroeger los te
laten. Daarom heet het vanaf nu:
VOORAF/EDITORIAL.

-HONGER: NOORD CONTRA ZUID?

CO-2 (hysterie?)
-DE AARDOPWARMING IN HET JAAR -10.000 .
-DE GROENE SAHARA
-CO2 ONDERGRONDS OPSLAAN
-KRIJGT LE PROVENÇAL GELIJK?
-LYONESE TOESTANDEN IN UTRECHT?
-LOCALE ZIENER DOET VOORSTELLEN

IMMIGRATIE
-OOST-EUROPEANEN HARD NODIG
-LIMBURGSE BEVOLKING KRIMPT AL VIJF JAAR

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L ‘EXCEPTION FRANCAISE
Frankrijk is echt een land met twee
gezichten. Door Sarko schittert het nu
weer op het internationale toneel (EU,
Rusland-Georgie, Syrië, etc) maar intern is het nog worstelend met zijn
tekorten en zwakke financiën. De
hervormingen komen overigens per
dozijnen mede omdat de PS-oppositie
compleet ont-breekt. Leger, schoolsysteem, privatiserin-gen. ziektekostensteem, vakbondsposities, alles is
tegelijk in de revisie. Intussen is het

FILOSOFEREN--DISCUSSIËREN
-A VIEW FROM JOE (Joe uit de VS)
-VERSTOORDE RUST IN HET BOS (Nicole)

ALS DE DAG VAN TOEN ( -50/60 jaar)
……………………………………………………….

DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL
Bladen/Kranten
Frans
Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ;
L’Expansion; Le Figaro; Le Monde, Le Canard Enchainé; et
plus.
Duits
Der Tag; Der Spiegel (af en toe)
Engels
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nisatie van energiebedrijven, autogiganten en vliegbedrijven verandert
razendsnel. Er is enerzijds veel hoopvols, anderzijds ook veel verwarrends, terwijl ook de strijd om
uranium nu al woedt.

geboortecijfer wel het hoogste van
Europa en voor zeker 80% ook “dubbel frans” van kleur. Zo ziet mijn
tweede vaderland er dus nu uit…
VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN
ALGEMEEN
Alle systemen en volkeren van de wereld lijken in de war; van het weer tot
de wereldeconomie. En wij bezien het
met verbazing en ongerustheid. Financiële systemen, de bankwereld,
olie- en grondstofprijzen, beurzen en
wereldorganisaties, misdadig gedrag/piraterij, volle gevangenissen, alles
jojo‘t heen en weer en zonder einde.
Op zoek naar een nieuw evenwicht
waarin alle nieuwe verhoudingen een
plek zouden moeten vinden. Intussen
versterken overheden hun greep op
de burgers, als een ware Big Brother.
Transportsystemen gaan op de kop,
de grote autofabrikanten en de luchtvaart voorop. Nieuwe medicijnen, inzicht/ ingreep op onze genen, steeds
oudere (dure) mensen in het westen
en steeds meer arme werkelozen in
Afrika en het Miden-Oosten. En Internet boomt en dreigt zelfs vast te gaan
lopen. De discussie over “waarden en
normen” mondialiseert ook steeds
meer …. en niemand kan de ander nu
nog dictaten verkopen.

RELIGIES
Religie speelt op vele plaatsen in de
wereld weer een grote rol. Zie nu
vooral in de VS, in Rusland en uiteraard in de moslimlanden. De verhouding Kerk en Staat wordt opnieuw
een groot politiek item. De religieuze
restauratie slaat alom toe, terwijl
Europa “het geloven” steeds meer
achter zich laat. Als enige werelddeel,
lijkt het. De katholieke kerk en haar
christelijke derivaten
spelen nauwelijks een rol op het wereldtoneel,
gezien vanuit de kerken zelf.
AFRIKA
Het noorden krabbelt op en wil verder
vooruit. Het subsaha-deel is schatrijk
aan grondstoffen en de bevolking is
straatarm, terwijl China en anderen
eigenlijk opnieuw en op een andere
wijze, het continent daar koloniseren.
Enkele landen verkeren in grote chaos: Zimbabwe, Somalië, Ethiopië
voorop en de etnisch-religieuze strijd
davert hier en daar voort en eist een
enorme tol in dood, bloed en hongerenden.
Afrika kruipt omhoog, maar zeer langzaam. Onder veel geweld en met
echte en ook economische wapens.
Toch groeien ook het zelfbewustzijn
en de zelfredzaamheid.. De nachtmerrie uit het verleden lijkt te slijten…

OLIE, ETC.
De transportsystemen en de energieopwekking moeten fundamenteel in
de revisie. De auto en de explosiemotor zijn uit. De prijzen van grondstoffen dansen op en neer. De mensheid zoekt koortsachtig en creatief
naar totaal andere wegen. Kernenergie concurreert morgen weer met
oude fossiele brandstoffen (steenkool!) en duurzame energie. De orga-

WEST-EUROPA
Een krimpende bevolking, economische fricties, politiek in verwarring,
waardensysteem vol twijfels; dat is
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de onenigheid over Kashjmir herbegint. Intussen veranderde Ne-pal in
een republiek, en de koning vertrok.
Let wel: deze regio heeft een aardig
voorraadje kernwapens…

Europa nu. Links valt overal om, heeft
geen antwoord meer. Rechts eigenlijk
idem, het populisme woedt. Het oude
continent zoekt naar nieuwe waarden
en perspectief. Daarbij nog wat terend op de “oude, maar slijtende”
rijkdom en anderzijds een sterk toenemende verarming. En nog veel te
aarzelend bij de vorming van een
politieke eenheid…

NOORD-AMERKA
De crisis woedt voort, Bush privatiseert nu ook al de grote financiële instellingen en tracht te remmen
wat hij liet mis gaan. Ook de autogiganten kloppen voor hulp aan bij
Washington. Het wondersysteem gaat
over de kop, mede door graaigedrag
en ethische uitglijders. Intussen probeert de bevolking haar mind op te
maken voor zijn opvolging, terwijl
Irak lijkt af te gaan lopen. Obama en
McCain jojo-en fors, en de twijfel over
de overwinning van Obama groeit.
Het uur van de waarheid, ook voor de
rest van de wereld, nadert met rasse
schreden.

OOST-EUROPA
Moskou strijdt om aanzien en macht.
Vol met energie , maar zoekend naar
prestige. Nu stort het zich op zijn
grensgebieden die “overlopen” naar
de oude vijanden. Europa heeft nu
een eigen interne strijd waarin de VS
participeert en waar China en India
(Azië) en Latijns Amerika met enige
verbazing en afstand naar kijken.
Voor hun is het een ruzie binnen de
“oude wereld”.

LATIJNS AMERIKA
Dit continent wordt een nieuwe energiegigant en ontwikkelt zich snel. De
labielen zijn hier: Venezuela, Bolivië
en Colombia en ook een beetje Argentinië. Brazilië neemt steeds sneller zijn plek als wereldspeler in en
houdt zich vooralsnog ver van het
wereldpolitieke toneel: vooralsnog
kijkt en werkt men hier.

OOST-AZIË
China bevestigde vooral voor zichzelf
zijn machtige positie in onze wereld
via de OS2008. En zijn eigenwaarde
groeide enorm, en mogelijk ook zijn
wantrouwen naar het westen? Intussen nemen de interne problemen
snel toe: Tibet, de moslims in het
noord-westen, de arme boeren en de
roerigere intello’s. Japan blijft politiek
in zijn crisis steken en blijft los opereren van het wereldtoneel. NoordKorea maakt opnieuw ruzie; en de VS
manoeuvreert weer niet erg handig
aldaar.

OCEANIË
Grotendeels westers in aanzien en
gedrag met nu ook last van de recessie. Maar toch ook relatief op grote
afstand van “ons” blijvend.

ZUID-AZIË
Pakistan duikt in een grote crisis
mede gelieerd aan zijn bondgenootschap met de VS en zijn grensregio met Afghanistan, vol met de
Pasjtoen. India kijkt verontrust toe en

MAGRHEB-MO
Het conflict blijft ondergronds broeien, terwijl men probeert Syrië te apaiseren ook in zijn vriendschap met
Iran. Turkije arbitreert tussen Israël
5

haar werk aan de rand van onze
samenleving.
-ALS DE DAG VAN TOEN
Deze kale opsomming van nieuwsfeiten uit de maanden direct na WO II
laat zien, hoe onze ouders bezorgd
kennis namen van de vele problemen
van hun tijd. En daarna begon snel
de glorie van West-Europa, Duitsland
voorop! Denk hierover maar eens na.

en Syrië en Sako deed ook, zeer
verrassend mee.
Maar iedereen
wacht nu natuurlijk op de opvolging
van Bush. Irak gaat intussen steeds
meer zijn eigen weg en denkt al na
over de tijd na het VS-vertrek en,…
verkoopt fors olie aan China.
Het westen zoekt opnieuw toenadering tot de Magrheb, en zelfs met
Libië. Want dat is voor de toekomst
van groot belang vanwege de olie en
de politieke relaties/evenwichten in
de regio.

****
*DIXIT---VERBATIM

TRENDS
De
grote
gadgetstroom
blijft
doorgaan en krijgt ook steeds meer
een ecologische kleur. Steeds nieuwe consumptiegeintjes voor de
mensheid in haar razende galop.

“De enige boodschap is nu geworden: die man is geen goed vaderlander; zijn naam lijkt niet op die van
vorige presidenten die op de dollar
stonden. Deze man is een risico”. (Zei
Obama over de commentaren van republikeinse zijde).

TOPICS
-CO2
Terwijl de CO2-verwarring blijft, volgt
de politiek
deze lijn nog steeds
nadrukkelijker. Onderzoek van de historie vergroot onze twijfel over onze
schuld aan de warmere aarde. De
mens wil het tij keren; tegen beter
weten in?
-IMMIGRATIE
Oost-Europa gaat weer naar “huis”
en laat het westen zonder voldoende
handen achter. De irakezen komen er
wel weer aan, terwijl steeds meer regio’s vergrijzen. En in hoog tempo
(bv Lim-burg/Nederland). Hoe moet
dat nu met die vergrijzing versus de
krim-pende
immigratie?
Welke
politicus durft het nu eens ECHT te
zeggen?
Zie
intusen
de
VS:
immigranten bij de vleet!
-FILOSOFEREN—DISCUSSIËREN
Lezer Joe schrijft ons zijn visie over
de VS en lezeres Nicole vertelt over

***
“Omdat China doorgaat met het
beschermen van zijn eigen industrie
worden wij gedwongen hetzelfde te
doen” (Zei Paulson, staatssecretaris van Financiën).
****

“De socialisten zijn vreemde vogels. Ze
hebben maar een antwoord op alle
problemen: tegen liggen bij elke oplossing”.
( (Aan het woord: een woordvoerder van de UMP, partij van
Sarko.).
****

“ Aan de militaire afhankelijkheid van de VS
moet de EU nu ervaren ook sterk energetisch afhankelijk te zijn geworden van
Rusland “ ( Deze niet te benijden positie werd opgemerkt
door een politieke waarnemer met begrip voor wat er met ons
eigenlijk gebeurt).
****

“ HET IS ONMOGELIJK EEN RESULTAAT IN
EURO’S TE VOORSPELLEN NU DEZE MUNT
VOLEDIG ONVOORSPELBAAR IS GEWORDEN”. (Zei de baas van Oréal bij zijn resultatenpresentatie j.l.)
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Kakje Boffie zo hebben we ook een
Takje Bhee en nog veel meer.
7. "Mam, spoken kunnen altijd overal
lekker slapen"
"Oh, hoezo dat?"
"Ze hebben altijd een lekker dekentje bij zich..."
8. "Je moet wel je handen wassen als
je op de wc bent geweest, want daar
zitten dan bakteringen op..."
9. I.p.v naturismecamping maakte ik er
vroeger van naakttoeristencamping
10. Moeder heeft samen met haar
dochters pizza's gemaakt. Zegt de
oudste : "Mag ik nog wat
geraspteerde kaas mam?"

****

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

*INGEZONDEN
EERST WAT INGEZONDEN MOPJES
Eerst een bijdrage van kleindochter Zoë die
bij ons op vakantie was:
VAKANTIE-OPRISPINGEN
De tien meest leuke versprekingen van
kinderen
1. Moeder zegt tegen haar zoon: ik hou
van jou. Waarop hij antwoord : ja ik
hou ook van mij.
2. Vader en dochter zitten in de bus
dochter zegt: Papa, mag ik op dat
drukje knoppen.
3. Vader en zoon zitten in de auto zoon
zegt: Kijk papa! Er staat een brand in
de fik.
4. Papa is aan het koken: Papa wat
doe jij? Vader: papa maakt lekkere
hete kip met roti. Kind: waarom ?
Vader: Omdat papa hete kip heel
lekker vind. Kind: waarom? Vader:
Omdat papa een Surinamer is... Zijn
zoontje is stil, trekt een sneu gezicht
loopt beteuterd naar zijn moeder en
fluistert dan alsof hij net ontdekt
heeft dat zijn vader een enge ziekte
heeft: Mam, papa is Surinamer...
5. Nadat haar moeder is bevallen zegt
dochter: Mam, is het een jongen of
meisje? Moeder: Een meisje. Net als
jij. En wat is mama dan, denk je?
Dochtertje: (denkt even na en zegt)
Een koe!
Moeder verbaasd: een koe???
Dochtertje: Ja, want jij geeft ook
melk.
6. Bij sommige mensen heten Tomaten
: Motaten. Benzine is Zenbine.
Limonade is Nimolade, Muziek is
Zumiek, een Bakje koffie is een

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 44-08:
Lezers Marianne en Marc uit Zuid-Afrika, nu
op de fiets dwars door Spanje, stuurden ons
hun tweede reisverslag. Zie hun relaas
onder EXCEPTION, onderdeel: DOE IETS
MET UW LEVEN!
***
Van lezers T. en B. uit het naburige dorp
komt dit berichtje:
Beste Leon,
Dank voor je uitgebreide epistel. We hebben
er weer van genoten.
T. en B.
Dank beste T. en B. voor jullie reactie; ik zal
graag mijn best blijven doen op uitgrbreide
wijze! Dat geeft meer keus.
***
Van lezer H., een beetje mijn redactionele
geweten, ontving ik deze mooie reactie die
me weer tot denken aanzet:
Beste Leon,
Ik zit te lezen over ene Henry Harvard, een
auteur van franse origine die ook in Nederland voor diverse kranten werkte en dan
…zegt mijn geest: Leon! Verrek, ik heb mijn
laatste Provencal nog niet gelezen want die
kwam zowat op de dag dat we op vacantie

7

grote hoofdletters geschreven. Misschien
komt dat voort uit het advies van de kunstredacteur om vooral niet om te kijken. Dat is
niet zo'n goed advies, lijkt me. Wie omkijkt,
herkent patronen, herkent herhalingen en
ziet in de loop van de geschiedenis hoe betrekkelijk sommige gebeurtenissen waren,
die in het toenmalige NU ook met hoofdletters werden geschreven. Wie omkijkt ziet
ook zijn eigen stommiteiten, dat is zeker
waar, maar het is toch beter om die van een
afstand nog eens tegen het licht te houden
dan ze te vergeten, denk ik. Hoewel, het kan
wel eens "pitschen" (pijn doen; RED.) om
het maar in het Limburgs uit te drukken.
Ik weet niet goed meer wat ik met al dat
politiek gebeuren aan moet. Invloed heb je
er niet op en hoewel het geenszins mijn bedoeling is de ogen te sluiten voor de werkelijkheid, betrap ik me er toch vaker op dat
ik denk: mijn tijd zal het wel duren. Dat betekent uiteraard niet dat ik van mening ben
dat we God's water maar over God's akker
moeten laten lopen, maar ik weiger nog langer om me te ergeren over allerlei (m.i)
stompzinnige beslissingen waar ik maar
eens in de vier jaar iets aan kan doen. Is het
wel goed voor je gezondheid, al die politieke
artikelen? Bovendien: ben je nu echt in het
Paradijs gaan wonen om je daar voortdurend druk over te maken?
Kaats het balletje maar weer eens terug !
Hartelijke groeten van mij. Keep up the good
work, nevertheless !
Harry

gingen en toen stond mijn hoofd er niet
naar. Dus: lezen en even wat antwoordendacht ik. Ik open mijn Outlook en ja hoor: de
volgende Provencal. Ik kan dat moordende
tempo van jou niet meer bijhouden, dat is
duidelijk. Je kijkt teveel naar de Ventoux.
Voor ik nou weer aan deze Provencal begin,
schrijf ik toch maar eerst wat- ik ken mezelf
een beetje. Zover ik uit de krant lees gaat
het jullie goed, althans tussen de regels
door pik ik wel eens wat melancholie op
(gedichten) maar daar hebben we allemaal
last van. Als het niet erger wordt, kun je
daar redelijk oud mee worden!
Aldus H.
Beste Harry,
Het doet me goed dat je aan me denkt bij
het lezen over echte auteurs en journaille.
Tja, Le Provençal gaat NIET met vacantie,
die heeft namelijk altijd vacantie. En een
keertje overslaan mag echt hoor, al knaagt
kennelijk dan je geweten. Dus snel aan het
werk man!
En die melancholie, ach, ik ga ermee om
door erover te schrijven. Dan ben ik het kwijt
voor even en, de lezers krijgen het voorgezet. En ik weet een Bourgondische
levensstijl intussen aardig met melancholie
te verenigen. Als nadenkertje: in het mooie
zonnige Zuid-Franrijk komen de meeste
suicides van Europa voor, op Luxemburg na
dan! Dat verrast je ongetwijfeld. Dat is dan
dus uit de hand gelopen melancholie, waar
ik lekker even ver vandaan blijf. Dank voor
je intrigerende reactie,
Leon.
**

Mon chèr Harry,
Als ik in het frans aanhef, dan wordt het een
tandje pittiger. Want ik mag toch hopen dat
ik er af en toe in slaag dingen te relativeren
door ze nou net WEL in historisch perspectief te plaatsen en te beoordelen. Of doe ik
dat te onzichtbaar? Want natuurlijk blijft van
de waan der dag vaak geen fluit over , alleen weet geen kip WAT de tijd overleeft en
wat niet. En, doordat er WEL “ reactie op
actie optreedt” (ook al is de actie soms wat
onnozel van aard) wordt nu net de geschiedenis in zijn loop BEPAALD, toch?
Als de mens zich niets meer zou gelegen
laten liggen aan de wereld om hem heen,

En lezer H. vervolgt zijn reactie, en nog veel
pikanter!
Beste Leon,
Nog even iets over de krant. Er zit iets
scheef in de verhouding tussen de kunstredacteur en die ontzettend breedsprakige
politieke commentator. Gezien het feit dat
de hoofdredacteur ook al een dagje ouder
is, zou ik verwachten dat er wat relativering
en mildheid uit de artikelen zou gaan spreken, maar het politieke NU wordt nog met
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oor te luisteren naar zijn fraaie klanken. En,
lees , selectiefjes, ook verder Le Provençal.
Laat me ook weer eens opnieuw weten wat
het bij je veroorzaakt, want jij bent mijn marketingburo.
Zo, en nou weer serieus: très bien merci
chèr Harry!
****

krijgen de boze krachten ook vrij spel, toch?
Zeker in een democratie gaat de zaak naar
de fluimen als de burgers het “wel en wee”
gewoon maar wat “uitbesteden” aan de
gekozenen.
Als we in het stemhokje staan moeten we
OORDELEN en dat kan enkel als je een
beetje wil OPLETTEN op wat men ervan
bakt. Anders krijgen we dat zootje weer
terug toch? Omdat dit in Nederland en elders een beetje verwaarloosd werd, is het
op sommige gebieden zo’n puinhoop geworden. Er is niets linker dan een parlementariër/bestuurder die niet in de peiling
wordt gehouden, dacht ik.
Want het zijn mensen zoals wij allen! Daarin
zit onze beïnvloeding: de publieke opinie
heet het slapjes, in de wandeling. Maar erg
belangrijk! En, leg jij ook maar eens aan een
onnozel geworden volk, dat zich van de
wereld afkeerde in zelfgenoegzaamheid, uit
waarom je bij ogenschijnlijk mooi weer, toch
flink moet hervormen en zo! Zie Frankrijk
waar dit mechanisme jarenlang NIET werkte: une catastrophe dus!
Daar zijn we het, gezien je einde van de
tekst, het zowaar helemaal over eens. Wat
ik ook steeds al dacht (en hoopte),
natuurlijk.
En nu nog even dat “contrast” dat je,- en je
hebt gelijk!-, oproept: wonen in het paradijs
en dat je (te) druk maken over de boze
wereld… Daarin zit voor mij nu exact het
zout in de levenspap, dat contrast is het
boeiendste wat er bestaat. Om het echt in
balans te zien moet je eigenlijk hier eens
komen kijken naar onze etentjes onder “gepensioneerden van internationale allure
hier”, drie/vier keer per week; en “bien
arosé” natuurlijk. En ook onze veelvuldige
bezoeken aan mooie muziek, film en theater
waar het hier van wemelt, zeker nu. Erg
genieten dus.
Dus concludeer ik nu even serieus, dat ik
van wat meer pret moet getuigen, zeker ook
in Le Provençal. Dat heeft mijn “weertse
redactionele geweten”, beste H. jij dus, toch
maar even vlotjes over de Bühne gekregen!
Waarvoor oprecht dank. En in deze lijn blijvend: proost beste H., neem een lekkere
neut, stort je op het clavecimbel en leg je

Lezer (en correspondent) Joe uit de States
schrijft:
Hello Leon,
Thank you for Edition 44.
En hij doet er een interessant stukje over
zijn views op de actualiteit en vooral op de
aankomende verkiezingen, bij.
ZIE TOPICS: Filosoferen en Discussiëren
Thank you, Joe. I give some comment
under: TOPICS. Keep telling us your views
please.
Leon.
****
Lezer Nicole uit het Antwerpse, en sinds
vorige editie columniste, schrijft mij en ons:
Beste Léon,
Ben net terug van een weekje verlof in de
Ardeche en Dordogne..... Nog veel mailtjes
te lezen.
-) maar wilde alvast deze anekdote aan je
laten lezen...
Ik heb ondertussen al effe je krantje
doorlezen... en dank voor de feedback !!!
-) Ik zal je zeker beantwoorden... maar ik
wilde alvast zeggen dat het me 'raakte' wat
je vertelde. Raakte in de positieve zin.
Groetjes,
Nicole
Beste Nicole,
Dank voor je reactie en je nieuwe bijdrage.,
die ik heb opgenomen onder TOPICS,
onder Filosoferen en Discussiëren. Laten
we zo doorgaan; I like it! Tot gauw.
Leon
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De politiek “gaat nog voor de oude grandeur” en ook de meeste fransen willen dat.
Maar is dat wel realistisch en haalbaar?
Moet er niet wat bescheidener worden
gekeken en gehandeld? Irriteren de fransen ook die anderen niet te veel?
VGE ziet Frankrijk als een “middelgrote wereldmacht” en niet MEER; zonder iets af te
doen aan zijn historisch kapitaal, zijn cultureel en filosofische erfgoed en zijn mogelijkheden om een referentie voor “Goed
Leven “ te blijven. Frankrijk was ook in het
verleden ook zelden een territoriaal
expansieve macht.
Dus La France moet zich scharen in de
groep van Japan tot Spanje met een unieke
plek gekenmerkt door levenskwaliteit, sociale harmonie en hedendaagse creativiteit.
Zo moet Frankrijk zich ook voor Europa inspannen en in de VN (Veiligheidsraad)
samen met Duitsland.
Een ander geluid? Of een juistere visie?
VGE ziet zaken vaak scherp, vanuit zijn echt
franse ziel en kon met zijn schets nog wel
eens gelijk hebben. Zou Sarko er ooit op
reageren?

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

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.
BLIK IN DE FRANSE ZIEL
De monarchie stierf al lang geleden en had
een eeuw nodig om te verdwijnen. Maar de
sporen zijn nog overal zichtbaar en ze verbazen de vreemdelingen die toekijken.
Bijvoorbeeld in onze acceptatie van de
privilèges van de machtigen en ook van hun
machtsmisbruik. En dat is ook te zien in de
houding ten opzichte van Saro. Hij besluit
wie “erbij hoort” en ook wie “zijn stem mag
verheffen”. Sarko is ook omnipresent, overal en altijd op de voorgrond dus. Als een
heerser in zijn kring In vele opzichten een
monarch met zijn hofhouding. Hij moge dan
in sommige zaken, bling-bling genoemd, onfrans zijn; in zijn machts-uitoefening is hij de
reïncarnatie van de franse monarchen. Zoals ook al zijn zoon Jean.. een dynastie in
wording?
Sarko’s verkezing was even verassend als
die van Obama zou zijn in de VS. Zegt Max
Gallo, DE kenner van de monarchale macht.
Een ware exception, die Sarko, opnieuw.

DE HETE ZOMER IN DE BANLIEU’S
In de 50 prioriteits-banlieu’s is het nu ook
zomer. De kids hebben vacantie, maar kunnen niet echt op stap gaan. En in hun quartier is het vakantiewerk ook maar mondjesmaat. De niet-scholieren zijn er voor 40%
werkeloos. Welaan, alle ingrediënten voor
een explosieve zomermix.
Fadela Amara, staatsecretaris voor de banlieu’s , weet welke risico’s er nu zijn Ze
denkt ook aan de nacht van 14 juli toen er
duizenden auto’s verfikten en ook een groot
schoolgebouw afbrandde. Haar plan-nen
waren 4 maanden te laat klaar en zijn ook
nogal moeilijk verkoopbaar. Omdat dit soort
plannen niet meer wordt geloofd na 40 jaar
praten en geen enkel succes! Maar ze gaat
moedig door, wetend dat haar resul-taten
met argusogen zullen worden bezien. Ze
komt zelf uit deze banlieu’s en weet als
geen ander hoe taai de materie is. Van de
PS hoor je intussen ook hierover NIETS; de
specialisten van de armoede en de miserie
hebben hun stem verloren.

VGE PREDIKT FRANSE BESCHEIDENHEID!
Valerie Giscard D’Estaing was ooit president en is nog steeds zeer politiek aktief in
de media. En hij neemt geen blad voor de
mond en spaart de fransen niet. Zeker niet
als hij zijn land op de aardkloot plaatst
vanuit de huidige verhoudingen. Luister:
-Frankrijk is in bevolking 1/100 van de wereld. China en India elk 20%!
-het economisch epicentrum ligt in het oosten (MO en Rusland voor energie), Azië
voor de grote markten en de VS zijn DE
militaire macht.
Wat moet Frankrijk nou hier mee?
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maar de productiviteit is de hoogste . De
fransen zijn wel achterdochtig over mondialisatie en liberalisme maar hun ondernemingen zijn wereldwijd leiders. De overheid moge langzaam zijn de belastingen
hoog, maar de kwaliteit van de ambtenaren
is erg goed. Dus in Frankrijk staat tegenover elke zwakte ook een sterkte..
Dat is de verwarrende schets van dit land,
en ook al heel lang. L’Exception Francaise… met recht dus.

Niks Égalité, fraternité, nee, alleen wat
liberté, maar dan enkel in hun politiek. Dus
de vrijheid om …niets te zeggen of te doen.
FRANKRIJK VLGS THE ECONOMIST c.s.
De opiniemetingen van TNS-Sofres en artikelen in The Economist spreken over een
dualistisch Frankrijk. Ziehier: 83% van de
fransen zijn tevreden, 94% tevreden met
hun sociale leven, en 87% ook seksueel
gelukkig. Wel 85% vind dat ze goed gevoed
worden, 78% vindt zijn beroep OK, en 68%
vindt ook zijn financiële situatie prima….
Tevreden volkje lijkt het; zoals ook altijd
blijkt uit de sociale enquetes in Nederland…. Waar anderzijds enorm geklaagd
wordt!
Maar vraag je aan die fransen wat ze denken van hun landgenoten, dan wordt het
anders: 75% zegt dat ZIJ zich niet OK
voelen! Klopt ook met de meting van het
lage consumenten-vertrouwen. Ook met de
consumptie van anti-depressiva (hoogste in
de wereld) is Frankrijk een merkwaardige.
Nogal onbegrijpelijk, deze twee kanten!
Frankrijk heeft wel een zwakkere groei maar
is toch ook de zesde economische macht in
de wereld. (na VS, China, Duitsland, GB).
Ook is het maar 1% van de wereldbevolking, en doet 4.7% van het wereldBNP. 5e exporteur van waren en 2e van
landbouwproducten. 4e van diensten en 3e
als investeerder en 2e als het gaat om tentoonstellingen en beurzen..
Frankrijk is demografisch een gelukkige uitzondering en er veel beter aan toe dan
Duitsland, Spanje, Italië, Oost-Europa waar
de geboortecijfers dramatisch zijn. Op elke
10 nieuwe europeanen zijn er …. 6 fransen!
Zo wordt Frankrijk in 2035 de EERSTE
economie van Europa!
Ondanks alles is dit land ook de 2e exporteur van textiel in de EU na Duitsland. Met
200.000 werknemers en 25 miljard omzet
(Turkije produceert voor 20 miljard met 2
miljoen werknemers!).
In de logistiek is dit land 8% van de EU en
een grote ook in de mondiale logistiek.
Voila, waarom The Economist schrijft:
-Frankrijk is een land van tegenstellingen.
De economie kan dan wel langzaam zijn

PRIJSCONCURRENTIE IN DE GEZONDHEIDSZORG
Er moet transparantie komen in de tarieven
van huisartsen en tandartsen. U kunt nu
alles vinden op de site van e CNAM. U geeft
uw woonplaats in en voila alle witte jassen
en hun prijzen verschijnen al op uw scherm.
De heren uit dit vak zijn er razend over.
Want volgens hun zijn de gegevens niet duidelijk en verwarrend. Kortom de aloude
strijd, om ping-ping, tussen medici en verzekeraars is weer losgebarsten hier. En
deze keer speelt mee op de achtergrond: de
aankomende bezuinigingen, met name in de
hoek van de tandartsen. De messen worden
alvast weer eens geslepen dus.
GOKKEN: HIER EN ELDERS
We 8 miljard gaat er in de gokkerij om in
Frankrijk. Dat is ca 0,9% van de gezinsuitgaven nationaal gezien. Minder dan voor
vis wordt uitgegeven (1,1%), maar meer dan
er voor niet-alcoholische dranken wordt
besteed (n.l. 0,8%). En ook minder dan
voor educatieve diensten (0,8%) wordt
betaald. Een op de drie spelers is uit de
arbeidersstand en 31% van hen komt uit het
noorden: Nord-Pas-de Calais.
Hoe Frankrijk staat t.o.v. ander EU-landen
weet ik niet, maar ik verdenk de engelsen
van het zijn van champion in deze. Of zijn
het de belgen?
FRANS ZIEKTEVERZUIM
Hoe zou het in de publieke dienst hier staan
met het ziekteverzuim, waarbij we tellen een
arbeidsverzuim van 4 of méér dagen.
Gemiddeld nemen 28% van de ambtenaren
zo’n verzuim minstens EEN keer per jaar.
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Sako niet bevallen… De interne politieke
krachten poetsen hun wapens al op!

Overzee is dat 39%, bij Defensie 36%, bij
Justitie 36%, bij de Nationale Politie 35%
en bij de onderwijzers maar 25%. Een intrigerend statistiekje toch?

ALCATEL-LUCENT: KOP ERAF
Het is een gigant in telecomapparatuur etc.,
samengevoegd maar nu onthoofd. Beide
ruziënde toppers Mevr. Russo en Mr.
Tschuruk zijn op termijn naar huis verwezen. Het ging niet in de Frans-amerikaanse familie met ook nog een biculturele
top.. En ook nog 1,1 miljard verlies erbij…
In twee jaar is de beurskoers 60% gedaald
en werd cumulatief 4,5 miljard verloren. De
topverliezers zijn ervaren franse managers
en ze verloren toch. Nu zijn er ook al stemmen die verhalen dat de groep zijn aandeel
in wapenclub Thales in de etalage gaat
zetten. Het gaat rommelen bij deze groep,
het begin is er nu.

JOBBING IN DE WIJNGAARDEN
In de Rhonestreek zijn er ca 6200 werkelozen en daar wordt, vooral in de
Beaujolais, nogal wat handmatig wijndruiven
geoogst. Darvoor zijn zo’n 40.000 seizoenskrachten nodig. In 2007 vonden 800
van de oogsters van werkeloze huize een
baan NA deze inspanning en daarom wil de
Conseil general nu besluiten om ze hun
vergoeding (65 euro/dag) te laten behouden
BOVEN OP hun uitkering. En daarenboven
hun reis en verblijf betalen of ze met een
bus transporteren. Goed voor de wijnkwaliteit en voor de mentale frisheid van de
werkelozen, die dan mogelijk weer iets
anders verder kunnen. Dit zijn universele
wijsheden in Europa, waar we op vele
plekken polen, magrhebiens etc. zien seizoenwerken, terwijl de “eigen werkelozen”
thuis blijven afwachten. Kom op dus, aan de
slag en de wijn wordt er ook beter van!

DE SARKO-MACHINE
Allegre, de linkse rebel en CO2 leugenbestrijder, maakte een plaatje van EEN jaar
Sarko-actie. Niks bijzonders toch? Nou als
je zijn verhaal ziet schrik je van de enorme
stroom aan acties en veranderingen; een
tempo dat Frankrijk niet in EEUWEN vertoond zag. En hij constateert twee zaken:
1. Zijn ritme schudt een land zonder leiding
stevig dooreen; een land dat vol was met
stakingen en weigering tot hervormen.
2..De moed is terug in de franse politiek. Na
40 jaar werd het dan ook hoog tijd!
En tenslotte betreurt hij het totaal ontbreken
van serieuze oppositie… Want de PS is elke
politieke moed en ook zelfkritiek volkomen
kwijtgeraakt… Daarover treurt deze PS-er,
maar hij is niet zo onsportief om Sarko te
boycotten… Daarvan moeten we er meer in
de PS zien te vinden. Delanoë is er EEN…
Bravo Claude (Allegre)!

RADIO-ACTIEF FRANKIJK
Frankrijk kende heel wat uraniummijnen en,
wat nu blijkt, het afval van die exploitaties is
op vele plekken als verharding gebruikt. Dus
er zijn parkings waar de straling 30 keer
hoger is dan de natuurlijke hoeveelheid! Het
gebruiken van het afval geschiedde zo’n 20
jaar geleden, toen er zo’n 200 vindplaatsen
in exploitatie waren. Er ligt over heel Frankrijk gezien zo’n 700.000 ton in de rondte. De
straling blijft nog … 4,5 miljard jaar… dus er
zal toch iets moeten worden gedaan. Zegt
de Criirad, hier de officiële instantie. En
toen?
Intussen blijkt ook dat op de centrale van
Tricastin, niet ver van hier, de zaken niet erg
klopten. Er werd huiszoeking gedaan om de
waarheid te vinden. De eerste fout leverde
een nieuwe directeur op, toen werden er
100 mensen besmet bij onderhoudswerk en
nu blijkt dat er “nog meer loos was”. Ai. Ai,
hier heeft Frankrijk een reputatie te verliezen…. Dat zal Lauvernon (Areva) en

SARKO JUNIOR: JEAN
Jean is voorzitter van de UMP in Hauts de
Seine en werkt fors aan een politieke carriere. Hij is een van Sarko’s zonen uit het
eerste huwelijk. Hij stond in het blad optimum, in een speciaal modenummer, hij
schuwt publiciteit bepaald niet. Er staat ook
een interview in over hem en zijn familie.
Het werd afgenomen in Fouquets waar zijn
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hebben en in Parijs carrière
gemaakt. U troppa stroppia!

vader zijn overwinningen viert, ook geen
toeval dus. In dit blad gingen hem vóór: Blair
en Obama, weer niet gek dus. Jean trekt
zich iets van Frankrijk aan en dat gaan ze
daar merken..

hebben

EEN LESJE BASKISCH
De taal is sterker dan de genen, zegt een
baskische taalexpert. Het euskera is een der
oudste talen van Europa; ze bestond vóór
het latijn en het Frans en , zoals het
hongaars en het fins, ook geen indo-europese taal. Er zijn wel invloeden in het baskisch van het latijn maar zijn structuur is
geheel afwijkend van bijvoorbeeld het Frans
en kent zelfs 12 “vervoegingen”. Frans kent
er nog twee en latijn kende er zes. De taal
verschilt ook nog al aan beide zijden van de
spaans-franse grens. Er wonen wel 7
miljoen basken in het buitenland vooral in
latijns amerika en de VS. Sinds 1492,
Columbus, begon hier ook de diaspora.
Het volk moet ca 40.000 jaren oud zijn en
vormde zich vooral na de grote ijstijd.
In Frankrijk zegt men: Ik ben van de
baskische nationaliteit en ben een frans bur
ger….

DE OORLOG FRANCOIS-SEGOLÈNE
Ze hielden vel van elkaar en bestrijden
elkaar nu ook genadeloos. Geen enkele
vrede is in zicht dus en de PS lijdt er zelfs
onder. Boeken verschijnen er nu zoals : La
Guerre des ex. Sego zit nu alleen want
Francois was thuis de gangmaker en zij lijdt
nu in stilte. Sego wordt gestraft voor haar
voor schut zetten van “haar” Francois en
Francois neemt wraak op zijn eigenzinnige,
ongehoorzame ex. Francois besloot ook
zich wat terug te trekken in de PS en af te
wachten tot 2012 als, zo hoopt hij, Sego zal
zijn gevloerd in de PS. De politieke wereld
kijkt toe…. En de tabloid boys/girls vullen
hun kassa’s. Niks is meer “genieten” dan
elkaar verscheurende vroegere geliefden…
Behalve dan voor de kids!

Tijd nu voor een minicursusje baskisch.
Ogi gaarabik da nekatua gaberik = Geen
brood kan worden verdiend zonder moeite.
Ohakoan dena ikasten, ez da jagoita
ahazten = wat je in de wieg leert vergeet je
nooit meer.
Nerea netzat, zurea biontzat = het mijne is
van mij en het jouwe is van ons.
Non gogoa, han zangoa = de voeten volgen
de gedachten °
Txapel Batekin bi buru ezin estali = met een
baret kun je geen twee hoofden bedekken.
Oftewel, Gooi het maar in mijn baretje!

EEN LESJE CORSICAANS
Corsicaans is van keltische-Ligurische
komaf en “verlatiniseerde” geleidelijk onder
ook, een grote toscaanse invloed. De syntax is middeleeuws toscaans en het werd
pas echt geschreven sinds de 19e eeuw. De
uitspraak is per vallei verschillend. Aldus
Prof. Arrighi specialist voor het corsicaans.
Pinzutu, pinzuta= kan betekenen vriendschappelijk, neutraal of negatief, afhankelijk
van de context.
Chi robba hè= Waarover gaat het.
Culla in paesi= naar het dorp hierboven
gaan.
U troppu stroppia= Trop, c’est trop. Dus nou
is het echt genoeg!
Zia ziu= tante en oom.
Lascia corra= laat toch zitten.
Di quali ni sè= waar kom je vandaan.

In die 4000 jaren zaten die basken dus niet
stil, getuige hun zo eigen taaltje.
VICHY, DE BESMETTE
Vichy zit met zijn verleden. Petain en de
Shoa zijn sterk aan zijn naam verbonden.
De Vichyregering heette het fenomeen en
dus is deze mooie stad getekend voor eeuwig. Zonder schuld eigenlijk toch? De
huidige burgervader en de zijnen doen er
van alles aan om deze smetten weg te
wassen en organiseren nu ook weer een

U bent het met me eens: we zullen niet
gauw corsicaans spreken en indien dat toch
zou lukken dan bent u nog lang geen
corsicaan. Want daarvoor moet u op
Corsica zijn geboren, daar uw vacantiehuis
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men op een gegeven etappe, soms met
onaangename verrassingen. Een kleine
1100 km tocht werd indien mogelijk nog
moeilijker dan El Camino del Cid.

bijeenkomst van alle EU-ministers voor
Immigratie. Ooit moet het toch lukken?
Ik bezocht deze prachtige stad vaker uiteraard vanwege de historie. Want de
gevolgen van “de Vichyregering” waren voor
Frankrijk enorm. De eer van dit land werd er
binnen en over de grenzen voor lang en op
pijnlijke wijze geschonden. Ondanks de
fraaie gebouwen, de badhuizen, de casino’s
en de deftige rust… Het heeft iets van een
kerkhof voor mijn generatie. Dus nog even
wachten voor we weer mineraalwater
drinken van Vichy zonder bijsmaakje. .

Vooral in juli/augustus in het zuiden van
Spanje is het ontzettend warm. Tot de middag is het relatief koel. - je probeert om tegen 2 uur bij je bestemming aan te komen.
Om 4 uur is de dag het warmst en hadden
we elke dag temperaturen in de hoge 30
graden Celcius. En dan fietsten we soms in
een woestijn of in een bergketen (Sierra
Nevada - hoogste in Spanje) met grote
afstanden tussen de dorpjes. Toch zouden
we voor geen geld ter wereld de ervaring
gemist hebben.

FRANSE LEGER VERSLETEN?
Het is een klein publiek geheim dat de
spullen van het franse leger niet erg modern
en goed geolied zijn. Vooral het luchtmaterieel en transportdeel is kaduuk. Als de
gedode militairen drones hadden gehad
(onbemande spionagevliegtuigjes) zouden
ze anders hebben kunnen reageren op de
plotse overval die 10 man het leven kostte.
Niet alles is een budgettair probleem; vaak
duurt het gewoon veel te lang tussen besluit
en levering.
De kritiek zwelt nu intern aan en Sarko zal
moeten uitleggen waarom hij zoveel “risico”
nan in Afghanistan. Nam en . neemt. Want
de laatste franse dode is nog niet in Parijs
aangekomen. Immers het is geen vredesmissie meer, maar ordinaire forse oorlog.
Ook hier is het volk op het verkeerde ben
gezet…

Hoogtepunten op dit deel waren Eche (met
zijn 200 000 palmbomen de meest noordelijke plantaties ter wereld), de woestijn
rond Tabernas (waar nog altijd een paar
filmstudios staan waar de Spaghetti westerns gefilmd werden), de Alpujarras (de
zuidelijke flanken van de hoogste bergketen
in Spanje - de Sierra Nevada - en tevens het
grote trekpleister voor New Age hippies en
Britse immigranten), en tenslotte de gro-te
steden waar de Christenen en Moslims hun
kultuur mengden met schitterende resultaten: Granada, Cordoba en Sevilla
Redactie:
Beste Marc en Marianne,
Geweldig, indrukwekkend, zoals jullie genieten van wat je ziet en ook van je enorme
inspanningen. Een waar avontuur door
echte avonturiers. Jullie lijken een uitzondering te zijn met deze tocht , wat het dubbel de moeite waard maakt.
Jullie melding van de schoonheid van de
cultuur waarbij christenen en moslims
(eigenlijk was het, gezien de bezetting door
de moslims van Al Andaluz wat andersom,
en moeten ook de joden hier worden
genoemd als kleinere groep maar niet
onbelangrijk mn in de wetenschappelijke
kanten). Dat waren nog eens tijden en …
goede voorbeelden!

-DOE IETS (aparts) MET UW LEVEN
DEEL TWEE VAN:
DE SPANJE FIETSTOCHT VAN MARIANNE EN MARC UIT ZUID-AFRIKA.
Hier is deel twee. We zijn in Sevilla en
morgen starten we de Ruta de la Plata
richting Santiago de Compostela.
Het tweede deel van onze fietstocht, van
Valencia naar Sevilla, hebben we zelf ontworpen via een Michelin road atlas. Dat
heeft voor fietsers wel het nadeel dat je niet
goed kunt schatten hoe veel je gaat klim-
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Hervormingen
De Grondwetswijziging haalde het met EEN
stem meerderheid: die van Jack Lang van
de PS. Die nu de verrader is genoemd.
Nota bene was een stevig deel van de
wijziging sinds jaren een stokpaardje van de
PS met name de betere positie van het
parlement, meer macht dus. Nu staat de PS
wel te kijk… Ze stemden in meerderheid
tegen, en, toch was het NIET genoeg. Een
2/3 meerderheid werd toch net gehaald!
Jack Lang is nu de zondebok voor de PStop, maar die ligt ook al stevig op haar
gezicht.

Intussen puffen wij hier maar wat met onze
35 graden om het zwembad
en een
mistralletje van 50 km/uur. Geen vergelijking!
Bedankt voor jullie bericht, blijf in vorm en
geniet. Ook horen we graag van het vervolg. À bientôt.
Leon.
…………………………………………………
…………………………………………………
FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK
-Politiek/maatschappij
SARKO C.S. MONTE…
En Sarko en Fillon stijgen weer in de publieke opinie… Sarko scoort hoog in zijn
EU-functie, maar intussen zakt de moed bij
vele fransen, die steeds armer worden… En
nu blijkt dat ook Sarko NIET kan toveren.
Maar opgepast: hier schuilt een groot
politiek gevaar, groeiende ontevredenheid
en “armoede”. Attention Sarko!

Radicaal links
Over Besancenot kwam een boek uit, waaruit bleek dat hij in vorige verkiezingsperioden contact had met de bazen
van de PS. Want enkele keren had hij onvoldoende handtekeningen voor zijn KANDIDATUUR bij de verkiezingen. Dus kwam,
na ampel overleg, de PS hem te hulp.
Broeders in dezelfde (?) strijd. Besancenot
is een handige jongen, met een eigen koers
en een eigen club en zijn ster stijgt nog
steeds. Hij is een vangnet voor de ontevreden ultra’s van links en moet mogelijk
ook ooit de PS nog redden… Who knows!
Olivier is hot!

NIEUW KABINET EN CARRIÈRES
Borloo staat op de nominatie om Fillon als
premier op te volgen hoort men. Naast
Xavier Bertrand en Claude Guénant en
anderen, wier namen ook circuleren voor
deze post. Want hij is een pionier en
Milieuzaken is zijn veranderingspunt nu
voorbij. Dus zoekt Borloo nieuwe uitdagingen.
Hortefeux, die immigratie deed gaat hogerop zegt men. Hij lijkt Voorzitter van de
Senaat te gaan worden. Hij doet erg veel
aan interne contacten binnen de UMP.
Want het komt aan op genoeg steun,
natuurlijk. Brice heeft een positief toekomstbeeld, verdiend door intelligent hard
werken.
Voor de “overgelopen” PS-ministers in het
kabinet wordt het nu, met het PS-congres in
zicht, dubbel lastig. Want op lange termijn
moet je als beroepspoliticus ook kiezen…
dus ook voor het na-Sarko tijdperk. Maar het
voelt knap ongemakkelijk; vader Sarko moet
op zijn PS-discipelen gaan letten in het
najaar.

Verward links
Het is nu IN bij de PS aan Mitterand te herinneren, zijn nagedachtenis op te halen en
hem te citeren en te `volgen`. Vooral zijn
geduld, zijn langdurig volhouden voor hij de
macht pakte, is iets wat men zich nu graag
voorhoudt. Hollande, Dray, alle dauphins
bestuderen zijn nagedachtenis en citeren
hem. Dat hij indertijd in zijn eigen kamp fors
werd bestreden lijkt vergeten+ hij is nu een
eenheidssymbool. De PS zoekt zijn toekomst in zijn verleden, wat wil je ook als je
de wereld niet meer zo goed snapt en geen
alternatief kunt neerzetten voor razende
Sarko.. Terug naar Jarnac dus… naar
Francois´s graf.
De nu circulerende namen die hoge ogen
willen gooien op het PS-novembercongres
zijn: Moscovic, Dray, Montebourg, Pellon,
Vallis, Hamon, die allen naarstig zoeken
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miloenen kostte en de advokaten datzelfde
opleverde.
Sarko en zijn fin. Minister vonden het welletjes en stelde een club van wijze mannen
aan en die kwamen met een, opzienbarend
voorstel, enkele honderden miljoenen als
peacedeal. Na betalingen aan advokaten en
andere schuldeisers houdt Tapie, immens
populaire Marseillais, 20 à 50 miljoen ZELF
over… Pas mal, al is deze man de miljoenen al lang gewend geweest.
De linkse oppositie is stilletjes want Tapie
was ooit linkse minister van Mitterand! Bayrou doet nu maar het politieke schreeuwwerk en zei: “Tapie krijgt meer dan de vele
steden die hun legergarnizoenen verliezen”.
Dat klopt cijfermatig maar verder is de
opmerking nogal verwarrend. Tapie zoekt
nu al een boot uit want hij kan zijn schitterende driemaster die hem werd ontfutseld
in zijn faillissement, niet vergeten.
Het lijkt erop dat een rel van meer dan 10
dure jaren gaat eindigen..

naar steun en nest. Want het gaat er nu
ECHT om en fout kiezen zeker nu de exechtelieden Hollande (en Sego) nog steeds
vechten als animaux! Het leven van een PSer gaat nu even NIET over rozen: de PS
redden EN je eigen hachje, dat is wel ertg
gecompliceerd niet?
De zomeruniversiteit in La Rochelle was een
grote afgang: een groot opvolgingscircus,
want Hollande gaat weg. Grote manoeuvres
tussen Aubry, Delanoë, Royal en Moscovici
en andere bobo’s. Die daar allen vooral
clubvorming bedreven. Winnaars zegt men:
Aubry en Delanoë en verliezers Royal en
Moscovici. Royal zij: Laten we elkaar vooral
liefhebben, werd nogal uitgelachen en
vertrok al na één dag. Hollande stond als
oude leider zwaar voor paal… En de PS liet
weer eens een enorm fout partijtje navelstaren zien! Foei!
De FN
Le Pen is oud maar wil niet opgeven. Zijn 2e
man Bruno Gollnitsch laat nu toch maar luid
horen dat ook hij kandidaat opvolger is. Al
weet hij dat Marine Le Pen nu de hoogste
ogen gooit. Hij wil zich presenteren op het
congres van 2010 en acht zich een serieuze
tegenkandidaat. Hij, hoogleraar Japans in
Lyon, is voorzichtig met dit familiebedrijfje.
Hij doet binnenkort een politiek boek verschijnen. Bruno kandideert op wetenschappelijke wijze… hij, de intello van de
FN.

CLEARSTREAM
De onderzoekrechters worden nu ook aangepakt door de ex-stagiair van de Clearstreambank, Florian Borges, die in een
proces zit vanwege misbruik van vertrouwen
en diefstal van gegevens. Want deze eist nu
dat de prefect en oud-directeur van de
franse geheime dienst bekend maakt wie
zijn medewerkers waren, die hij noemde in
een geheim document en die voor hun
“geheimzinnige daden rond de listings”
ambtelijk werden gestraft. Hiermee komt de
aanklacht van Clearstream zelfs op losse
schroeven te staan en deze nieuwe
juridische positiestrijd ligt ook al weer voor
bij het europese hof. Clearstream zal nog
heel lang “unclear” blijven, want de politieke
belangen die er bij spelen zijn enorm.

-Affaires
DE OUDE TAPIE AFFAIRE
Bernard Tapie was politicus, zakenman en
acteur en kreeg het enorm aan de sok met
overheid en zijn bank Credit Lyonnais toen
over het gedonder met het miljoenenbedrijf
ADIDAS, waarvan Tapie de grote baas was.
Het was een groot schandaal; Tapie beweerde dat hij politiek was gevloerd en dat
de bank politiek meehielp. Hij moest zelfs
even zitten, want zijn kerfstok bleek niet
helemaal clean. Maar hij had intussen ook
voor miljoenen zijn advokaten aan het werk
in zo’n dozijn procedures die elke partij

DE EADS AFFAIRE
De beurs-autoriteit zal het dossier over enkele maanden aan Justitie overdragen. Dat
vindt Bersy niet zo leuk, maar het wordt
nodig geacht in het kader van gelijke
behandeling van dit soort overtredingen en
er is ook een bijstelling aan de beurswet
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ophanden. De tientallen hoge managers
gaan nu zware tijden tegemoet…

auteur/tv-persoonlijkheid Maarten van Rossem.

KERVIEL EN DE Societé Generale
Kerviel had bij de SG een persoonlijk
assistent en nu is hij ook aan de beurt.
Want hij heeft frauduleus gehandeld om
baasje Kerviel te dekken. Hij stopte valse
balanstransacties in de computer om de
manoeuvres van Kerviel te verbergen.
Thomas Mugard, zo heet ie, heeft zijn manoeuvres nooit ontkend, maar wijst nu met
beschuldigende vinger naar ex-baasje Kerviel en ook naar de manager van de marktzaal bij de bank.
Niemand wil de zwarte Piet zeker de leiding
van de SG niet… En het geheel begint een
soort van cabaret te worden, waarbij allen
onschuldig lijken, omdat DE SCHULD razendsnel aan de volgende schakel in de
keten wordt doorgegeven..
De ware schande zit uiteraard in de diep
afgezakte moraal in het bedrijven van deze
tricky business. Niet alleen in Parijs, nee
ook in de VS. Waar het ook zonder einde
lijkt..
Tekenen des tijds.

“Ik kan zonder aarzeling zeggen dat ik veel
aan Saddam Hoessein te danken heb” . Dat
is zeker waar want Maarten was met zijn
controversiële uitspraken over Saddam c.s.
zeer vaak in heet nieuws en daardoor werd
zijn “prijs” hoger.
“Ik mag graag mopperen, maar er gaat
natuurlijk heel veel goed”. Dit neem ik een
tijdje als persoonlijk devies, mede om lezer
H. te troosten.
“Als je twintig jaar commentaar geeft op
lopende zaken, ga er dan maar rustig vanuit
dat achteraf 75% gelul blijkt te zijn geweest”. Een harde, maar voor Le Provencal
geldt iet minder n.l. 60%...
“Ik maak een symphatieke, rustige indruk,
maar in discussies als alle zeilen bijgezet
moeten worden, kan ik plots onaangenaam
en demagogisch optreden. Ja, vals, dat is
het woord wel”.
Dat zou ik graag ook van mezelf zeggen.
Soms denk ik dat voor mij “vals” te zwak is.
Wie helpt?

UIMM-MEDEF
Vakbondsbaas Cherec (CFDT) suggereert
dat Sarko wel weet welke POLITICI ook uit
de zwarte kas geld kregen, en dus, zou het
niet onjwijs zijn, de zaak tegen de
vakbonden c.s. maar te seponeren. Het
Elysée heeft dat fors ontknd natuurlijk, maar
iedereen snapt dat vele hoofden€ vele
pakjes boter op de kop hebben. Cherc houdt
niet van onduidelijk praten en dat heeft iets
van doen met zijn favoriete sport: rugby dus.
Gaan we nooit weten welke dozijnen bobo’s
werden gekocht om arbeidsvrede te
bewaren of, te herstellen? Ik denk dat de
pragmatek wint..

“Als beoefenaar van de populaire wetenschap jat je natuurlijk van alles bij elkaar . Ik
heb overigens bij alles wat ik leuk of
interessant vind de neiging om binnen de
kortste keren te danken dat ik het allemaal
zelf heb verzonnen”.
Dat ken ik ook en ik voeg toe: niemand weet
at the end wat van HEM of van een ANDER
is..
“Natuurlijk heb ik wel eens ongelijk, maar
andere mensen hebben dat nog veel vaker”.
(!)
Maarten van Rossem is hooggeleerd maar
ook gewoon gebleven en, zeer amusant.
Mijn commentator qua stijl, uiterst sarcastisch en kritisch, zeer to the Point, en
uiterts hard tegen blaaskaken met veel
trucjes maar geen inhoud.

…………………………………………………
…………………………………………………
NOS MOTS ACTUELS ET NOS FRANCPARLERS
Deze keer eerst wat “Mots de Martin”,
uitspraken van de nederlandse historicus/
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ze zeggen: Ze is de vrouw van de president
en natuurlijk krijgt ze kritiek op haar CD.
Maar ze was al artieste voor ze me kende
en zal het ook nu blijven. En ik zal mijn
presidente niet beletten haar werk te blijven
doen”..

Gepikt uit: MAARTEN, zomer 2008.
****
NOS BONHEURS FRANCAIS
Geluk is:
-Een Midzomernachtsopvoering, toneel met
orkest (speelde Mendelsohn) in “onze” Hangar de Lamy, ons theatertje. Een juweel van
amateurskunst met een overtuiging als een
bermbom. Het was nog een “oefening” en
daarom zo echt overtuigend.

***
“ Enkele van zijn boze reacties:
Dit is grotesk, dit slaat nergens op.
En: We gaan er niet over soebatten. Ga je
licht opsteken en kom dan terug.
En: Wat is dat nou dit memo? Het is gewoon onzin.

-Enkele woorden wisselen met M. onze
chanteur/brocanteur, op het terras en beleven dat hij over zijn roes heen komt en
enthousiast verhaalt over zijn campertochten. In nuchtere toestand is hij nog veel
aardiger eigenlijk.

***
“Als een ander de speeches geschreven
door Guaino (zijn 1e adviseur) zou uitspreken, zou dat niet goed gaan. Maar met
mijn serieuze manier van zeggen lukt het
wel. Zoals Celine (fr, schrijver) zei: De stijl
daarop komt het aan”.

-Als beide katten in bed komen slapen als
mijn eega buitensteeds is. Het lijkt alsof
deze twee dames dan willen zeggen: slaap
lekker, we passen wel op!

***
“Ik ben degene die het meest twijfelt aan
zichzelf”.

-Met goede vrienden een beetje vitten op
elkaar, dus even stoom aflaten, en zien dat
ze meegaan en geen seconde boos worden.
-Het kijken naar The Servant van Joseph
Losy in de Hangar de Lamy met zijn
prachtige bios-uitrusting. En beleven dat
een zaal vol mensen uit vele regio afkomstig
kan genieten van dit knap zwart-witte drama
op het grote doek. Dat verbindt en geeft
hoop op “common ground” tussen ons
tweevoeters terwijl in Georgië de oorlog
nasuddert.

****
“Waarom ik dit allemaal doe? Ik weet het
echt niet. Want morgen kan je dood zijn.
President zijn is een job vol kommer en kwel
en je moet geen egoïst zijn. En je moet
forse klappen kunnen incasseren”.
*****

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

****

MICHAËL, PROFESSION BROC(H)ANTEUR
Ik was even bij La Poste en besluit een espresso te nemen op ons café-terras. Want ik
zag Michaël zitten, met zijn Guevar-rabaret
op het hoofd met rode sovjetster natuurlijk,
armen getatoueerd en met zijn glas wit in de
hand. Het is 9.30 het uur waarop hij moet
tanken omdat zijn psy-chisch motortje dat
van hem eist. Bij het langslopen zag ik dat
zijn brocante-uitstal-ling er nog niet stond:

PAROLES DES PRÉSIDENTS.
De spannende retoriek van Sarko ; hier is
het vervolg:
“ Ik vertegenwoordig niet mijzelf en ik zeg de
dingen zoals ik ze zie. Dat is mijn job”.
***
“Vrouwen moeten ook gewoon werken, ook
de vrouw van de president. Natuurlijk gaan
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Ik kijk naar hem, naar al zijn details dus. Op
zijn linker arm staat getatoueerd: Honi soit
qui mal y pense….in vier etages van
elleboog tot pols. Daaronder prijken enkele
dames voornamen; geliefdes en/of kids?
Zijn haar golft onder zijn Che-baret met rode
ster uit, de dagelijkse scheerbeurt moet nog
komen en zijn zwart-grijze snor is redelijk
weerbarstig en wild. Hij is klein en krijgt een
buikje , komt uit Picardie (Amiens) dus, net
als ik, uit het noorden. Die andere wereld
dus. Hij vertelt over zijn schoolreisjes naar
België, en, nee, hij kwam nooit tot in de
Pays-Bas. Campingcar reizen is zijn hobby
en dat geeft ons veel gespreksstof, want
ook ik was 15 jaar campingcar fanaat. We
hebben het over de geneugten, de gevaren
en dat oneindige gevoel van vrijheid wat een
campingcar met zich brengt. Je hoort zijn
gezworen vrijheidsdrang doorklinken in zijn
reisverhaaltjes. De mooiste is dat hij ooit
s’nachts een auto naast zijn camper hoort
stoppen waar mensen uit komen die aan de
deur van zijn camper frommelen. Daar was
hij op voorbereid: hij nam zijn jachtgeweer
en schoot twee keer door het openstaande
dakluik… De boosdoeners sloegen in grote
paniek op de vlucht en zijn compagne was
drie dagen doof van de krakende afgeschoten patronen…
De kroegbaas komt naar buiten en schudt
de handen van de clientèle, Michaël het
eerst. Goede klanten d’abord natuurlijk. Ik
vind dat het tijd wordt weer eens verder te
gaan… ik neem afscheid en laat hem achter
met zijn , nu weer lege, glas wit. Ik zwaai
nog even als ik de hoek omga en hij zwaait
terug naar zijn buitenlandse fan.
Ik verheug me op de CD’s , ik kan Michaël
een beetje meenemen, waarheen ik ook
maar ga. En dat maakt me blij. Ook omdat
ik, met vele anderen, vrees dat hij geen 90
zal worden. Dat zal zijn interne verteringsfabriekje nooit bolwerken. En dat kan hem,
denk ik , niks verdommen. Tenminste dat
denk ik, maar toch bevangt mij enige twijfel
bij het binnenlopen door het poortje van Le
Brilhas.

Michaël is nog niet open, maar de kroeg
wel. Ik riskeer maar dat de conversatie op
het redelijk bezette terras in de alcoholische
soep verdrinkt, omdat M. te ver heen is. Ik
hoorde hem op het recente Fête de la
Musique zingen en was er erg door
gegrepen. Zijn stem klinkt naar zijn leven,
rauw maar ook zacht, met een uiterst mooi
timbre. Zijn teksten gaan allemaal over “de
ontmoeting met de ander”, dus over “toi”. Hij
zingt een dialoog die zich in de hoofden van
twee of meer mensen af-speelt. Vol met
liefde, wanhoop, onzeker-heid, blijdschap en
uitzinnigheid. De geluidssterkte die zijn
stem, zwaar berookt dat hoor en weet ik,
aankan loopt van fluis-terzacht en uiterst
ontroerend tot hard en boos en dan weer
uitbundig en dolblij. Hij heft een kabbelende
woordenstroom zoals Cabrel, onnavolgbaar
maar uiterst precies en helder; het is
spreken op muziek op een erg fraaie
manier.
Michaël is een echt goede artiest een fenomeen vind ik, en ik wordt geraakt door de
tegenstelling die ligt tussen zijn artistieke
performance die veel respect afdwingt en
zijn dagelijkse leven tussen glazen witte
wijn, pakjes sigaretten en oude spulletjes.
Hij is natuurlijk een notoire alcoholist voor
de mensen in het dorp, iemand die niet erg
veel respect afdwingt.
Met deze Michaël begin ik dus een babbel
op het kroegterras waar een tiental mensen
zitten..
Ik zeg hem dat hij me zeer ontroerde enkele
avonden geleden en vraag wie tekst en muziek maakten. Hij luistert verbaasd, is wat
verdwaasd nog, maar hij hervindt zich en
vertelt, met toenemend vaste stem dat hij de
meeste chansons zel maakte en dat hij ook
teksten van arro gebruikt. Hij zegt dat hij zijn
zingen en bescheiden gitaarspel niet bijster
geweldig acht, hij heeft geen steral-lures. Ik
protesteer en zeg hem dat hij me “quandmême” erg ontroerd heeft en dat ik zijn
muziek graag op CD zou verkrijgen. En dat
kan, zegt hij, zijn levensgezellin van de
bijouterie verkoopt zijn muziek. Ik verzeker
hem dat ik die ga halen; hij waarschuwt me
dat ik wel MP-3 formaat moet kunnen “verwerken” , anders zal ik niks horen.

Leon
Juni 2008.
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voorruit moet terugzenden, dan is het
allemaal goed. Ik ben helemaal opgelucht,
stop het papier in een enveloppe, gooi alle
overbodige papier weg en ban het boze
bericht geheel uit mijn geheugen. Monsieur
heeft dus toch een hart dus…

***

JOURNAL MORMOIRONAIS
GEWOON EEN PARKEERBON
Op een boze dag, zoek ik, in de garage van
een grootgrutter een parkeerplekje, maar als
ik even uitstap om beter te kijken, voel ik me
plots niet goed. Dat heb ik wel eens als ik
van “zitten/liggen naar staan ga”, en dan
mot ik wel effe oppassen dus. Ik zie in een
flits een lege plek vlakbij, rij mijn auto erin
en stap snel uit. Ik voel met nog rotter en
hou me dus vast aan de auto. Een mijnheer
ziet me klungelen en vraagt of er iets fout is.
Ik dank hem en vraag of hij met tot in Flunch
(een resto) even wil begeleiden. We lopen
samen naar de koffiebar, ik bied hem koffie
aan, maar hij slaat vriendelijk af. Ik voel me
al beter en ga zitten, drink mijn kof-fie en ga
dan even mijn boodschap doen.
Teruggekomen bij de auto zie ik een bosje
papier onder mijn ruitenwisser…. Mijn dag is
nulle, want ik krijg een parkeerbon. Ik sta
namelijk op …. een invalideparkeerplek.
Daar staat in Frankrijk financiële guillotine
op, dat weet ik. P de M! Er staat op mijn bon
dan ook 375 euro!
Ik besluit naar het politieburo te gaan, alwaar ik de balie-agent uitleg waarom ik er
stond en ik laat het kaartje dat ik om mijn
nek heb, aan hem lezen. Hij begrijpt het en
zegt dat ik Monsieur L’Officier de la Republique nu een briefje moet schrijven, alles
moet uitleggen en hij geeft me het adres.
Thuisgekomen maak ik een fraai opstel in
mijn strakke frans en het gaat op de bus,
naar Monsieur L’Officier dus… Met een
papier van de Hollandse autoriteiten over
mijn kwaaltje, door mezelf in het frans vertaald, er aan gehecht.
Het duurt een eeuw voor ik wat terug krijg: ik
krijg een briefje waarop staat dat ik een
copie van de Carte grise moet nazenden.
Dat doe ik ook dus. Weer lange stilte en dan
komt er zo’n ambtelijke brief mijn die ik
tracht te ontcijferen. Dat lukt me niet echt,
veel technische kreten. Dus ik bel de secretaresse van Monsieur L’Off. Zij legt me
ongeduldig uit dat ik de papieren van de

Wie schetst mijn verbijstering als ik , een
JAAR later, een briefje krijgt waarbij mij
wordt gevraagd een copie van de ontvangen “ontheffing” te sturen; ze snappen het
dus niet. Dus ik weer in de pen , maar helaas, ik gooide alles weg, dus ik stuur enkel
in copie de brieven die ik schreef en die mijn
PC geduldig voor me bewaarde. God zij geloofd, want aan de context kun je nu alles
toch reconstrueren. Pffft.
Alvorens ik de brief post check ik mijn verhaaltje bij Guy, mijn franse buurman, die het
aanhoort met lichte verbazing. Monsieur L’Off is dus weer aan zet nu…
Weken gaan voorbij en dan komt er weer
een brief waarin men mij aanmaant. Ik snap
er geen hout meer van, zoek mijn copietjes
van de eigen brieven, en vind tot mijn geluk
(dacht ik) ook de verloren gewaande brief
van Monsieur: de “ontheffing” die ik dacht te
hebben weggegooid. Gered dus!
En blij ga ik naar Guy om hem mijn vondst
te tonen. Guy kijkt zorgelijk naar het papier
en zegt voorzichtig: Mon chèr Leon, tu t’est
trompé, ca ne c’est pas ce que tu pensait…
En hij vertelt dat die brief geen “ontheffing”,
is maar een oproep, een timbre van 375
euro*) te kopen in de Bar-Tabac, die op de
bon te kleven en hem dan op te sturen…
naar monsieur L’ Off…
Mijn we wereld stort nu effe in, ik moet dus
alsnog betalen? Ik heb het echt niet gesnapt
dus, of de juffrouw aan de telefoon snapte
mij niet en gaf daarna een fout antwoord..?
P de M, dat wordt echt duur dus en ik dacht
nog: het is over.Ik spreek nog even na met
Guy en eega, en besef dat ik nu gewoon
moet volhouden dat ik de beruchte brief,
(die ik nu terugvond), echt heb weggegooid… en dus gewoon enkel “weet” dat ik
“ontheffing” heb gekregen… En dat ZIJ hun
eigen “ontheffingsbrief” mogelijk kwijt zijn!
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In goeie stemming ga ik naar huis; ik kroop,
na 1,5 jaar door het piepkleine oog van de
ambtelijke naald. Omdat ik gewoon, in hun
ogen, te stom was bevonden. En “idiots”
moet je ver van je deur houden!

Guy moet vreselijk lachen als ik hem mijn
plan voorleg… Ik reken op een beetje chaos
bij de politie en op een zekere moeheid met
die half gekookte toerist die maar niet snapt
wat er loos is en die weer zo’n vermoeiend
epistel schrijft. Want ik schrijf natuurlijk
WEER alles op, biedt aan te komen praten
om alles toe te lichten, doe er weer copieën
van de correspondentie bij en hup, het pak
papier gaat op de bus.
Maar nu knaagt wel de onzekerheid stevig
aan me. Eigenlijk mag ik enkel rekenen op
de mogelijke uitputting aan de andere zijde,
de wanhoop van een franse agent die geen
engels spreekt en zo en die HELEMAAL
geen zin in nog meer gezanik heeft… Ik
hoop dus maar dat de administratie in wanhoop op gaat geven….

Deze les zal ik onthouden, zo lust ik er nog
wel een. Maar parkeren op een invalideplek
doe ik NOOIT meer ook al kots ik alles onder! Surement!
Dan lees ik in een magazine dat er een
web-site bestaat AaalloPV.com waarop vele
slimme tips staan om van een verbaal af te
komen. Op formeel-juridische gronden dus.
Al 20.000 bezoekers kwamen via deze site
van hun PV af. De maker, Arnof Haddouk
dacht aan alles, maar op mijn domme aanpak kwam hij natuurlijk niet… Daarvoor is hij
te intelligent.
Zo’n website is aan mij niet echt besteed….
Ik heb zo mijn eigen trucjes .

En wat gebeurt er gisteren? Ik krijg weer
een brief van Monsieur L’ Off waarin staat
dat: ….. hij overgaat tot …. annulation,
ANNULATION??, ja echt waar, annulation…!!! Ik voel mijn portemonnaie al dikker
worden in mijn achterzak! Maar, toch maar
effe naar Guy gaan, je weet het maar
nooit…
Guy zit op het terras in de zon en biedt me
een bakje troost aan. Dan gaat hij zitten
neemt het gestempelde papier en leest aandachtig….Ik observeer zijn gelaatstrekken
met spanning… En dan zegt hij: Leon je te
felicite, tu as enfin gagné… ils laissent
tomber tout! Bravo!
Mijn vreugde is uitzinnig en ik verklaar dat
ik altijd al zei, dat fransen geen xenofoben
zijn, gewoon aardige mensen zijn, die medelijden hebben met die ouwe étrangers etc.
Guy hoort het met veel pret aan en trekt zijn
lessen er ook uit. Overheden moet je
verwarren, onzeker maken over hun eigen
doen en laten en dat dan natuurlijk allemaal
in rammelend Frans… Daar kan een burocraat, hoe stijf dan ook, echt niet tegen.
Daar gaat hij voor opzij, want aan een onwetende etranger is geen eer te behalen.
Dus dan “annuleert”, hij om zichzelf te beschermen tegen mogelijke hartinfarcten of
algehele ontreddering. I

Leon, april 2008.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

COIN DES POETES
Ernstige gebeurtenissen dicht bij ons, deden
onze wereld schudden en ontnamen bijna
alle hoop. Dat deed mij mijn gemoed
luchten, al helpt dat helaas niet.
IT’S ALL LOST
De hemel betrok,
Duisternis viel,
De zon vluchtte,
Voor te veel kou,
Te veel verdriet,
Onhoudbaar geluk.
Ik wil niet mee,
Met die spiraal omlaag,
Ik vecht en ik verzet me,
Tegen de boze klauwen
Die het mooie in mijn wereld,
Wegrukken en verstikken.
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Kleindochter Zoë schreef dit op vacantie op
Le Brilhas, haar laatste hier en zonder haar
broer. Wij waren erg geroerd. Merci, Zoë.

Sluipend en langzaam ontsnapt,
Mijn greep op de dingen,
Zo mooi, zo helder en dierbaar,
Met hun kleuren van eeuwig geluk,
En de klanken van perfecte symfonie,
De kakafonie neemt nu over.

WARM EN KOUD
Warme zomer,
En toch heb ik het koud,
Misschien omdat ik zo graag wil,
Dat jij me vasthoudt.

Wanhoop stijgt omhoog van binnen,
Zwaarten drukken me neer,
Alle woorden verzaken,
Het boze is zonder enig ontzag,
Is ontembaar in zijn macht,
Neemt vastberaden alles over.

Het verlangen naar jou,
Zorgt telkens weer dat ik me eenzaam voel,
Ook als is het warm,
Toch blijft die kou.

Wat ik zo koesterde,
Als mijn grotere geluk,
Werd snel aangetast,
De tijd werd meedogenloos,
En niets bleef nog gelijk,
De dingen namen hun eigen loop.

Zoë, aug. 2008, Le Brilhas
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik weet dat het einde nu komt,
En kan niet meer rekenen op geluk,
Dat eerst bij me leek te blijven,
Dat ik zacht mocht koesteren,
Maar niet meer kon dwingen,
Het verliet me, dreef ver van me weg.

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

Een wereld gaat verloren,
Ik ben outcast in eigen hart,
Kan niets meer begrijpen, ben verdwaasd,
Alle moed en kracht zijn vervlogen,
Much to old to save it all,
Daar sta je dan: gewoon alleen.

ALGEMEEN.
DE RECENTE ARMOEDESTATISTIEK
Armoede in de EU is volgens Eurostat het
moeten leven met MINDER dan 884 euro/mnd (=60% van het mediane inkomen).
Tja, niemand kan beweren dat dit niet een
krappe boel is, waarbij natuurlijk wel
bedacht moet orden dat er zaken zijn als
huursubsidies en kinderbijslag etc.
Welaan Frankrijk scoort hier 13% in 2006 bij
een EU gemiddelde van 16%. Alleen Nederland, IJsland, Denemarken, Noorwegen
en Zweden doen het nog beter (ca 10-12%).
In Zweden steeg het in enkele jaren van 10
naar 12% , in Frankrijk zakte het van 15
naar 13. Maar in Griekenland, Italië en
Spanje is het veel erger: 21 en 20%..
Dit is gezicht van de nieuwe armoede, die
niet betekent hongersnood, maar wel niet
gewoon kunnen meedoen aan wat 95% van
de medemensen uiterst gewoon vindt. En

Nu kan ik enkel nog wachten,
Tot mijn geluk zich zelf herinnert,
Waar het eerder heeft gewoond,
Mogelijk keert het weer bij mij,
Want diep in me gloeit nog hoop,
Maar de hoop van de wanhoop.
Ik stuur mijn ego op winterslaap
En wil eigenlijk gewoon weg,
Naar waar niets en geen pijn is.
Slechts de stilte, and no dirt and blood.
Leon, april 2008.
***
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japanse yen. Wel 28% van de reserves van
de centrale banken zijn in euros. De euro
hielp ons ook aan 15 miljoen arbeidsplaatsen, al wil dat niemand horen. Maar
onze export is ook duur toch? En hier zit
dus 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 met hen 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?

mind you, het stijgt langzaam maar zeker,
dat armoedepercentage… Troost is dat in
de wereld 1/3 met minder dan 25 euro/mnd
moet rondkomen…
DE WHO KWAM ER NIET UIT
In 1947 werd de GATT opgericht, de voorganger van de WHO die in 1995 haar doop
kreeg. In 2001 kwam ook China erbij en
anderen. In 2003/4 mislukte al een overeenkomst tussen Noord en Zuid op handelsgebied. In 2007 werd door Pascal Lamy gezorgd voor een hervatting van de onderhandelingen, maar in juli 2008 liep het
toch weer fout. Onder het toeziend oog van
151 andere landen kwamen de VS en China
en India (en enkele anderen) stevig in
botsing. Van de 20 punten waren er al 17
gelukt, maar vanaf toen liep het vast. De
drie giganten kwamen er op een supertechnisch punt niet samen uit. Waarmee
de scheuring weer eens bleek. Over douanerechten en subsidies ging het, vooral op
landbouwproducten. Want deze aspecten
zijn voor de opkomende landen met hun 1,5
miljard boeren van vitaal belang; deze
landen zijn enorm afhankelijk van de
handelsmogelijkheden voor hun agroproducten. Tegenover elkaar staan dan bijvoorbeeld: 200.000 VS-katoenboeren en
140 miljoen chinezen katoenproducenten….
En 10 miljoen in India.
Het is al met al droevig; toch is iedereen er
zeker van dat dit instituut erg van belang is
en blijft. Lamy verloor geen druppeltje moed
en denkt al aan de volgende onderhandelingen. Immers niemand kan er zich de
facto aan onttrekken. Want als je wil exporteren moet je ook importeren en dan
komt iedereen elke ander tegen. Gevangen
in hetzelfde systeem dat AARDE heet.
De meeste landen nu zijn de ontwikkelingslanden en de tijd dat de VS en de EU
het voor het zeggen hadden is passé. De
euforie na 9/11 is nu wel uitgewoed, nu gaat
het weer om centen en belangen. En de
vriendschap der volkeren komt DAARNA.

OLIEPRIJS EN DOLLAR
Als de dollar daalt vliegt de olieprijs omhoog, laatst 8 dollar in een beursperiode.
Waarom was de suggestie van de EB 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 wel voor
sommigen. 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.
DE BANKWERELD GAAT OP DE KOP
De toplists in de bankwereld van EEN jaar
geleden kloppen niet meer; de top zit nu vol
met China (Eerste twee, in beurswaarde
gemeten) , dan komt (nog) HSBC (Londen),
dan weer China, dan Santander (Spanje)
dan pas, op 6 JP Morgan Chase, daarna
Japan met Mitshubishi, dan Bank of America… BNP/Soc. Generale en Credit Agricole (Frankrijk) staan op plek 10, 27 en 34…
Dus de Amerikaanse banken (Citigroup,) ,
ook de europese (zie UBS) zijn achterop
aan het raken. Ook zijn bepaalde strategieën en groeimodellen nu im Frage
geraakt. Het duitse filiaal van Citigroup is nu

EURO EN DOLLAR
De euro is een eclatant succes ook ten
opzichte van pond, Zwitserse frank en
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reaalpoliticus, open, stevig en hard als het
nodig is. Hij zegt nu openlijk dat , gezien de
conjunctuurverwachtingen, Renault zwaar
moet gaan bezuinigen. En deelt daarbij een
genadeslag uit aan de arbeidsplaatsen in
het westen, vooral ook in Frankrijk. Het komt
niet vaak voor dat en autobaas, hardop
economisch denkt en eigenlijk praat over
zijn aderend onheil terwijl het Renault enorm
goed gaat. Gisteren dan.. Dat is voor de
leek moeilijk te snappen: het lijkt of je de kip
met de gouden eieren slacht en of je je
zakken wil vullen CONTRA de werknemersbelangen. Maar de werkelijkheid is
andersom: zie je grote veranderingen in je
omgeving, verander dan OP TIJD om ontslagen te voorkomen. Want NU gaat het om
niet meer te hervervullen arbeids-plaatsen,
afvloeiing van mensen met financiële
steun/compensatie, dus de zachte sanering.
Wacht je, dan vliegen er mensen in ellende
op straat. Dus de vakbond die zei “dat G. de
onderneming vooral financieel en niet industrieel leidt”… moet maar eens proberen te
eten zonder een paar maanden salaris. Dan
begrijpt hij het beter. Ook moet hij beter
snappen dat de enorme groei van Renault
BUITEN het westen geen pesterij is, maar
nodig vanwege kostenverschillen en…
marktgroei! Wie gelooft er nou dat de autoverkopen in Frankrijk Renault zouden kunnen redden? Het aantal japanse auto’s in dit
land stijgt snel. Waarom dan. Mr. CGT?
Het probleem van G. is gelijk aan dat van
Sarko: hoe leg je “de leek” uit, dat regeren
VOORUITZIEN is? Dat je moet remmen
VOOR de gevaarlijke bocht die je nadert?
Tja, dat vereist vooral vertrouwen natuurlijk,
en daar is in Frankrijk niet echt hard aan
gewerkt de laatste 50 jaar. Daar zit nu de
pijn… Maar steeds meer mensen snappen
het, en DAAROM gaat het ook beter lukken.
Zo werkt politik en besturen. VOOR de
muziek uit MOET, maar zorg dat men de
muziek nog wel BEGRIJPT.

al gekocht door Credit Mutuel en de britse
bank Alliance moest zich overgeven aan
Santander. De Dresdner Bank is object van
speculatie en Allianz, de moeder, moet haar
laten gaan. Dus komt nu de tijd van de grote
manoeuvres aan en de veranderende
rolverdeling.
GESTRAFTE BAKEN BETALEN
In de VS meten Citigroup en Morgan Stanley voor 30 miljard obligaties, die niet erg
kosher zijn, terugkopen… Het zijn obligaties in de overheidssfeer, en daar zit de
FED dichtbij, in belangen dan.
Lehmannn Brothers gaat ook zijn OG
afstoten, 40 miljard is het. Hier past enkel
stilte en afkeer: het vertrouwen, HET
kapitaal van banken, is niets meer waard.
De hebgier is weer eens echt de baas
geweest, en de belastingbetaler, U en ik
dus, wenen over HUN zonden.
DE KRACH DIE NIET WIL STOPPEN
Al een jaar zien we de ravage van de subprimecrisis en de zeldzame manoeuvres
van Fed en andere centrale banken.. De lijst
van “verliezen/afschrijvingen” is schokkend,
de miljarden vliegen om je oren:
Citigroup 58; Merrill Lynch 47 (beide VS);
UBS (Zw.) 38; HSBC (GB) 19; IKB (Du) 16;
Royal Bank Scotland 15; Bank of America
15; Morgan Stanley (VS) 13 en JP Morgan
(VS) 12… totaal voor deze 233 miljard $,
maar het is (nog) niet alles. Denk aan Bear
Stearns en Northern Rock en nu aan Wachovia en ook Fortis en de rest.
Dus moeten gaten gevuld worden en komt
er een creditcrunch: een krapte aan geld. En
psychologisch ging er ook iets stuk: het
vertrouwen in MORGEN en… in de collegabanken! Want er is stevig geklungeld tot
zelfs opgelicht toe… En er moet nog worden
gepoetste en ge- en ver-oordeeld, onontkoombaar. Er gaan nog heel wat “gouden
handdrukken” volgen of heet het nu “loden
schoppen onder de kont”?

BIG BROTHER GEHOLPEN DOOR TERRORISME
In Frankrijk komt nu de EDVIGE-data base
in werking voor de politiediensten. Die bevat
een grote hoeveelheid persoonlijke data van

DE SARKO VAN RENAULT
Renault produceert en verkoopt echt wereldwijd en veranderde enorm onder baas
Goshn. Hij is een Sarkotype: pragmatisch,
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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.
Een soort volwassenheidsfase treedt in bij
het vertrek van deze 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.

“belangrijke personen”. En alles mag en
wordt verzameld: politieke opvattingen, raciale/etnische aspecten en ook sexuele gegevens..
En dat al vanaf een leeftijd van 13 jaar! Dus
jeugdige relschoppers zijn gewaarschuwd.
Dat gaat dus wel heel ver, al zijn er twee
grenzen gezet:
-deze gegevens mogen niet gelinkt worden
met gegevens in andere databanken
-iedereen mag zijn gegevens zelf verifieren
Maar de conventie voor de rechten van de
mens, staat dit alleen toe als er sprake is
van echt terreurgevaar. Zweden werd op de
vingers getikt voor een veel smaller
systeem.
Het protest wordt nu hoorbaar en er zijn
petities in de maak. De democratie gaat zich
nu bedienen van gereedschap uit totalitaire
systemen, en dat is echt verontrustend.
Vindt dus ook Attali.
BYE BILL GATES
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 gelukspunten 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
bijna waar. En de school-PC, een vervanger
van alle schriften en boeken op school en
van leerlingen, is aan de 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

NEANDERTHALERS EN HOMO SAPIENS
Van de Neanderthaler weten we niet echt
veel. Bijvoorbeeld waar hij vandaan kwam.
In Afrika is er niets van hem gevonden en of
hij de homo sapiens (uit Afrika) ooit tegenkwam is ook een raadsel. Hebben ze het
bewerken van silex ooit van elkaar geleerd ,
want beiden waren er bedreven in? Ene
Alain Turc, een expert, studeert op deze
vragen en hij denkt dat er nooit een oorlog
tussen beide rassen was, wat anderen wel
eens suggereerden . Maar hij denkt wel aan
epidemiologische kwesties, dus dat de Neanderthaler geen weg wist met de ziekten
van de Homo Sapiens en ten einde uitstierf
bij gebrek aan adekwate afweer.
De recente studies over hun dodencultuur
laten zien dat de Neanderthaler toch een
zeer verfijnde cultuur hadden waar het ging
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vrachtauto via Dakar naar Europa via Marokko. En dan naar West-Europa naar de
dealerorganisaties. De bosses wonen luxueus in Mali, veelal familieleden van de dealers in het westen.
Een uiterst lucratieve handel om onze
verslaafde rijken hun portie pret te kunnen
bezorgen.

over hun zorg voor de doden. Deze mensen, gaven gedurende 120.000 tot 35000 v.
Chr. aan hun doden, een waar graf waaraan
veel te zien is over hun denkwijze etc. De
vondsten in de Dordogne en elders tonen
een zeer artistiek gebruik van oker-kleuren
in afbeeldingen en ook versierde dierenbotten ter ere van de doden. Ook de offerandes, etensresten van dierlijke herkomst
geven aan dat hun denken verder was
ontwikkeld dan velen aannamen tot voor
kort. De mens komt steeds meer te weten
over zijn voorvaderen en ontdekt dat hij veel
dichter bij hen stond qua beschaving dan hij
ooit wilde geloven.

KANKER, VITAMINE C EN RAS
De strijd tegen kanker loopt al jaren en is
nog in volle gang. Vitamine was al langer
geleden een stof waarvan een gunstige
werking werd vermoed, maar nu blijkt dat de
wijze van “binnenkrijgen” essentieel is. Als
je het injecteert vertraagt het de tumorgroei
met 50%. Ik at op aanraden van een medisch familielid af en toe wat grote doses
vitamine C; en dat was dus enkel goed
voor… de apotheker. Nee, ook je afweersysteem is ermee gediend, lees ik.

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 perspectief is kortweg niet minder dan de
grootste ramp va deze eeuw, vind ik. Bravo
dus!

Er bestaat nu ook een geografie van kanker
, dus een soort wereldkaart. Daaruit blijkt
dat de huidskleur en je nationaliteit sterk bepalend is voor de tijd dat het met kanker
overleeft. In de VS bent u het beste af voor
borst- en prostaatkanker (9% geneest).
Maar voor de zwarten is dat maar de helft..
Wervelkolomkanker is het minst gevaarlijk in
Frankrijk en Japan. In Polen en Slowakije
gaat u het snelst dood aan kanker in Europa. En Algerije is het land waar de hoogste sterftecijfers van de wereld te vinden
zijn. U ziet dus hoe u uw leven moet leven
gezien vanuit kankerrisico’s: zorg voor cash
n kies dan het bijpassende land voor behandeling. Mijdt daarbij Afrika en Oost-Europa. Kanker gedraagt zich ook al wat kapitalistisch..

DE TOPPER: COCAÏNE!
In Europa worden 300 à 400 tonnen cocaïne gesnoven per jaar; booming business. Van Zuid-Amerika komt het via WestAfrika hierheen en wordt hier verhandeld
door de (veelal) zwarte dealers.
West-Afrika is handelscentrum voor Europa
en ca 25% van wat wij consumeren kom er
vandaan. Colombia 550 ton, Peru 250 ton
en Bolivië 200 ton. Detailprijs 60 à 150 euro
per gram. Zaken vliegtuigen vliegen het van
Zuid-Amerika naar Mauretanië en Sierra
Leone en Zuid-Afrika. Dan gaat het in een

GEZONDHEIDSZORG IN DE ONDERNEMING
De onderneming is bezorgd voor de gezondheid van zijn werknemers en dat is niet
fout. Maar als dat inhoudt een verbod op
roken, een plicht tot sporten anders eten
etc., dan zijn we aangekomen in de VS. Ook
wordt er hier soms premie gegeven voor
gezond gedrag en worden kosten ver-goed
voor sporten etc. Economisch gezien voor
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bestemmingen. Nettowinst 1,3 miljard. Afrika–-China, India-VS direct zijn twee voorbeelden van routes. Lufthansa, Air FranceKLM zijn er zeer beducht voor zeker als ze
vooruit kijken. De bestellingsomvang van
grote vliegers uit deze regio slaat alles: 80
A350’s, 60 Boeing 787’s, en 6 A321’s voor
Qatar; 20 A320’s, 25 A350’s 10 A380’s, 35
Boeing787’s en 10 Boeing 777’s voor
ETIHAD; 35 airbus en 16 Boeings voor
GULF AIR. Dat ruikt naar klandizie vooral in
Azië en India. Maar de problemen van
concurrentie, hogere kosten etc. zijn ook in
aantocht voor de Emiraten, no doubt.

bedrijf, werknemer en staat niet zo slecht
eigenlijk. Maar ja, het is wel een ste-vige
bemoeienis met de privésfeer. Het han-delt
zich hier niet om uitzonderingen: 46% van
de VS-ondernemingen doen aan premiebetaling voor gezond gedrag. Sommigen
leggen ook hun parkeerterreinen ver van de
werkplek, leggen liften stil en zijn zeer kien
op het menu van het bedrijfsrestaurant en
de eten/drinken automaten. Er zijn steeds
meer hoge budgetten mee gemoeid, IBM
gaf in enkele jaren 130 miljoen uit. Er zijn
forse successen te melden, zeker bij de
rokersaanpak. Maar de obesitas is en blijft
de lastigste, ook hier.. Daardoor zie je
steeds meer radicaliteit in de aanpak voor
komen: ontslag van rokers, gedwongen
rook-afkickcursus, en ook gedwongen medisch onderzoek ter controle en zelfs verbod
van gevaarlijke hobbies!
Tegen deze dwang komt ook steeds meer
verzet. De meest ludieke maatregel is het
z.g. walkstation: een looptapijt waarop een
scherm en een toetsenbord zijn gemonteerd. Lopend werken dus.
Het enorme gezondheidsprobleem in de VS,
en vooral dus de obesitas, baart grote zorgen en gaat dit land in de toekomst vermogens kosten aan zorg. En de ame-rican
way is dan al gauw: ingrijpen, beknotting
van “freedom” , want ook die heeft zijn
financiële grenzen.
Zo gaat dat met principes; handhaving ervan is vaak duur, lees te duur. En dan gaat
de zaak schuiven, zeker in dit pragmatische
land. Big Brother heeft ook een calculator!
Zie de prijs van een pakje sigaretten in
Frankrijk en elders… Zo duur dat je roken
wel MOET laten!

FUSIES IN DE LUCHT
Iberia was al voor 14% eigendom van British Airways en nu gaan ze fuseren. De ontwikkelingen in de luchtvaart, niet op het
laatst staat de hoge brandstofprijs, de “open
sky” tussen de VS en Europa dwingen tot
samengaan. Na Air France-KLM (1), Lufthansa (2) komt nu BA-Iberia (3). De vorm is
een holding met een verenigde directie en
handhaven van hun “merk”namen. In de
lucht wordt het nu ook anders, in afwachting
van heel veel Arabische en chinese vliegtuigen… van de merken Boeing en Airbus,
dat (nog) wel.
Intussen blijkt Airitalia te worden gesplist in
een “Italiaans” en een ander deel. In het
laatste worden nu aan Air France-KLM
aandelen aangeboden. In dit deel zit 1,4
milard schulden, maar de grote AF-KLM kan
niet weigeren zich te bemoeien met de
lucratieve noord-italiaanse vliegmarkt. Dus
ze zijn terug in de deal “à la Berlusconi”..
VLIEGEN IN EUROPA: SUPERSAFE
We horen nogal wat ongelukken melden
met vliegtuigen; in Spanje stierven 154
mensen in een crash. Maar de statistiek
spreekt onze angsten tegen: het aantal
doden op reguliere vluchten daalde naar 1/3
(!) vergeleken met 10 jaar geleden. Getal
0,05 crash op 100.000 vluchten (intern.
Index). Oftewel 5 crashes op 10 miljoen
vluchten of nog normaler gezegd 1 cash op
2 miljoen vluchten.
Het aantal passagiers steeg in 10 jaar 1000
miljoen naar 2300 miljoen , spectaculair dus.

HOOGVLIEGENDE EMIRATEN
EMIRATES is de luchtvaartclub van Dubai
en zijn lokale concurrenten zijn QATAR
AIRWAYS, ETIHD en GULF AIR. EMIRATES kocht de eerste A380 en er volgen
nog 57 anderen samen goed voor meer
dan 20 miljard $. Ze zijn DE signalen voor
het “NA DE OLIE- TIJDPERK” en verliezen ,
onder britse topleiding, ook geen tijd. Nu
zijn er al 118 vliegtuigen en er vliegen jaarlijks 21 miljoen passagiers mee naar 100
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Een verrassende statistiek, die er redelijk
positief uit ziet voor Europa ALS je het vergelijkt met VS en Rusland etc. Uiteraard zijn
de cijfers ook politieke cijfers (zie China,
waar relatief veel zware criminelen worden
doodgeschoten dus niet gevangen zitten).
Ook Cuba heeft nogal wat politieke gevangenen.. De cijfers zijn een maat voor het
geweld, zeker hun daling/stijging maar ook
voor veranderingen in rechtspraak of politiekwaliteit. Dus concluderen is lastig; maar
het is toch een leerzaam staatje. Want het
vertelt ons dat ca 1 à 6 op de 1000 medemensen zo scheef schaatst dat ze in het
gevang moeten. Dus zo’n 97% of zo heeft
geen herrie met de wetgever.
Toch een opsteker, al is de voorspelling
over de criminaliteit , gezien de weg die de
wereld gaat, niet zo best. En, we moeten er
straks ook de electronische banden bijtellen:
niet gevangen maar wel beperkt in actieradius..

Europa heeft maar 10% van alle crashes ter
wereld; de VS 32%, Azië 23% en Afrika
14% (let wel, de aantallen vluchten zijn erg
verschillend per continent). En tenslotte: de
index was in 1987 nog 0,18 crashes per
100.000 vluchten in Europa…
Stap dus rustig in uw vlieger en kijk uit met
autorijden…
NIEUW WONEN VOOR OUDEREN
Geen bejaardenhuis voor steeds meer
duitsers, nee, men gaat in hier steeds vaker
over op een Co-locatiesysteem om te wonen Oudjes delen een groot huis of maken
appartementen in grote villa’s. Want het is
een recept tegen de dreigende eenzaamheid. In 2020 zijn er al 3 miljoen zieke oudjes in Duitsland; in 2050 zijn er een op DRIE
duitsers ouder dan 60 jaren. De rekening
voor deze woonvorm die zelf mensen in
dienst neemt voor verzorgingstaken, ligt tussen 2000 en 3200 € per maand, all in. Per
persoon, mede afhankelijk van het aantal
m2 van het appartement en hun verzorgingsnivo.
De markt lijkt enorm: wel 30% van de duitsers van nu rond de 40 wil later op deze
manier de laatste dagen doorbrengen.
Het concept is ook populair aan het worden
in Frankrijk waar in 2040 1 inwoner op 3 ouder dan 60 zal zijn. Dus 22 miljoen seni-oren
met 7 miljoen boven de 80.
U ziet weer eens waar HET heengaat of
waar U straks HEEN GAAT…

DE SULTANESE VAKANTIES
Op vakantie nemen mensen van alles mee.
Ze hangen een caravan achter hun auto
met van alles erin en met fietsen eraan. Of
rijden in campers met complete auto’s erin
en uitschuivende wanden om salons met
bankstellen te kunnen gebruiken. En met
luxe badkamers, dat spreekt. Complete
expedities.
Maar van de sultan van Oman kunt u het
niet winnen. Hij komt met zijn jacht van 154
meter gevolgd door een hulpschip. Daarop
staan 22 Mercedessen en twee heli’s. Er is
ook een korvet bij met raketten..
Dat hele spul strijkt neer in Palermo, Sicilië.
Ik vergat nog de twee transportvliegtuigen
met bagages en dat de sultan aankomt met
zijn Boeing. Hij huurt het hele Palm Hotel af
voor zijn gevolg van 600 mensen en daarnaast de villa Igea voor zichzelf.
Hij houdt ook altijd een receptie voor zijn vakantieland en daarop deelt hij gul Rolex-xen
uit, gouden natuurlijk. De politici, die er al
een paar eerder kregen, verdedigen zich: je
kunt zo’n geschenk niet weigeren. Dan
wordt de sultan kwaad en mogelijk mijdt hij
dan Palermo volgend jaar. Dus die Rolexen,
dat is patriottisme begrijpt U?.

GEVANGENEN OP DE WERELD
Tja in de gevangenis was ik nog niet, dat wil
zeggen ik was er vaker, maar als bezoeker.
En dat was vaak de oude koepelgevangenis
in Arnhem, toen. Plek des onheils. Nicole
schreef in de vorige editie over haar begeleidende taak voor gevangenen.
In Frankrijk zijn er nu 103 gevangenen per
100.000 inwoners (ca 1 promille) absoluut
gezien: 64000 mensen achter de grendels.
Veel, wel de VS telt 737 (!), Rusland 606,
Cuba 487 en Oekraïne 360..
Zelfs Nieuw-Zeeland telt er 186, GB 144 en
China 118 (?). De betere landen zijn in
deze: Japan met 62 en India met 31…
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zo’n 200 jaar geleden en dat in twee
opzichten:
-de landbouwproductie ging veel sneller
door betere methoden (w.o. kunstmest)
-de bevolkingsgroei remt af door medische
technologie (w.o. de pil)
De hongersnoden die we kenden hadden
eerder van doen met politieke toestanden.
Nu zijn we weer in de ban van GRONDSTOFTEKORTEN en opnieuw komt Malthus
aan bod, zeker als je Bevolking vervangt
door Consumptie.
Globalisering wordt nog steeds onderschat,
de helft van de wereld heeft een mobieltje
en zit vol ambitie om het beter te krijgen.
Een wereldwijde Gallup-enquete gaf aan dat
de groeiende hoop mensen (we gaan tot
aan 9 miljard) zeer gemotiveerd zijn het
BETER te krijgen dan de minder dan 800 $
per jaar nu Mogelijk maken
voor de
meesten van ons.
Opnieuw zal het zo moeten zijn dat nu,
WERELDWIJDE technologische vernieuwingen het grondstoftekort moeten oplossen. Dus niet financieel-organisatorisch
doorrommelen maar samenwerken tussen
westen en ontwikkelende landen, zie China.
Om hen toegang te geven tot onze Techkennis en zo tot een beter gebruik van
schaarse grondstoffen te komen. Dus let
weer op Malthus, maar met name op zijn
ongelijk… en kijk ook anders naar de grote
wereld. Zullen wij, de rijken, dat nog KUNNEN?

DE NIEUWE PIRATEN
Aan de lijst waarop stonden West-Afrika en
Somalië en Maleisië kan nu ook ZuidCorsica worden toegevoegd. Om 11.45
werd een groot luxejacht overvallen met 9
bemanningsleden en 10 passagiers; en door
4 mannen. Het duurde maar tien minuten
voor de gemaskerde piraten om de kluis met
138.00 euro te legen. En weg wa-ren ze
zonder mobieltjes en boordradio uit te
schakelen. Ach dat is ook niet nodig met
slechts zes kustvaartboten voor 1000 kilometers kust.
De helicopter op deze boot van 55 meter
mocht ook niet helpen en de huur van
190.00 €/week was ook een beetje zonde.
Maar ja de schuit met nu 10 rijke duitsers
erop, kostte dan ook 36 miljoen voor de Israëlische eigenaar. De “Tara” heeft geen
alarmsysteem en geen waakhonden en is
uiterst gemakkelijk te pakken; gaat simpeler
dan een huis eigenlijk.
De verwachting is dat het nu wat meer zal
worden; de business blijkt lucratief. De
aloude corsaires zijn dus vol terug. Frankrijk
deed het prima bij Soamalië toen daar een
Frans jacht werd gepakt en arresteerde de
kapers. Nu kan deze ervaring dichtbij
worden ingezet..
INTERNET BOOMT
De sociale websites zoals Myspace, Facebook, v kennen een groei van 25%. Myspace kent 132 miljoen unieke bezoekers
vooral in het MO, Afrika . De nieuwe
electronische wereld doet opgeld in de nieuwe wereld. We worden gepasseerd, wij
“oude beschavingen”.

FIETSEN OP DE WERELD
Hoe zit het eigenlijk met de fietsdichtheid?
Dat is het AANTAL INWONERS PER
FIETS. En bij obesitasproblemen etc. zou je
denken dat het fietsen IN komt. Dat is opmerkelijk het geval in franse grote steden:
een echt succes. Welaan ziehier de hitlijst:
-Nederland 18 milj. fietsen; dichtheid 0,9
-Noorwegen 3 en 1,4
-Japan 73 en 1,2
-België 5,2 en 2,0
-Italië 26,5 en 2,2…
Er zijn nu VTT’s , vouwfietsen en electrische
fietsen. EN, het wordt wat warmer in het
noorden… dus daarom MOET het gaan
lukken met die fiets. Ja toch?

OLIE (energie), WATER
-Olie, energie
MALTHUS IS (WEER) EVEN IN
Mathus beweerde dat de landbouwproduktie
ontwikkelt met een rekenkundige reeks dwz
1,2,3,4 en de bevolking met een
geometrische reeks dus volgens 1,2,4, 8 .
Dus volgens hem was de wereld gedoemd
tot hongersnood en hongerdood. Echter hij
wist niets van de technologie ontwikkeling
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sico’s. Maar pas op: op onze EDF-rekening
prijkt een bijdrage aan de “publieke energievoorziening” en daarmee betaalt EDF
c.s. zijn vergoedingen aan windmolenleveranciers en anderen..
Maar er zijn nu ook publicaties uit de kernenergiehoek, die windenergie zwaar in de
foute hoek drukken. Veel lawaai, horizonvervuiling, De lobby’s en belangengroepen zijn aan beide zijden legio.
Het wordt knap lastig om de waarheid te
vinden, zeker nu het beeld economisch op
drift raakt…

En in de VS wordt je al ontslagen als je niets
doet aan beweging. Dus wees niet be-zorgd
over olie etc. en fiets je gezond.
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 Si-berië.
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 wereld-ladder 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
con-sortium
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
Amerikaanse wapenschild en ook geen NATO-uitbreiding. Daarom willen de buren praten en ons energie leveren.

DE ZEPPELIN KOMT TE HULP…
Een zeppelin kan 110 ton vracht vervoeren
en gebruikt 1/6 van het klassieke transport
qua brandstof. Dus gaat een consortium
van industriëlen de zeppelin herlanceren,
vooral voor transport van/terug naar de
DOM /TOM, de franse overzeese gebiedsdelen, want daaraan denkt La Poste.
Immers er valt CO2 te “verdienen” . Het
prototype komt er snel aan en intussen is
ook SANOFI, farmabedrijf, geïnteresseerd
voor haar medicamententransporten.
NA DE AUTOPOOL NU DE PAKJESPOOL
Een onderneming uit de Elzas organiseert
pakjesvervoer door Frankrijk. U wil iets
leuks, nuttigs verzenden naar uw vrienden
en familie verder weg? Wel u belt even en
men geeft u mogelijke “vervoerders” (privépersonen) die toch al die kant op gaan
rijden. U betaalt 5 euro, regelt waar, wanneer etc. en het komt voor elkaar. De
website: Colis-voiturage is er klaar voor! Er
komen al 200 klanten per dag BIJ, en om te
voorkomen dat de dief uw TV jat, moet hij u
een copie tonen van zijn kentekenbewijs, via
het opgeven van zijn kenteken. Zo straks
volle auto’s, gevuld met mensen EN zijn er
ook volle kofferbakken… De grote 4x4 komt
dan natuurlijk weer terug..

KERNCENTRALES VERSUS WINDTURBINES
Frankrijk gaat snel omhoog in wind-energieproduktie, nu op plek 8 na Denemarken,
Duitsland, Spanje, Ierland en Portugal. In
2006 zat dit land nog op plek 16.
Een auteur verzucht: eindelijk kost nu een
kilowatt produceren per windmolen 163
euro, maar, pas op hij produceert slechts
25% van de tijd. Andere bronnen kosten
volgens gelijke maat 87 euro nu…
EDF moet nu wettelijk elke kilowatt inkopen
voor 82 euro, dus de producenten (particulieren!) winnen en lopen nauwelijks ri-

EDF GAAT TE WATER
EDF gaat 3 à 6 onderwater-molens in Bretagne bouwen elk van 4 à 6 Mwatt. Op de
plek waar grote stromingen bestaan worden grote betonblokken geplaatst zo’n 40
meter in de diepte om de zaak vast te
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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
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 zonne-energie
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 vel 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 veran-

zetten. Kosten project: 23 à 27 miljoen €.
Deze apparaten zijn onzichtbaar en hun
produktie is praktisch 100% voorspelbaar.
Dat is niet zo voor windmolens. Frankrijk en
GB liggen het beste om deze mogelijkheden
uit te buiten want zij bezitten 80% van de
mogelijke produktiecapaciteit.
EDF: PECH IN HET BUITENLAND?
Gadonneix, baas van EDF, moest nee
zeggen op de overname van BE (British
Energy). Het werd te duur. De staat, 35%
aandeelhouder, wilde wel, maar de andere
aandeelhouders wilden meer cash zien dan
de geboden 15 miljard. Dus even inhouden
die droom van nucleaire verovering van GB,
een echt grote greep. Dus zoekt men nu
naar andere wegen, mogelijk samen met de
gasclub Centrica (GB), om de last te delen.
De franse regering blijft EDF steunen in
deze expansie-idee, maar niet tegen elke
prijs. De europese energiekaart beweegt
enorm: Iberdrola (Sp.) kocht Scottish Power
voor 17 miljard; EON (Du) kocht OGK4
(Rusl.) voor 6 miljard; Enel (It.) en BTP
kochten ENEL (Sp) voor 42 miljard en Gas
Natural (Sp) nam 45% van Union Fenosa
voor 16,5 miljard tot spijt van EDF.
De rij van njets voor EDF is intussen verontrustend lang en opvallend weinig succesvol.
In Frankrijk stokt intussen de
stroomverbruiksgroei: in 2007 nog maar 1%.
De prijs wordt via staatsbemoeienis sterk
gereguleerd en 1 KWH is in Frakrijk de
goedkoopste van allemaal ; EDF wacht
ongeduldig op liberalisering. Intussen wil
ook GDF-Suez wel even fors meemixen.
Gadoneix blijft kalm en spreekt van de tactiek van de “kleine pasjes”. Is he right?
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.
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
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met de verlaging wat verloren marge terug.
Zo gaat dat … weer.

dering 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?

AUTOROUTES ZONDER FILES
De exploitanten van deze zwarte linten in
Frankrijk zagen in juli/augustus veel minder
files staan. Op het zwartste weekend stond
er dit jaar 134 kilometer files MINDER dan
vorig jaar. De verkeersomvang daalde met
4 à 6% en in totaal rekent men in Parijs met
een achteruitgang 2 à 3% voor 2008 t.o.v.
vorig jaar… Een haperende economie en
een hoge brandstofprijs zullen daaraan niet
vreemd zijn. Dus het is logisch dat het
leuker was op de autoroutes….

URANIUM TEGEN ELKE PRIJS
Areva schakelde een hele rij tussen-personen c.q. “adviseurs” in om haar uraniumcontract in Bakouma (Centraal Afrika)
voor elkaar te krijgen.
De Roeandees
Singye bijvoorbeeld, veiligheidsman van
baasje Bozizé, een familielid van Patrick
Balkany, ook al geen lekkere jongen en
tenslotte de belg George Forrest virtuoos in
miningcontracts. En honorair consul van
Frankrijk in Katanga… Details worden niet
geventileerd en Auvergnon, PDG van Areva
veegt de zweetdruppeltjes af. Narrow escape met veel dollars.. Uranium , het nieuwe
zwarte goud…

RELIGIES
HET SPIRITUELE KOMT RETOUR
Onder de kop : de Dalaï Lama saus, spreekt
een hoofdredacteur zijn ongerustheid uit
over de groeiende invloed van het spirituele.
En het terugdringen van het Frans-republikeinse dus. De Dalai Lama-affaire in
Frankrijk is er een raar voorbeeld van. Deze man is zeker allereerst een politiek figuur, maar opereert sterk vanuit zijn religieuze gezicht. De waarden en normen
zijn steeds religieuzer van kleur en steeds
minder “republikeins/politiek”. Nadat we dit
de moslimstaten zagen doen over de hele
wereld dreigt het nu ook in de EU op te
komen?
Ik vroeg me af: is dat waar? En ik moest
denken aan de VS en zijn massale evangelische beweging, zijn huidige verkiezingsstrijd, aan orthodox Rusland (Poetin/Medvedev en hun Kerk) en natuurlijk
denk ik aan Turkije. Maar ik kon het in de
EU niet zo goed terugzien; enkel Sarko liet
zich recent veel positiefs over geloof en gelovigen ontvallen. En in Nederland zie ik er
niets van, of kijk ik onvoldoende onderhuids, na zoveel franse jaren?

GRONDSTOFPRIJZEN ZAKKEN….
De Jefferies/Reuters–index, gebaseerd op
de prijzen van een pakket van 19 grondstoffen (zoals nickel, tarwe, mais, aardgas,
etc. ) is sinds juli 10% gedaald. Omdat: de
fabrieken in China stil liggen door de OS, de
VS remden de olie-afname en zette voorraden op de markt, etc. Ook kunnen de opkomende landen erg moeilijk betalen nu de
olieprijzen gigantisch stegen…. Voor Vietnam, China, India en Indonesië geldt dat ze
de subsidies op benzineprijzen stopten
waardoor de bestedingsruimte voor andere
zaken in de bevolking verminderen.
We zijn nu al op meer dan 20% prijsdaling
van een vaatje zwart goud, maar weten dat
de prijsstijging gaat hernemen, omdat we
gaan groeien van 6 miljard naar 9 miljard
stervelingen. En dus zal de index zijn rush
weer hernemen… maar naar boven.
De consumenten zullen weinig voordeel
zien in HUN prijzen, want de bedrijven halen

ROME STEUNT DE ROMS
Famiglia Christiana, het katholieke blad
komt sterk op VOOR de Roms en is mordicus tegen Berlusconoi’s wetten tegen deze armen. Men toont de beroemde foto van
het joodse jongetje met zijn handen omhoog
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in het ghetto van Warschau en spreekt over
retour van het fascisme.
Nu kwam ook het Vaticaan zelf nog in actie.
Vanaf Castel Gandolfo sprak de paus over
retour van het racisme en de sociale
wantoestanden. De socialisten, de partij der
armen, zweeg in alle talen. Die hebben het
enkel over italiaanse armen. Een teken aan
de wand. Maar ook bravo Vaticaan.

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 “nucleo-basismoleculen” gevormd in de ruimte die dus 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.

RIJKE GELOVIGEN
Een joods gezegde is: Kwaad spreken van
iemand veroorzaakt de dood van drie
mensen. Hij die kwaad doet, hij die kwaad
spreekt en hij die er naar luistert.
Het drukt uit hoe gevaarlijk kwaadspreken
maatschappelijk eigenlijk is.
Luister naar wat Charlie Hebdo, recent
publiceerde over Jean Sarko, de zoon van
DE Sarko. “Hij verliet de rechtszaal onder
applaus dat ging over wegrijden per scooter
na aanhouding. En er werd zelfs zijn vrijlating geëist. Het lijkt wel of hij arabier was.
Maar nee, hij wil zich gaan bekeren tot het
jodendom. Dan kan hij zijn vriendin trouwen,
de dochter van de rijke (joodse) Darty’s Hij
gaat het maken in het leven! “
Wat wordt hier bedoeld? Refereert het aan
het israëlisch-arabische conflict? Duidt het
op het aloude idee van de rijke joden?
Waar je aan kunt meedoen door ook joods
te worden?
Opnieuw dat suggestieve, dat naar
antisemitisme riekt. Niet de eerste keer in
Charlie Hebdo.
Niet velen ontkennen de Shoah, maar wel
velen denken bij joden wel aan kapitalisten,
stinkrijken, (geheime) macht en veel geld…
Het staat haaks op alle feiten: veel joodse
bankiers? Wel er zijn veel meer katholieke,
islamitische en zelfs nu chinese rijke bankers! En wie beseft dat joden vroeger
bankiers werden om de katholieke /islamitische rijken geld te lenen omdat hun
geloof rente betalen verbood?
En nu de rijke speculanten in de wereld in
een kwade reuk komen, en terecht, is het
verbinden van schatrijk en jodendom, vragen om oude ressentimenten. De kop van
Jut is weer gevonden? Het oude antisemistisme in zijn moderne jas?

MINARETTENVERBOD?
Er komt een volksraadpleging in Zwitserland, aangevraagd door 100.000 kiesgerechtigden. Nu is het parlement aan zet
om erover te discussiëren en wel, over een
minarettenverbod voor moskeeën..
Zo wordt er sinds eeuwen geregeerd in dit
aparte land met zeer directe democratie.
Overigens geldt het referendum de vraag of
er nog MEER minaretten mogen komen; de
bestaande mogen wel blijven.
In veel landen (Duitsland Köln bv, Nederland, Marseille, …) is er trammelant over
het bouwen van moskeeën met grote torens
ernaast… De islam doet de kathedralen
concurrentie aan, zoals alle wereldsteden
wedijveren over wie “de hoogste (toren)
krijgt”. De mens is een diersoort dat ook
vecht voor zijn religieus territorium!
AFRIKA
KHADAFFI’S STIJL
Zwitserland krijgt veel olie van Khadaffi en
als je dan zijn 4e zoon arresteert zul je het
weten. Hij had huispersoneel mishandeld
moest even op rapport en mocht op borgtocht vrij. Pa werd zeer boos: de kantoren
van de grote Nestlé en ABB moesten dicht
in Tripolis, zwitsers in Lybië moesten het
ontgelden en mogelijk trekt hij ook nog geld
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bang te zijn voor de “grootmachten”. Bachir
speelt het spel erg hoog! Maar weet zich
beschermd door China… een grote klant.

weg uit Bern. Khadaffi’s diplomatie is niet
complex, maar wel wat hardhandig dus.
Bern stuurde een delegatie die aan het
praten is. Afrika heeft meer van zulke ontstuimige leiders, ook Chavez uit ZuidAmerika heeft zo’n stijl. Het wordt tijd dat
zwitsers c.s. overschakelen op straatvechtersdiplomatie à la K en C. Niet lullen,
gewoon (terug)pakken is daar het devies.

WEST-EUROPA
CRISISPLAATJE WEST-EUROPA
Frankrijk weigert nog tot noodmaatregelen
op economisch gebied over te gaan. Fillon
is “optimistisch” tegen alles in… Om
politieke redenen, want GELOOFT hij het
NU, dan wil de EU dat hij fors op de noodrem gaat… En dat zit Sarko niet lekker.
In Spanje gaat Zapatero met een 20 miljard
plan oppeppen, na 15 jaar bomen die
hemelshoog werden. Nu is de groei plat, de
WW stijgt en de OG-crsis is fors. Maar de
OG-prijzen stegen dan ook X drie in 10
jaren..
Inflatie op 5,3% (!), 10,4% ww, 40% daling
aanloop van bouwprojecten en groei op
1,8%. Zapatero zit niet gewoon wat te
klagen; hij gaat er tegen aan.
Brown krijgt er nu ECHT van langs vanwege
de economische neergang en een charisma
van leisteen. Zijn minister Milliband steelt in
Labour de show, maar de echte show komt
pas in 2010! De locale verkiezingen tonen
aan dat Labour op 50% lager zit dan de Tories… Brown zal dus moeten afwachten en
de Tories moeten aan de praat blijven…
vervroegde verkiezingen zou zelfmoord zijn
voor Brown EN Labour.. Arme engels links,
Blair pinkt een traantje weg..
De EU ziet het bezorgd aan, met ook enige
zorg, waar het onze komende jaren betreft… Duitsland is onzeker, zacht gezegd
en Italië, dat is enkel zwijgen…
We gaan nu zien wat EU en landelijke leiders echt waard zijn als, herders in bijzonder slecht weertje… politiek is UIT,
boerenverstand is IN.
Wordt vervolgd…

DE GENERAALS VAN MAURETANIË
Na de coup van 2005 ging dit land in democratische richting tot recent generaal
Abdelaziz , hoofd van de presidentiële bewaking, een coup pleegde. Niemand wil het
eigenlijk, geen meerderheid der bevolking
en ook zelfs de helft van het leger niet. Maar
het is toch gebeurd. Hij roept met zijn raad
nu heel flink dat hij natuurlijk ver-kiezingen
gaat uitschrijven, maar niemand hoort
WANNEER.
Betogers worden in de
hoofdstad met traangas bewerkt en de
president wordt met zijn familie gegijzeld. Ze
proberen nu overal vrienden te maken in de
Arabische en westerse wereld, want isolatie,
dat willen ze ook niet. De internationale wereld keek vooral naar Georgië en zo
ontsnapte Abdelaziz vooralsnog aan veel
kritiek. Weer een klein terugvalletje van dit
land naar de oude cowboytijd, waarin om de
haverklap weer een ander de macht greep.
CHANTAGE DOOR BECHIR (Soedan)
Bechir verdedigt zich in Darfoer voor eigen
publiek met betrekking tot zijn aanklacht
voor het haagse hof. Hij erkent niets van de
aanklacht die handelt over 300.000 doden,
2,5 miljoen vluchtelingen etc. Nee hij dreigt
dat de vredesmissie van VN+AU wel eens
erg veel last kan krijgen als…
De VN verlengde nu toch maar de missie
met een jaartje.. De toestand blijft hopeloos,
de narigheid stopt niet en alle VN-macht ten
spijt. Bechir erkent enkel zijn eigen speeches voor de tienduizenden aanhangers die
hem steunen in zijn weigering over de
haagse strafklacht.
Intussen zijn 50 rebellen, terroristen zegt
Bachir, ter dood veroordeeld. En op de top
Turkije-Afrika dreigde hij opnieuw de 10.000
VN-soldaten weg te pesten. Hij zei niet

VACLAV HAVEL OVER EUROPA
Hij heeft recht van spreken, die nog goed
weet van de Russische en andere tanks die
de praagse lente van 1968 kwamen killen.
En hij die ook de fluwelen revolutie van
1989 leidde en president werd. Deze theaterman, vredesbrenger met een grote
bewondering voor Europa.
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het eten… Zijn 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,
dat 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. Frankrijk bezuinigt fors op zijn
defensie.

Hij begint met te wijzen op de grote veiligheid van vandaag voor zijn land, na de
duitse, russiche invallen en de splitsing van
Tsjecho-Slowakije. Hij neemt nog steeds
deel aan bijeenkomsten van dissidenten in
Cuba, Wit-Rusland, Iran, Birma..
Het Rusland van nu is zo door de grote
teloorgang van de Russische positie en
macht. Poetin wil terug in de oude positie.
Maar we moeten vriendschappelijk en kritisch met hen blijven omgaan en onze waarden serieus verdedigen. En we moeten
waakzaam blijven: de vrede is nog steeds
niet vanzelfsprekend.
Het Ierse nee is een detail; Europa heeft
veel grotere crises doorstaan en is onomkeerbaar.. Tsjechië kwam in 2004 in Europa
en nu is men zeer kritisch over de EU. De
huidige president is een provocerend persoon die de EU te ingewikkeld acht. De
Grondwet moet een simpele tekst zijn, die te
snappen is door kinderen op school.
Europa moet ook een leider hebben , en
persoon die vertegenwoordigt. Die je kunt
bespotten, maar bewonderen en die de
eenheid symboliseert. Hij was VOOR Irak
en vindt nog steeds dat je dictaturen moet
bestrijden. Maar je moet je optreden wel
goed afwegen, et met brede steun doen en
op basis van brede expertises. En dat
laatste deed Bush helaas niet.
Het raketschild van de VS komt ook in zijn
land; hij ziet het als defensief. En de Russische boosheid erover zegt meer over Rusland dan de VS… dat schokt vooral.
Hij is VOOR Obama en Clinton als VP, al
vindt hij ook McCain een goeie. Hij bewondert Sarkozy, zeker zijn verbetering van
de relatie met de VS en zijn interesse voor
centraal-Europa. Hij hoopt dat Sarko de EU
onder zijn regeren een flinke zet zal geven.
Havel verrast mij niet echt met zijn visie, die
nogal traditioneel klinkt. Ik zie nauwelijks
nieuws of een challenging view uit dit interview ontspringen. Wat best jammer is.

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
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” , dat
meen ik echt, zal kunnen benutten.
En toen kwam… Georgië…. En Sarko was
in zijn element.

DE EU ONDER SARKO
Sarko is een perfectionist met veel ambitie
en heeft dus “zijn periode” minutieus
voorbereid. Maar de Ieren gooiden roet in

35

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 maanden
EU-voorzitterschap. Dat zal richtinggevend
zijn..

DE UVM; TOREN VAN BABEL
De UvM-top (Unie voor de Mediterrannée) in
Parijs, zette 88 tolken in om elke “chef
d’etat” die bij de oprichting was (41 landen)
in de eigen taal te laten spreken en
luisteren. Het talensommetje kwam op 29
stuks… waarmee duidelijk is dat slechts
30% een “overlappende taal” kent. Brussel
leverde het tolkenleger aan Parijs en
hiermee wordt de grote verscheidenheid in
taal (en dus ook cultuur) perfect geïllustreerd. De UvM is een waar avontuur en
Sarko maakt geschiedenis. En wij, de EU,
ontdekken onze zuiderburen, een trots stel
dat een broertje dood heeft aan neokolonialisme. Gelukkig kwam Khadaffi deze
keer NIET met zijn bedouinentent, mogelijk
was hem die eerste keer wel genoeg,
zonder die hete zon erboven.

AL-QAIDA IN ITALIË?
Jawel, er werd een terroristische cel in
Bologna opgerold die kamikazes recruteerde en trainde. De topper was een tunesiër die in Bosnië vocht met de moudjadien. Uit de documenten bleek dat hij een
toeristische target had gekozen, aan de
Rode Zee. De politie is er van overtuigd dat
men enkel solitair opereerde; toch was Italië
al vaker achterland voor dit soort volk. Het
is sinds 2005 al de vijfde cel die wordt opgerold. Al-Qaida is overal onder ons.

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.
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 Natoverband 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.

DE OS2012 IN LONDEN
China lapte 25 miljard en Londen weet nu
eigenlijk al dat zijn factuur 2012 DRIE keer
hoger zal zijn dan “geschat”. Ze hadden in
hun offerte aan het IOC ook vergeten de
BTW mee te nemen EN de veiligheidskosten…
De 11 ipv de 4,5 miljard zullen de
belastingbetaler nog opbreken en de opbrengstcalculatie van de restanten van alle
bouwsels, waaronder woonhuizen, zullen
ernstig lager uitkomen door de OG-crisis.
Griekenland raakte ook flink in de problemen met hun OS2004 en hun begrotingstekort steeg aan zienlijk. Ook de
hergebruik van OS gebouwen etc. bleef
praktisch liggen. Slechts 3 van de 15 sites
werden gereéxploiteerd. Londen wil dat
voorkomen maar dat kost nog eens een half
miljard aan reconversiekosten.
De OS zijn prestigeslagen, ook voor de
beurs van de burgers. Maar de glorie is
eeuwig. Dus: so what?
OOST-EUROPA
GEORGIË: WOEDE EN LOST ILLUSIONS
De russen werden woedend nadat Georgië
zich breed maakte en de strijd begon in
Zuid-Ossetië en daarna was de hele wereld
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niet geweten hebben van Saakavilli’s snode
plannen? Ik betwijfel dat.
Georgie-Rusland is symbool voor het spel
der grenzen van de EU vandaag:
-Allereerst de energetische grenzen, met
zijn pipelines van Kazakhstan via Turkije..
Washington, Istanboul en Bakou zijn verbonden via de oost-west line en MoskouTeheran- via Erevan is de verbinding noordzuid.
-Ossetie kan ook wel eens de lont worden
voor het explosieve Iran, want de conflicten
zijn natuurlijk ook en vooral ideologisch.

vervuld met schrik en woede. En Saakachvilli gokte en verloor al zijn illusies.
Zuid-Ossetië dat zich sinds 1992 trachtte af
te scheiden met zijn toen 99.000 inwoners,
(nu 70.000). Samenstelling 66% Osseten en
29% Georgiers + nog wat russen.
Abkhazië, ook afscheidend sinds 1992, met
zijn 537000 inwoners en nu 160.000 tot
190.000. Samenstelling: 47% Georgiers,
17% Abkhaziers en andere minderheden
waaronder ook russen.
We zagen een verbijsterende oorlog met alle vernieling en leed dat daar bij hoort , geschokte diplomaten, een erg raar manoeuvrerende Medvedev, een kwaaie Poetin en
een razendsnelle Sarkozy. Hij had een vredesverdrag in 24 uur, maar de uitvoering
duurde lang voort… De VS en Duitsland
spraken forse taal, later Sarkozy ook namens de EU. Duizenden doden en gewonden en 150.000 vluchtelingen en een
radeloze president, die nu pas zag wat de
razende Russische oorlogsmachine met
hem kon en… ook DEED. Want Poetin cs
toonde zijn ontevredenheid over de hang
naar de Navo in Oost-Europa , inclusief het
raketschild van de VS en wees weer eens
op de pijpleidingen door Georgië en de havens aan de Zwarte Zee , zo belangrijk voor
olie en gas. Ons olie en gas… uit Kazakhstan dat via de “veilige pipelines door
Georgië tot ons komt/kwam. Daarmee de
russen “beconcurerend”, die graag HUN gas
en olie aan ons verkopen om ons daarmee
afhankelijk te maken van hen.
De teleurstelling van de russen is weer eens
flink getoond, ze mogen er niet bij horen en
ogen nog steeds als de “commies” van toen.
Poetin toont ook zijn alleenheer-serschap,
Medvedev zijn timiditeit en de EU ziet weer
eens het echte, boze gezicht van zijn
oosterbuur.
Een tijdperk van slechtere relaties breekt
aan met de VS, de EU en mogelijk een hoge
prijs voor onze (Russische ) energie.
HET knooppunt van onze energie ligt in de
puin en de beheerder loopt vertwijfeld rond
en merkt dat wij hem niet echt kunnen
helpen… Nee, hij wordt zelfs, en mogelijk
terecht, gekapitteld voor zijn roekeloze
gedrag. Zouden de VS en de EU nou echt

Dus een geheel van commerciële dus pragmatische zaken ingebed in een kader van
ideologische tegenstellingen. En daar zit de
EU nou dus: we moeten het Russische gas
hebben, maar behoeven ook de steun van
de VS in militair opzicht. De EU als speelbal
op het schaakbord tussen Russen en de
VS. Waarom we de EU en EUROPA nodig
hebben is nu weer eens flink duidelijk geworden. Dit voor hen die niet al te ver kijken
en enkel zaniken over Brusselse ambtenaren..
De EU nam een wijs besluit: vooralsnog
geen sancties maar wel opschorten van
economische
onderhandelingen…
En
McCain riep: uit de G8 met die russen. Moskou deed flink maar leek eigenlijk wel blij,
want het totale isolement kwam er net niet.
Nu gaat de babbel veder mt Sarko c.s. op 8
september in Moskou; hij heeft een paar
goede uitgangspunten want voor het
EERST kreeg hij alle 27 op EEN RIJ! En dat
had Poetin, denkend aan Polen en GB echt
niet zien aankomen. Laten we hopen dat de
onderlinge afhankelijkheid de gezonde benadering weer doet hervinden. De bal ligt nu
in Moskou.
.
MEDVEDEV EN HET WESTEN.
Medvedev neemt allerlei internationale initiatieven en zond ook de Russische ambassadeur bij de Nato om in Brussel ideeën
voor te leggen aan de club van 26 atlantici.
Maar zijn lijn is niet erg duidelijk hij geeft en
neemt. Tegenover het wapenschild in OostEuropa nu de Russische haven in Venezuela en strategische bommenwerpers naar
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De nieuwe wereldorde was nog niet echt
zichtbaar, maar dat kwam mede door de
timing. Van Moskou of van Tiblissi? Ik weet
het niet meer; de waarheid sneuvelde meteen bij de eerste clash. Comme d’habitude..
Wie is het volgende ruzieland? Mogelijk de
Oekraïne?

Cuba, voor de deur van Washington. De
cubaanse raketkrisis van 1962 is nog ver
weg, maar de toonhoogte in de discussie
stijgt. Poetins voice.
De Georgië crisis toonde ons waar Medvedev precies staat: ogenschijnlijk bij
Poetin. Of staat hij ONDER Poetin, want zijn
onafhankelijkheid verbleekte in de Georgische kwestie..

WITRUSLAND WIL COMMUNICEREN
Tim Bell is een hele grote in communicatieland, hij diende eerder Thatcher en
richtte ook Saatchi en Saatchi op. Hij werkt
ook voor de rijke rus Berezovski (aartsvijand
van Poetin) en kreeg ook een verzoek van
Mugabe om te helpen. Hij is dus best erg
gewild. Nu gaat hij wel wat doen voor Loukachenko van Wit-Rusland, de dictator van
54 jaar die als potentaat over zijn 10 miljoen
regeert. Maar zegt Tim, het contract is nog
niet echt rond…
Nu gaan ook de dictatoren van deze wereld
ons op slimme wijze hun buitengewone fratsen verkopen met behulp van onze mystieke trucs. Het was natuurlijk te verwachten… want Wit-Rusland kan zich een clubje
als Saatchi&Saatchi best permitteren!

WAAROM VOELT RUSLAND DREIGING?
Kijk op uw globe of in uw atlas: de russen
zitten klem in het westen (EU+Oostelijke exdelen USSR), in het oosten is het grote
China te zien en in het zuiden zien we Turkije, Georgië, Azerbeidjan, Armenië, Iran,
Turkmenistan, Ouzbekistan… Ook bepaald
geen oases van rust. Daarbij is het westen
gelieerd met de VS (Nato), gaat de VS raketschild plaatsen in de oostelijke EU landen en willen de nodige exen ook wel in de
Nato. En de russen, bulkend van de (olie)
groei en met de hand aan de olie/gaskranen
willen hun oude glorie weer voelen. Punt uit!
En daar komt die Saachkavilli overeind en
zet ze voor aap; gaat zelfs militair aan de
gang… Dit volledige disrespect werd en
wordt nu keihard afgestraft en Georgië
betaalt een hoge rekening. HET voorbeeld
is nu gegeven voor elke onverlaat met
dezelfde ideeën.
Moskou doet NIETS anders dan zijn belangen verdedigen… al het andere is bijzaak. De militaire vergelijking was dan ook
verpletterend: 640.000 soldaten tegen
27000; 6700 tanks tegen 82; 6300 pantservoertuigen tegen 139 en 1200 vliegtuigen tegen 7.. Gekkenwerk.
De EU was snel met zijn stellingname, maar
de Veiligheidsraad bleef lang verdeeld.. En
de olie+gas pijp druppelde even en deed de
prijs weer omhoogvliegen. De eerdere stilte
van de EU over Georgië’s wensen en dromen, kwam de russen nu goed uit. Ze
voelen zich nu weer op de kaart staan. De
gevolgen voor de verhoudingen zijn stevig,
en we zien dat de nieuwe multipolaire orde
nog NIET werkt… Want het spelletje lijkt wel
het oude Oost-West…. Geen woord uit Peking, (OS 2008 blind!), India en ZuidAmerika…. Men kijkt en ziet het even aan.

VROUWEN BELAGEN IN RUSLAND
Vrouwen worden er stevig tussen genomen
door de Russische beren. Een van hen
klaagde haar werkgever aan, voor sexueel
lastig vallen en kreeg van de rechter te horen: Mevrouw, zonder deze avances zullen
we straks niet genoeg russen hebben in het
goede oude vaderland..
In polls geven 100% (!) van de werkende
Russische vrouwen aan te zijn lastig gevallen door een van de beren. En wel 7%
zegt te zijn verkracht. In het land van Medvedev en Poetin, is de vrouw tot produktiefactor verworden. Zij is een component van de factor arbeid, die ze produceert. Ter eer en glorie van de Russische
massa’s.
ZUID-AZIË
PAKISTAN: LASTIGE BONDGENOOT?
Het gaat stroef tussen Washington en
Islamabad. Dat is niet best nu de VS meer
mannen in Afghanistan verliezen dan in Irak.
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windmolen kocht en er electriciteit mee
maakte, hij kocht een tweede en installeerde turbines in vele indiase staten.
Recent kocht hij Repower in Duitsland weg,
voor de neus van Areva: voor 1 miljard.
Piramal deed Harvard, en ging in de farmacie. Nu meet hij zich met Roche en
Aventis en verklaart zijn succes mede door
zijn boeddhistische managementfilosofie. .
Hij bewondert zijn democratische land ook
zeer en strijdt ook voor een socialer India.
Zij zijn voorbeelden van erg principiële pioniers die een duidelijke opvatting hebben
over de ethische kanten van hun business
en de welvaartsgroei van hun land. En, ze
hebben geen enkele angst voor de anderen
in de grote wereld. Ze zijn uiterst zelfbewust
en tonen dat ook India, nu nog chaotisch in
zijn economie, zal doorgroeien tot de
grootste economie ter wereld.
In cijfers praten we over:
Een groei van 9% jaarlijks
40% analfabeten
BNP per inwoner: 800 $ (Fr. 35000; China
1900)
310 miljoen indiërs leven beneden de armoedegrens van 2 $ per dag en dat is 28%
van de bevolking.
Nu zijn er 1,1 miljard mensen; in 2035 zijn
dat er 1,6 miljard (dicht bevolktste land ).
65% landbouwers met een BNP-aandeel
van 25%.
1,5 miljoen werknemers in de high techonobedrijven, die samen 50 miljard $ produceren.
50% export is services (China slechts 15%)
20 miljoen ambtenaren..
Wel 300% groei in octrooien, jaarlijks.
Voor 2010 komen er nog 300 grote koopcentra in het hele land bij.
Ook 72 miljoen mobieltjes,
En 162 universiteiten,
Maar ook stijging van 106% zwaar alcoholgebruik jaarlijks,
En 60% der huizen zonder stromend water.
Een waar land in ontwikkeling met enorme
tegenstellingen en ellende, maar ook met
een grote hoop en positieve kijk op morgen.
Een gigant met een hardwerkende middenstand, grote prestaties op Intellectueel
gebied en een enorme dynamiek.

Pakistan ziet steeds meer India als vijand
nr. 1, en Musharaf verliest snel aan macht.
Intussen is hij afgetreden. Maar de geheime
dienst van Pakistan, die de bui-tenlandse
dienst sterk bepaalt, stond nog wel degelijk
onder zijn bevel. En de steeds sterkere
toenadering Kaboul en New Delhi maakt de
pakistani’s ook bezorgd. De VS zitten best
klem met deze bondgenoot die steeds meer
afstand neemt en een eigen koers vaart.
Hoelang al dit land, dat zoveel taliban
herbergt, nog “onze bondgenoot” zijn? De
onrust neemt snel toe, nu Musharaf wegging en ruzie uitbrak in de politiek. En nu
voerde de Nato ook nog een raid uit in
Waziristan terwijl de premier kogels door
zijn auto zag vliegen. Hij zat er gelukkig niet
in. De brandhaard Afghanistan raakt
gekoppeld een onrust in Oost-Pakistan…
De zaak gaat daar in de fik.
INDIA EN OS 2008
Wie won er nauwelijks medailles: juist, India. Enkel hockey en cricket is een sport
waarin dit gigaland uitblinkt. Hoe kan dat?
Wel ondanks het feit dat het ooit very british
was, heeft een grote buraucratie, een grote
inertie in sportpolitiek en steekt ook geen
geld in sporteducatie. Deze aanstaande
grootmacht met hoge groeicijfers is in dit opzicht echt niet ontwaakt. Een uitzon-dering
als je kijkt naar China, Rusland, de VS en
de EU… De jonge indiërs zien meer in een
toegang tot de universiteiten en solide
carriès. India is een uitzonderlijk land in vele
opzichten. Maar niet in topsport… tenzij
complexe software maken tot de topsport
mag worden gerekend.
INDIA DE ECHTE REUS
We kennen haar nieuwe maharadja’s goed,
zij die de wereld veroveren. Hun namen:
Mittal, Tata en Ambani dit zijn de grootsten.
Mittal is de staalkoning en Tata maakt nu
een auto voor 2000 euro… en kocht en passant Landrover en Jaguar. Ambani doet 5%
van het BNP van zijn land en is de rijkste ter
wereld. Zoals hen zijn er nog tientallen die
de golf van groei, 9% sinds 2005, maakten.
Nu zijn er al 100.000 miljonairs in dollars gemeten. Een van hen is Tanti, die een oude
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Daarenboven met een langdurige democratische traditie en daarin ook ver vooruit
op rivaal China.
Laten we (weer) niet de fout maken om te
wijzen op de oneindig vele zaken die ons
choqeren en die ons brengen tot veel
onbegrip over hoe zo’n groeiproces werkt.
Dat deden we ook bij China, waar ook lang
niet alles “klopt”. En zie waar we nu zijn met
2,5 miljard van onze medemensen. De
prestatie die verricht wordt in de beide gigalanden is enorm en doet denken aan die in
de nieuwe wereld die ook de VS eens
waren. Met hun indianenmoorden en wilde
westen..
Door die historische bril moeten we naar
India kijken en dan: ONZE mouwen opstropen!

leger, opkwamen en zijn aftreden eisten. De
democratie in dit roerige land MET atoombom is echt in gevaar. Deze bondgenoot
tegen het terrorisme van de VS en “van
ons”, mag asiel genieten in de VS. Als
beloning voor zijn 10-jarige trouw.
Nu moeten we afwachten wat de opvolgers
gaan doen zeker met hun aanpak van het
stammengebied in de regio grenzend aan
Afghanistan, waar Al-Qaida welig tiert. De
onrust in dit werelddeel groeit snel , ook tot
schrik van grote buurman India…
Politiek gesproken is er erg weinig coalitiedenken in dit land, waardoor een stabiele
meerderheid onmogelijk lijkt. Pakistan blijft
dus in het nieuws, ook na Bush. En zie nu,
schoten op de premier en raids in Wazristan
door de westelijke troepen uit Afghanistan…

MAJESTEIT IN THAILAND
Vakbondsleiders toonden geen respect voor
de koning zei men daar. Op hun T-shirts
stond: Anders denken is geen misdaad. In
de bioscoop etc. moet je na de vorstelling
opstaan als de foto’s van de koning worden
getoond; niet meedoen betekent arrestatie.
Sommige vakbonders werden ook nog
ontslagen bij demo’s en de onrust groeit.
Thailand lijkt te staan voor een moeilijkere
tijd, nu de koning zijn zoon voorbereid op
overname van het koningschap.
Nu is het land in staat van beleg, in een
burgerkrijg waarbij het leger de kant van de
straat kiest. Explosief, opnieuw.

TRAMMELANT IN KASHMIR (India)
India nam sterke maatregelen in Kashmir:
avondklok, arrestaties, onderdrukking. Er
vielen 27 doden, 500 gewonden en 3
politieke (moslim)leiders werden gevangen
gezet. Kashmir is deels indisch en deels pakistaans. Er zit intussen een enorm legermacht daar, nu de schijnvrede van 2003
niet blijkt te werken. Hindoes en moslims
vechten om van alles o.m. een tempel. De
moslims eisen nu zelfbestuur voor hun sinds
60 jaar verdeelde land waar al twee oorlogen om gevoerd werden.
Buren: China, Afghanistan, Pakistan en
India… Een lekker onrustig hoekje dus.

NEPAL NA DE KONING
Prachanda heette hij vroeger, de nieuwe
premier van Nepal. Dat betekent: de verschrikkelijke en slaat op zijn optreden als
leider van een maoïstengroep van 25000
leden gedurende 1996-2006. Nu is hij rode
premier deze landbouwspecialist van 53
jaar, nu de koning aftrad. Hij moet nu nog
laten zien of hij kan leiden zonder anderen
te laten lijden…

OOST-AZIË
WAAROM IS CHINA ZO ZELFVERZEKERD?
We moeten nogal moeite doen om China
een beetje te snappen, want ze doen steeds
opnieuw verbazende en schokkende dingen. Ze verbergen hun andere denkwijze
bepaald ook nauwelijks meer. Tibet, namaak van spullen, massaal toepassen van
de doodstraf, politieke tegenstanders opsluiten en erger, en censuur waar je maar
kijkt. Nu ook voor de buitenlandse pers via
internetrestricties….,
Pardon?
Het
Olympisch Comité werd erg verrast door
deze truc een week VOOR de start!

PAKISTAN NA MUSHARAF
Musharaf trad af en de weduwnaar van
Boettho volgde hem op. M. verloor steun
toen hij het hooggerechtshof aanpakte en
moest toezien hoe de radicalen, ook in het
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De afgelopen periode mocht geen van de
half miljoen bezoekers ook maar EEN naar
ding zien, bemerken of meemaken, daar
werd ook pedagogisch alles voor gedaan
tijdens deze meest dure spelen ooit (25
miljard €!). Op school was er al jaren nu
twee uur per week olympische opvoeding,
er werden 3 miljoen gedragshandleidingen
verspreid en elke 11e van de maand was er
de “wacht-rijdag”, dan staan ze allemaal
netjes in de rij te oefenen.
Miljoenen ritten per auto werden verboden
en er zijn 40 miljoen bloemen geplant.
Overal hingen ook spreuken en slogans.
Zelfs applaudisseren werd samen geoefend.
Maar er is ook oppositie in dit land en
protest: het aantal klachten over de overheid is in 10 jaar vertienvoudigd. De middenklasse doet nog mee want de welvaart
stijgt, maar hoe lang zullen ze dociel volgen;
deze grote groepen van advocaten, ingenieurs, rechters etc.? Hoe lang pikt men
nog de enorme corruptie? Al de filmers,
bloggers, Intello’s, professoren etc. En de
boeren die hun land verliezen aan
speculanten en corrupte bestuurders.
Het eerste wat in dit land moet gebeuren is
dat er een echte rechtsstaat komt , dat zal
eerder van belang zijn dan een democratie
naar westers model.

Maar na protest werd de censuur
“bijgesteld”. Dit land was 30 jaar geleden,
leek het, in een diepe slaap en dat sinds
eeuwen eigenlijk. En dat was in de 17e eeuw
heel anders: China was toen ook al een
wereldmacht, zeker ook economisch. En
daarin steekt het eerste punt van hun
zelfverzekerdheid. Mao werkte ook fors aan
de nationale trots op het vaderland, het zit
er diep in gedrukt door hun rigide systeem.
Velen in de wereld hoopten dat de OS2008
China tot meer openheid en ook meer tot
“onze” moderniteit zou bekeren, maar dat
wordt nu wel erg de vraag. Het omgekeerde
lijkt Peking te bedoelen: zie eens wie WIJ
zijn en pas op met ons! China stondl nu 18
dagen echt in het centrum van de wereld en
zal er ook nooit meer weggaan.
De dominerende Hancultuur was al machtig
1000 jaar vóór Chr. in Noord-China en “veroverde” later ook het zuiden. De integratie
Noord-Zuid werd eigenlijk vooral door de
Mongoolse niet-Han dynastieën bewerkstelligd. Het rijk bestaat dus duidelijk al
vanaf 220 voor Chr. weten we. China is
echter een collage van micro-werelden , al
kent het ook een sterk coconcultuur. De chinees zoekt zijn persoonlijk heil vooral dichtbij; in de familie, de straat, het theehuis en
ook op zijn werkplek.
Wel 90% van de bevolking leeft ook ten
zuid-oosten van een lijn in deze windrichting
getrokken en net boven Peking. Wat is het
bindend element in dit gigantische land?
Velen zeggen, het is zijn ononderbroken
ontwikkeling en dynamiek. En de zeer sterke centralisatie op bestuurlijk gebied. Het
land was en is zeer religieus (taoïsme) maar
de kerkelijke krachten kregen nooit centraal
greep op het land. Aan het einde van de
Mongoolse dynastie kwamen ook andere
godsdiensten op en in de 19e en 20e eeuw is
er een christelijke beweging en een hervormd boeddhisme komt nu op. Maar de
godsdienst was en is geen echt regulerend
element van enige kracht, maatschappelijk
gezien.
China, daar hou je van of je haat het, deze
chaos waarin je verdrinkt , wordt gevormd
door 1/6 van de mensheid.

COMMUNICEREN IN PEKING (OS 2008)
Het valt niet mee om met chinezen te
babbelen, die geen engels etc. verstaan.
En wie spreekt er nu chinees, mandarijn
officieel, EEN der vele talen. Afspraken
maken doe je door de wijzers op de klok te
tekenen bijvoorbeeld; Mao heeft vroeger
bepaald niet geleerd dat je engels moest
leren..
De sporters zijn natuurlijk jong en
vindingrijk, maar het niet hebben van een
commen language was toch wel lastig!
Soms wilde het chinglish wel helpen, een
mix van engels en chinees. Lachen is
politiek niet echt verboden, en wie zegt nou
bij arrestatie dat hij echt ALLES begreep?
Intussen zijn de chinezen al weer klaar met
de OS 2008 en we zagen weinig last. Maar
dat is slechts oppervlakkige schijn, want zij
vinden het eigenlijk wel gewoon nodig dat

41

doen. Als een oude oma. Sarko zal dit
heerlijk vinden.
De politieke onrust in Thailand is intussen
enorm. Een menigte van tienduizend
mensen levert veldslagen met de politie
rond een regeringsgebouw. Ze eisen het
aftreden van de in januari massaal gekozen
regering die stiekem wordt gestuurd door de
gevluchte oud machthebber Thaksin in
Londen. Hij ka niet in zijn land blijven
wegens vervolging voor corruptie… De
stokoude en superrijke (35 miljard!) koning
moet nu arbitreren. Zoals hij steeds deed,
maar nu is hij ook nog ernstig ziek. Dit land
vindt maar niet een stabiele situatie omdat
oude structuren en corruptie de democratie
fnuiken.
Mogelijk kan La France ook hier nog wat
helpen? Dat moet je betwijfelen, helaas.

wij chinees spreken. Banzaï, rijstwijn,
Peking en Mao, dat is nu gewoon serieuze
gespreksstof geworden.
CHINA EN DE AFGELOPEN OS208
Ze zijn voorbij, de OS2008. Wat moet je er
nu van denken?
Wel voor China, te weten het moderne,
betrokken deel van het land, was het een
succes van jewelste. Elke dissonant vermag
niet daaraan iets te veranderen.
Geostrategisch staat China daar waar het
wilde zijn: de organisatie van de Spelen
waren fantastisch en hun sportresultaten
niet minder. Goud, 36 keer voor Peking en
51 keer voor de VS en Japan en India
“verslagen”. Dat is dat, de symboliek
betekent mogelijk meer dan u vermoedt.
En de protesten in het westen tegen de OS
in China, waren nauwelijks te zien en te
horen toch? En zou er meer zijn geweest
dan had Peking dat eenvoudig als “jaloezie”
afgedaan. Europa zou als EENHEID, met
87 gouden medailles de echte kampioen zijn
geweest. Maar Europa is voor de
buitenlanders een krikke-mikkerig rommeltje
van ruziënde staten.
Dus is het resultaat: een super tevreden
China en een niet echt opgewonden “rest
van de wereld”.
Nu is het aan Rusland, dat met zijn beurt
voor de Winterspelen in Sochi in 2014 aan
de beurt is… nadat Londen in 2012 de OS
deed. De babbels over boycots tegen China
vanwege Tibet etc, zijn verstomd, mede in
het licht van de dreigende recessies.
Einduitslag dus: 10-0 voor Peking, en ze
zullen er naar handelen, beter gezegd, ze
zullen blijven handelen zoals ze al deden.

NOORD-KOREA WEER BOOS
Washington heeft weer eens herrie met dit
uiterst merkwaardige land, dat nu weer
dreigt de ontmanteling van zijn nucleaire
activiteiten te stoppen. Dus weer zijn plutonium-productie te gaan hervatten. Bush wilde echt een succes vóór zijn vertrek scoren
en werd dus wat lomp en ongeduldig. En
nou is Kim Jong weer woest en alle afspraken staan op scherp. De russen zitten ook al
weer op het puntje van de stoel om de
rotzooi te vergroten en dit land ziet ook heel
goed zijn energiebelangen in Noord-OostAzië. George maakt dus NOG eens brokken, net voor zijn vertrek. Thanks man.
NOORD-AMERIKA
NEXT PRESIDENT: WHO?
Obama/Biden—McCain/Palin; een zwarte
Amerikaan als presidentskandidaat en een
vrouw als kandidaat Vice-president…. Een
revolutionaire ontwikkeling. Twee zinderende conventies en een terwijl Gustav Amerika teisterde. Typisch Amerikaanse toestanden, maar aan de pragmatiek en de
straightness kunnen veel landen toch een
voorbeeld nemen. Het gaat ergens over en
er is niet veel heilig, enkel toch enkele fatsoensregels. Een ding is zeker: de amerikanen hebben nu een ECHTE keus en daar-

THAÏLAND, CAMBODJA EN LA FRANCE
Ze hebben ruzie deze twee aziatische buurlanden. En wel om een tempelruïne op
beider grens en ze komen er niet uit. En
waarom nu mediatie aan Frankrijk gevraagd? Wel, dit land had ooit Indochina als
kolonie en onderhandelde toen met Siam (
nu Thailand) over de grens. Zo komt een
oud-kolonisator alsnog de eer toe de nu wat
slecht uitvallende onderhandelingen van 50
jaar geleden alsnog, en nu goed, over te
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en een vrouw. Nu kan het laatste traject beginnen en we zijn verzekerd van welbespraaktheid, driestheid en gehaaidheid. Een
waar genot voor allen die van de VS en haar
kunsten houden Vooralsnog staat Obama
licht voor, maar Palin is geen trutje, dus pas
op!
McCain is oude rot en oorlogsheld, zijn VP
Palin is een vrouw met kloten en stevige
reputatie en voor de duvel niet bang. En
uiterst religieus, van het zwaarste kaliber
geloof dus. Zij stal de show en dat was ook
de bedoeling. Ze werd meteen vereerd door
de conventiegangers en kon niks kwaads
doen. En ze gaf Obama van zijn vet: ze
noemde hem carrièregeil en onervaren in
bestuurlijk opzicht. Met haar slaat McCain
een flink stuk rechtsaf!
Obama gaf iedereen op de conventie het
gevoel dat het over hem/haar ging, straalde
groot zelfvertouwen uit maar (voor mij)
minstens ook de gehaaide politicus die
bepaald geen naïve idealist is, maar vooral
pragmatisch en realistisch.
Hij kan McCain echt aan, dat ziet nu iedereen. Zijn pech is zijn kleur, zijn democratisch odium van “meer belastingen en
staatsbemoeienis” en zijn onduidelijk religieuze imago. Zijn handicap is dus, opnieuw
vanuit amerikaans zicht, bepaald niet verwaarloosbaar te noemen. Daarbij moet hij
vooral de blanke arbeidersklasse nog voor
zich zien te winnen. Een taaie opdracht. Ik
kan enkel hopen dat ik nu de eindspurt
verkeerd inschat…

om moet je blij zijn! Dus op naar november:
en het blijft een feest voor democratische
zielen en het journaille!
Obama sprak op zijn convention in Denver.
Het werd een waar spektakel met 75000
mensen. Precies 45 jaar na de speech van
Luher King; bekend als “I have a dream”.
De lange slanke, zwarte man sprak
vriendelijk, ernstig en ook emotioneel over
zichzelf en vooral over zijn program. Hij gaf
McCain en zijn huidige president partijgenoot Bush onder uit de zak, zonder hen al te
persoonlijk aan te vallen. Hij sprak veel
woorden van hoop, was erg principieel en
sprong terug naar het Amerika van VOOR
GW Bush. Zijn publiek werd echt gegrepen,
hoop, ontroering, ja blijdschap waren overal
af te lezen, op de gezichten. Deze mix van
Kennedy (met de kleur van) Luther King,
met de spreekwijze van Man-dela, maakte
grote indruk. Hij, en ook Biden, zijn beide
begenadigde, meesle-pende sprekers. Zij
zetten opnieuw in al zijn glorie, de mythe
neer van de “American Dream”.
Na zijn speech stonden hij en Biden met
hun families op het podium blij en overtuigend en erg zeker ogend over het eindresultaat. De show was perfect en zonder al
te veel “leeg”circus. Dit zeg ik, oordelend
vanuit amerikaane maatstaven.
Deze conventie was dus een groot succes,
hij overtuigde alle democraten, maar, ik
vrees toch dat hij het in november niet gaat
winnen. Ik sloot de ogen om 4 uur terwijl de
conventie nog verder doordenderde.
Het antwoord van McCain kwam en was zo
mogelijk nog spectaculairder: de orkaan
Sarah. Zij is mooi, moeder van 5 kids (een
vecht er in Irak!), erg charismatisch, superrechts (tegen abortus, vóór wapens) en
maakte een spectaculaire carrière. Ai, haar
ongehuwde dochter bleek zwanger… niks
bijzonders in de VS, maar wel als je mordicus tegen sex before marriage bent en tegen sex-voorlichting op school. De zaak
veroorzaakte veel rumoer, maar de republikeinse conventie stond PAL achter haar
en haar “boss”. Al wordt er nu fors doorgespit in haar historie!
Het tableau van kandidaten is democratisch
gezien perfect: 2blanke en een zwarte man,

In de pers stikt het intussen van Obamaverhalen, zijn doopzeel wordt gelicht ook in
Europa. De fransen vinden het feit dat hij
vooral werd gevormd/opgevoed door drie
vrouwen erg interessant. Zijn groot-moeder,
moeder en zijn vrouw Michelle worden
genoemd als zijn vroegere en huidige
steunpilaren. Dit soort verhalen doet Obama
vrouwen-stemmen binnenhalen… Want
ondanks het feit dat velen in hem een sterke
president zien, blijft het waar dat hij vooral
een pragmatisch politicus is, die wil
veranderen maar, ook wil slagen!
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Chrysler werd al van Daimler gekocht door
het investeringsfonds Cerberus, eerder ondenkbaar. De koers tegen de (veranderings)klok is begonnen… De toestand is
verre van rooskleurig. HET symbool van de
American Dream verbrokkelt..
Intussen blijken de zaken nog erger te zijn
geworden en met 25 miljard overheidssteun
zal het niet lukken; eerder het dubbele is
vereist. Maar er zijn ook deskundigen die
een faillissementsaanvrage niet uitsluiten.
De potentiële kopers wachten al … Stelt u
zich voor… de auto-giganten failliet. Obama
kondigde al aan een benodigde omslag naar
andere zuinige/electrische auto’s fors te
gaan ondersteunen; hij ziet het al
aankomen. Laat hij maar goed op de
staatskas pakken, de groten willen HULP.

Men is ook zeer nerveus over de veiligheid
van Obama: de CIA en de FBI zijn erg aan
het werk om een ongeluk te voorkomen. In
de rij, Luther King, Kennedy’s… etc. dus.
Met name bij zijn speech op 28 aug. In een
stadion met 75.000 mensen werd goed
opgelet: er gebeurde niets...
De hurricane Gustav redde McCain even in
de storm om zijn VP-kandidaat… maar
Obama scoorde 48%, hij 40%. Het wordt nu
echt spannend.
Laten we eerst maar eens wachten wat het
journaille nog te voorschijn tovert over
Hurricane Sarah… ze blijkt ook al, met haar
man, lid te zijn geweest van een “Alaskaafscheidingsclub”. Ai. Je zou je kunnen
afvragen of oudje McCain deze orkaan
binnen de spellijnen kan houden! Wordt
vervolgd.

GEWELD IN MEXICO REMT GROEI
In juni werd de zoon van een rijk zakenman
ontvoerd en vermoord. En er bleken weer
politiemensen in het ontvoeringscomplot te
zitten. In dit land blijft 99% van delicten
ongestraft. Er waren in 2007 wel 438 kidnapping voor geld. Dit jaar wordt veel hoger.
Nu komt er protest op gang via een burgeroptocht als protest. Zeker nu bleek dat
slechts 1/3 van de ontvoeringen bekend
wordt en 2/3 wordt onderling geregeld door
betrokkenen. De angst slaat nu ook terug op
de economie en de groei. De ondernemingen geven al 3 à 5% uit van hun winst
aan extra-beveiliging. Totale kosten 120
miljard per jaar dat is 15% van het BNP…
Nu komen ook de diverse bestuurders overeind; ze snappen dat nu een daad moet
worden gesteld. Dit land drijft weg naar de
misdaad en beschadigt zijn reputatie en
zelfs zijn economische groei.

Toegift:
Ziehier het volgende statistiekje over het
huidige stemgedrag van de blanke amerikaan.
BLANKEN
Vrouwen
Mannen
Obama
39%
35%
McCain
48%
56%
AUTO-IMPERIUMS STORTEN IN
General Motors, Ford en Chrysler waren DE
namen in autoland VS. Maar nu is hun
marktaandeel in de VS ca 50% en daarmee
staan ze nu iets boven de aziaten.
In drie jaar maakten ze 67 miljard verlies..
De Big Three zijn echt in problemen en
moeten oppassen voor hun continuïteit. Ongelooflijk, symbool van de neergang van dit
machtige land. Detroit kent een ww van
9,3% (+1,5% in 9 maanden), Volkswagen
ging met zijn hoofdsite al weg naar NoordVirginia en de stad heeft een record aan
gedwongen huisverkopen. Huizenprijzen
daalden hier met 57%!
Ford staat er nog het beste voor met zijn
hoge cashpositie maar moest nu ook stevig
verlies aankondigen. Het roer moet qua
autoprodukt totaal om, weg van de grote
slurpers naar klein/zuinig, op naar elektrische en hybride-auto’s. Op basis van
monstrueuze veranderingsplannen.

LATIJNS AMERIKA
NIEUWS UIT BOLIVIË EN PARAGUAY
Bolivië:
Morales werd stevig lastig gevallen door de
vier rijke provincies en hun gouverneurs en
was verplicht een referendum te houden.
Spannende zaak, maar hij won overtuigend
en de rijke moeten nu wel mee met de
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wetgeving die de arme indianen gaat
helpen. Links won dus. Maar de grote
spanningen zullen niet echt verminderen en
de rijken zullen gaan saboteren, ook politiek.
Ze noemen hem “domoor” en “dictator” en
zweren dat de “vrijheid het en het
liberalisme zullen winnen”. Dus Morales
staat wat steviger maar moet wel zijn helm
ophouden.
Paraguay:
Ferdinand Lugo werd president nadat hij 15
jaar bisschop was; en dit met instemming
van het Vaticaan. Zijn land is vergeven van
corruptie en verkalking door jarenlange
hegemonie van een politieke partij. Hij wil de
president der armen worden, maar heeft nu
al politieke wrijvingen in zijn coalitie over
benoemingen in het kabinet. Lugo kondigde
een grote agrarische wet aan voor de
300.000 arme families. De radicalen dreigen
al, zeer ongeduldig, de rijken van hun grote
landerijen te verjagen… Lugo zal nog veel
gebed nodig hebben.

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
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 al niet, als vriend van
de vermoorde Hariri. Maar mogelijk gingen
Israël en Syrië ook in Parijs onderhandelen
over de Golan omdat Syrië Hamas tot
kalmte maande. Dat gebeurde niet echt. De
MO-politiek van Chirac blokkeerde Europa
lag compleet, maar dat is nu geheel anders.
Sarko bracht hoop, nu de rest nog.
IRAN/ EU/ VS/ …
Iran moet kiezen tussen medewerking en
confrontatie, heet het. Zeker nu weer blijkt
dat praten fout liep en Iran hardop roept dat
het 5 à 6000 centrifuges laat draaien om
uranium te verrijken. Er worden raketten
getest, Israël oefent al bomaanvallen op
iraanse doelen, de VS scherpt aan, de roep
om hardere sancties herklinkt, kortom, Amadinedjad regeert eigenlijk. Maar IN Iran
gromt het ook: de bevolking lijdt en gaat
mogelijk meer lijden. Zie Irak indertijd.
Dat is het linke spel van A. :
Hij wil nucleair en loopt internationaal op het
radje van oorlog versus vrede. Hij wil dus
DE macht in de Arabische wereld en loopt
ook over de (interne) dunne lijn: “rust en
eten contra armoede en welvaartsverlies”.
Ertussen spelen de oude trucs: de externe
dreiging opblazen en benutten om INTERN
politieke steun te houden cq te vergroten.
De boze buitenwereld is HET dus allemaal
schuld…
Intussen hangt A. alle stouterikken regelmatig op: misdadigers, verkrachters, homo’s
, echtbreeksters en … politieke derapan-ten.
Eind juli hingen er weer 19 aan een touw…
Let wel: China doet hierin veel meer dan we
denken en daar was recent ook de
“sportverzoening der volkeren”.

BOLIVIË SPLIJT
Enkele provincies gaan door met protest
tegen de regeringsplannen en organiseerden stakingen en wegblokkades. En ook
het transport van gas naar Argentinië. De
regering heeft het leger op de exploitatievelden gezet. Vijf provincies van de negen willen ook MEER van de gasopbrengsten. Het overhevelen van gaswinsten naar de arme (indianen)-provincies
wordt bestreden door de rijke. Intussen
woedt de strijd om nog meer autonomie van
de rijke provincies ook door. Het land arriveert steeds dichter bij een burgeroorlog.
OCEANIË
OOK IN DE RECESSIE?
Alweer een rustige politieke maand alhier,
maar dan gezien uit mijn toren in ZuidFrankrijk…
Maar de recessie spaart ook dit verre gewest niet: de groei was de laagste sinds zes
jaar in Australië en ook niet veel beter in
Nieuw-Zeeland.

DE TURKSE AKP KREEG STRAF
De AKP wordt niet verboden, maar krijgt als
straf slechts de helft van de jaarlijkse
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Saddam dacht zo en onderdrukte de
koerden 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 historie, ook historie maken in de 21e
eeuw. Maar welke? Een historie als die van
Jerusalem?
Intussen wordt de stad steeds meer een
spijtzwam tussen koerden en anderen en
neemt het aantal bomaanslagen toe. De
president van de koerdische republiek wil
niet verdergaan met de lokale verkiezingen
zoals geëist door het iraakse parlement.
Want de machtsverdeling bevalt hem niet.
En de turken zijn als de dood dat Kirkoek
Koerdisch zou worden: zoveel olie in
koerdische handen, dat pruimt Ankara echt
net.

staatssteun. Een duidelijke waarschuwing
aan de regerende partij door het hoogste
gerechtshof! Er was een rechter “te weinig”
om een verbod uit te spreken tegen deze
partij die de scheiding van Kerk en Staat
bedreigen zou. De erfenis van Atatürk dus.
De rechters en de aanklager zijn nu hun
leven niet meer zo zeker…Er zijn overigens
sinds 1983 al 34 partijen verboden door dit
hof en 8 van hen hebben hun zaak al voor
het Europese hof voor de mensenrechten
gebracht. En die heeft Turkije al enkele malen veroordeeld! Maar het hof weigerde ook
een verbod van een koerdische partij, die 20
zetels in het parlement heeft. Turkije balanceert op de rand van haar een eeuw oude
waardenstelsel.. en er mogen nu geen
studenten met hoofddoek op de universiteiten… Maar de druk groeit en er werken
zelfs liberalen samen met de moslimradicale
partijen tegen dit verbod. Zou het verbod er
zijn gekomen, dan zou de vervangende
partij, die direct zal worden opgericht, de
verkiezingen zonder twijfel (weer) winnen. .
Daarom is het verbod van het Hof niet een
teken dat hun argumenten door een ruime
meerderheid worden gedeeld. Daarom zal
het nog moeilijker worden. De toetreding tot
de EU, tja, dat zit ook niet gemakkelijker,
ook al moet je eigenlijk zeggen, dat het Hof
echt europese waarden verdedigde!

FRANSE ZORGEN OM AFGHANISTAN
Frankrijk heeft 700 man in Kapissa, 60 km
van Kaboel, waar ze twee posities
verdedigen zullen. Hier zijn z’n 25 groepen
“opstandelingen” actief die zich vooral op de
VS-basis daar richten; het aantal aanvallen
neemt toe.
De taliban mengen zich onder de dorpsbevolkingen en spelen in op hun ontevredenheid. In zeven jaar veranderde ook hier
niets en de Nato-bombardementen jagen de
jeugd in de armen van de taliban. De amerikanen geven de Afghaanse gidsen de
schuld van missers. In elk geval is de vergadering van dorpsoudsten mordicus tegen
de amerikanen en ze bespreken met toenemende achterdocht ook de aanwezigheid
van andere Nato-troepen. Dat stelt de
fransen niet erg gerust. De franse geluiden
versterken het idee, dat WIJ in Afghanistan
er flink naast zitten met onze opbouwmissies.. Niet lang na deze woorden vielen
er 10 fransen en werden er 21 gewond. En
zij doodden 40 opstandelingen. Het
opbouwsprookje lijkt voorbij.

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 turkmenen, Assyriers etc. een meltinpot. 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?

POLEN UIT IRAK MET TOLKEN
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Orange doet het: je laadt op een USB-stick
alle kranten van de dag en gaat op het terras zitten. Met je kleine schermpje lees je de
kranten, bladerend. Eindelijk het beste uit
twee werelden; elektronisch gemak en oude
vertrouwde krantenlezerij. Het kost wel even
pegels: 500 à 700 eurotjes, maar dit is nog
slechts het begin, zegt men, van een nieuwe manier van krantje lezen! T.z. t. zal L-P
zeker niet achterblijven…

Polen vertrok uit Irak met zijn 900 soldaten
zoals de nieuwe premier had aangekondigd.
Maar ze gingen niet alleen uit de sjiietenregio weg maar namen 400 irakezen
mee naar Polen, hun tolken en hun familie.
Blijven zou voor hen een zekere dood
betekenen, voor deze “collaborateurs”. Al
zo’n 300 werden er eerder vermoord nadat
ze een salaris van 1200 $ toucheerden, drie
keer dat van een iraakse onderwijzer. Zo
gaat dat in vele oorlogen: ze vereisen van
mensen lastige keuzes en bij het einde van
de krijg kost het hun ook nog het leven. Het
vaderland heeft twee gezichten.

LINKSHANDIGE MENSEN
Zo’n 13% van de mensen is linkshandig, en
daarvoor is geen enkele wetenschappelijke
verklaring gevonden. De 13e augustus is de
officiële verenigingsdag van de linkshandigen op de wereld. Waarom bestaat deze
uitzondering al sinds we iets weten van de
mensheid? Ook bij de dieren zijn er linkshandigen en elke beschaving, elk ras kent
ze. Wel 10% van de romeinse handwerkslieden was links, weten we, er waren 8%
linksen in het keizerlijke China, idem in de
Arabische landen (waar men schrijft van
rechts naar links). Enkele bekenden linkse
mensen? Wel: Plato, Bach, Michel-Angelo,
Leonardo da Vinci, Pascal, Einstein, en ook,
Obama en McCain… En let op sinds 34 jaar
presidentiële historie in de VS was er 22
jaar en linkshandige president. Ik ben zelf
rechts, mijn eega links en politiek is dat
eigenlijk andersom. Dat heeft ook zo zijn
voordelen…

MOORD IN SYRIË
Bachar el-Asad had een goede raadgever
Mohammed Sleiman die tevens hoofd was
van zijn veiligheidsdienst. Tevens was hij
zijn preferente tussenpersoon voor communicatie met de libanese Hez-bollah. Hij
werd op vakantie neergeknald door een
scherpschutter. Wie deed dit nu? Het kan
Israël zijn geweest, gezien mens en
gebruikte methode. Ook Hezbollah kan het
zijn geweest want een van haar militaire
chefs werd recent in zijn auto opgeblazen.
Of het is een afrekening in syrische kringen,
oftewel, een waarschuwing aan… Bachar
Assad zelf! Puzzelen op zijn syrisch…
ECHTSCHEIDING IN YEMEN
Nojoud , 8 jaar en Arwa 9 jaar vroegen de
scheiding aan en de rechter hoorde hun
aan. In dit land is meer dan de helft van de
getrouwde meisjes jonger dan 15 jaar, wat
de wettelijke minimumleeftijd is. Veelal
wordt bij 12 jaar al getrouwd op het platteland in de arme families Nu zijn sexuele
relaties wel verboden onder de legale minimumleeftijd. De gescheidenen beleefden
een ware nachtmerrie in de maanden dat ze
gehuwd waren en hun geval leidt tot belangrijke jurisprudentie.
Er valt nog wel wat te verwonderen en af te
keuren in onze wereld, zeker als we met
onze westerse ogen kijken.

LOPEN +VASTEN =AFVALLEN
Drie liter water met tisane, bouillon van
groenten en 5 uur lopen, dat doet pas echt
afvallen! Nu zijn er al 4000 tussen 20 en 70
die het doen in Frankrijk. Het komt uit Duitsland en nu kan het ook in de Drôme. Je
verbrandt ca 40% van je vet per dag zonder
schadelijke gevolgen. Niet gek dus, maar
per week wordt ook je beurs 400 euro lichter. En die van de organisator wordt dikker.
C’est la vie moderne.
GELUID VOOR ELECTR. AUTO’S
Electrische auto’s maken geen geluid; linke
boel eigenlijk! Dus kunt u nu Drivetones kopen in Palo Alto en u kunt ze lden in de
boordcomputer van uw hybride of electrieke

TRENDS/TECHNOLOGIE
ELECTRONISCH KRANT LEZEN

47

op reis en zonder mechanische delen, enkel
het toetsenbord is nog “van vroeger”.

vehicule. Een Ferrari vroem of iets anders?
U vraagt het maar. De verenigingen van
blinden zijn er ook al blij mee. Een nieuwe
industrie was born: na de electrische auto
die van het electronische lawaai. Typisch
westerse economie.

WOLKJESRECLAME
Een amerikaans bedijf kan met wolkjes in de
lucht een logo fabriceren at je aan de hemel
ziet. Hij noemt ze FLOGO’S. Hij ver-koopt
een machine die logo’s van ca 2 meter
doorsnee kan maken uit water zeep en
lucht; praktisch onschadelijk dus. Zo’n ding
kan mee waaien en wel 5 kilometer hoog
vliegen en je kunt elke 15 seconden een
exemplaar omhoog sturen. Het is de truc
van vliegtuigjes met reclameslepen maar
dan anders. Het reclamemaken in de
luchten gaat een nieuw fase in.

SOLAIRE RUGZAK
Van 150 tot 350 euro kosten ze. In de batterij kan 4400 mAH worden opgeslagen voor
uw electronica en uw lampjes. (4 à 7 watt
vermogen). Want een wandelende mens
sleept heel wat mee: mobieltje, MP3, PC,
GPS etc. De celletjes zijn ca 25 x 10 cm om
de zon op te pikken en te laden. Het gaat
hier om rugzakken c.q. om omslagen van
rugzakken. Dus straks loopt u ermee in de
stad als u boodschappen doet… want u
heeft een motortje aan uw skateboard of
een motortje in uw fiets. Grapje want
daarvoor zijn ze te zwakjes; nu nog wel.

WE GAAN WEER INMAKEN
Inmaken is volterug; inmaakglazen worden
in Frankrijk weer veel verkocht. Verkoop
stijgt met 50% per jaar. Hieraan moeten de
stijgende fruit en groenteprijzen debet zijn
zegt de glazenfabrikant uit Reims. Deze bewaartechniek is zuinig en kan in elk seizoen
worden toegepast. Terug dus naar tuinieren, fruit kweken en inmaken. Haal uw oma
er bij om het aan U uit te leggen!

KLEIN ZUINIG MOTORTJE
De Spillo weegt 53 kilo en is 1,46 meter
hoog. Hij komt uit Taiwan en gebruikt met
zijn 4-takt motor 1,3 liter benzine op 100
kilometer. Dus ca 1, 5 cent per kilometer
aan brandstof. En dit motortje voor de stad
koopt U voor 950 €.
Brom ze of zoef electrisch dus; U heeft weer
keuze zat.

VERSE MELK-AUTOMAAT
U komt met uw eigen fles en tapt hem vol
verse melk uit een speciale automaat. Dat
idee. Al langer in Zwitserland te vinden, is er
nu ook in Frankrijk. Het kost 30% minder
dan winkelmelk nl EEN euro per liter. Elke
dag wordt er gevuld en bewaren gebeurt op
3 graadjes. Het idee gaat snel in verspreiding. Goedkoop, geen verpakkingsafval en,
niet voorbehandeld en vers. Zo van de koe
dus, zoals “il y a longtemps”.

SUPERPLATTE TV’S
De diodetechnologie doet TV-schermen
steeds platter worden tot wel 3 millimeter!
Ze zijn , zij het in kleiner formaat, van Sony
al te koop voor 2500 $ en zullen in 2009 volop te krijgen zijn in alle maten. Di wordt
voor de komende 7 jaar DE miljarden-business van de electronica sector. LCD is dus
al weer aan zijn teruggang bezig In Japon
wordt al stevig hiervoor geïnvesteerd.
Kunt u het nog bijhouden?

DE FRUITSPION
Francois Frezier bracht de fraise (zijn
naam!) naar La France vanuit Chili. In geheime opdracht van Lodewijk XIV..Want
aardbeien waren IN aan het hof. Hij was eigenlijk een militaire spion, maar nam terloops ook allerlei planten en vruchten mee.
Omdat veel planten bevrucht moesten worden was het exporteren ervan naar andere
landen vaak tricky, maar uiteindelijk lukte
het prima. Intussen ging de aardbei over

MINI-PC ZONDER HARDE SCHIJF
De Gdium van Emtec heeft een 10” schermpje en draait onder op.syst. Lingus. Hij
draait zonder harde schijf met een USBstick van 8 of 16 Gigabyte. Hij is er en kost
rond de 350 euro, Lekker klein en licht voor
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boerenkennissen ook. Als je ze hun eigen
hond ziet straffen voor weglopen o.i.d.,; een
hond waarvan ze zielsveel houden op hun
manier, schrik je echt en krijg je echt veel
compassie met de fors geslagen Bello.
In het westen zijn er, soms zeer radicale,
partijen die de dierenbehandeling als HET
politieke program kozen.
Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Wel, wij
in het beschaafde, ontwikkelde en rijke
westen, zijn nu bezig gegaan met de
“laatste” barbarijen die we nog over hebben
gehouden van ruige tijden uit het verleden.
Een soort van “laatste handlegging aan de
beschaving” dus; maar we worden in de
open wereld geconfronteerd met de wereldwijde spreiding van het barbaarse verschijnsel. Zo gezien is het een soort “decadentie-effect” in de ogen van andere
beschavingen en culturen: waar hebben wij
het in godsnaam over denken die arme
donders die voor hun dagelijkse brood
moeten knokken? Wij de rijken, die o zo
moeilijk met HUN delen, gaan nu ook nog
op hun gewoonten vitten? Zie de chinese
ergernis over de bevadering door het westen over HUN idee van democratie en
vrijheid!
Ik denk dat daar onze eerste opgave ligt:
laten we ons realiseren dat we steeds meer
zullen botsen met de anderen die we nu
stevig en frekwent “tegenkomen” met hun
andere opvattingen en afwijkende waarden.
Niet om de onze daarop aan te passen, nee,
maar wel om ons goed te realiseren dat wij
niet (meer) als eersten zijn geroepen om
vanuit de “westerse beschaafde he-melen”
de wereld heel arrogant te gaan kerstenen.
Dus de discussie moet er zijn en blijven,
maar de toon moet aan beide zijden gelijk
zijn in decibellen. Daar zit ons pro-bleem en
daarop wordt elders zwaar gelet.
Af en toe denken aan de EIGEN recente
geschiedenis, zie WO I en II, de jodenuitmoording van 60 jaar geleden, de oorlog in
Joegoslavië, de martelingen etc. in Irak, de
wrede koloniale oorlogen in Indonesië en
Algerije… Kortom: laten wij vooral niet
denken dat wij au fond erg beschaafd zijn..
Zie nu naast elkaar het net uitgebarsten
conflict Georgië-Rusland in relatie tot het

heel de wereld en verbouwt men 3, 6 miljoen ton ervan. Vele van onze groenten of
fruit kwamen van verre , want wij kolonisatoren namen van alle werelden het beste voor ons zelf.

………………………………………
……………………….………………
TOPICS/CAPITA SELECTA
-STIERENVECHTEN: HOE LANG NOG?
In Brussel zijn ze er voorzichtig mee bezig;
kun je stierenvechten nog wel tolereren in
het beschaafde Europa? In Spanje en zeker
ook Frankrijk volgen ze de politieke
gedachten-ontwikkeling
daar
met
argusogen.
De gedachtengang in Brussel is: mag de
mens spelletjes (om het amusement) doen
met het arme “weerloze” dier? Zoals men
zich ook opwond over ganzen met trechtervulling, omdat hun lever zo lekker is. Of
omdat de kikkerbillen in Azië gewoon van de
kikker worden losgetrokken zonder verdoving en castratie van biggen lang ook
zonder verdoving gebeurde en pas sinds
kort niet meer mag. Het doodknuppelen van
baby-dieren in Canada, vanwege hun pelsjes is nog een gemeen voorbeeld; het opsluiten van pelsdieren in fokkerijen is er ook
een en dan kom je uiteindelijk uit bij de
medische proefdieren en de walvissenjacht
(om wetenschappelijke redenen!). Voeg er
nog aan toe het vangen en slachten van
zeldzame dieren als tijgers en gorilla’s omdat enkele “onderdelen” medische krachten
zouden hebben of de potentie zouden verhogen en ziedaar het dier ook al als medicament /pepmiddel en amusement.
Op de eerste plaats is dit vooral een WESTERSE discussie; want gezien op wereldschaal staat deze controverse midden in
een oceaan van “dierenleed”. Dus in die zin
is het weer zo’n oud type discussie: ONZE
waarden tegenover die van de rest der
wereld.
Ikzelf ben een echte liefhebber van dieren,
ik ben kattegek tot op het gestoorde af. Dat
vinden hier tenminste een aantal van de
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ergste geval zullen er in 2050 nog 600 miljoen meer mensen met honger zijn dan nu,
en dan komen we op een totaal van 1,5 miljard.. Want er zijn er nu ook al 850 miljoen
die een beetje hongerlijden.
Niet helemaal nieuw dus, wat er aankomt. U
moet overigens nu niet denken aan de bolle
buikjes van stervende kids, nee, het zal
meer gaan om te weinig goed voedsel, en
niet om massale hongerdood. Nu is de crisis
nog vooral conjunctureel: slechte oogsten in
Australië en Canada, speculatie op rijst c.s. ,
maar meer en meer wordt het een demografisch probleem. We gaan op naar 9 miljard, eind 21e eeuw. De chinezen, indiërs
en Brazilianen ontwikkelen daarnaast, bij
stijgende welvaart, heel andere eetgewoonten. De chinees eet nu 50 kilo vlees
per jaar, dat was voor kort nog 20. En voor 1
kilo vlees moet je 7 kilo graan hebben. En
in 2010 zal 1/3 van de mais in de VS voor
bio-ethanol zijn; men bouwde al 140
raffinaarderijen in de VS. En dan nog de klimaatverandering, hogere transportkosten en
we zijn er wel.
Sommigen zeggen dat de stijgende prijzen
een zegen zijn ; want de crisis wordt daardoor verkort. Want betere prijzen betekent,
dat de arme boeren, zonder subsidies, nu
wel van hun land kunnen leven, ze zullen
minder massaal naar de grote steden trekken en weer meer landbouwgrond terug
brengen in het gebruik. Bij een prijs van
1000 dollar per ton rijst ,die Niger bij import
betaald, zijn zelfs de kleine boeren van
Niger en Senegal concurrerend. Dus mooi
die hogere prijzen, nu ook nog graag stabiele prijzen. Er is geen enkele regulering
van de markten, en de prijzen springen
hoog-laag.
En dan die europese protectie , het PAC,
dat moet ook anders. De europese boeren
ontvingen 213 miljard subsidie! Ook zullen
landen weer voorraden voedsel moeten
aanleggen om prijsschommelingen te dempen. Er moet ook weer in landbouw worden
geïnvesteerd.
Een gigantische omslag is nodig; nu gaat
maar 4% van de regeringshulp naar de
landbouw.

drama van Darfoer en nu weer Ethiopië. Dat
leidt tot wat meer bescheidenheid.
Vanuit deze idee moeten we nu in Brussel
ook maar eens goed nadenken over HOE
de discussie over het Zuid-Europese
stierenvechten moet worden gevoerd. Want
hier gaat het om een intern-europees verschil van waarden vanuit een sterk historisch verschil gezien. Daarbij moeten we
dan ook weten dat de “kenners van deze
sport” eigenlijk vinden dat de stieren van nu,
gefokt voor het gevecht, ook al niet meer
zijn wat ze geweest zijn. Het ECHTE heroïsche gevecht tussen mens en dier, waarbij de stier alle kans heeft de mens ook te
doden, is er al niet meer. Het DUEL van
mens en dier, met de dood van een van hen
als eindpunt, is eigenlijk niet meer bestaand. Daarvoor moet je naar Pamplona,
waar 10 stieren achter een paar duizend
mensen aan rennen en er elk jaar zo’n twee
dozijn, min of meer ernstig verwonden.
De mens, gejaagd door het dier… Wanneer
krijgen we de politieke beweging die opkomt
voor de gejaagde mens van Pamplona?
Ik las ook dat er zo’n 400 stieren in ZuidFrankrijk worden geslacht voor vleesconsumptie. Wel 80% van de corridastieren
wordt door restaurateurs gekocht en verwerkt, terwijl velen het hebben over slechte
kwaliteit omdat deze beesten voor hun dood
flink gestresst waren. Zoals ook varkens na
hun transport naar het abbatoir…. Die daarom vlak voor hun dood een lekkere lauwe
douche kregen in het slachthuis. Lekker
doezelen en dan, beng, kapot en, dus goed
vlees , want ongestresst.
Waarmee ik maar wilde toevoegen dat zelfs
de koningen der arena’s worden opgepeuzeld door de mens. Niets gaat dus verloren
en ze krijgen GEEN staatsbegrafenissen.
Aan het einde is de mens dus vooral ook
praktisch van aard.
***
HONGER; NOORD CONTRA ZUID?
Rellen in het zuiden, over duur voedsel en
hoge prijzen in het noorden. Dagelijkse incidenten. De VN is bezorgd, de Wereldbank
en de FEAO niet veel minder. Want in het
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overal smolt. Nu vrezen we dat in 2100 de
zee wel 3 meter zal stijgen. Nu zijn we met 6
miljard, toen met enkele miljoenen aardbewoners. Dat ging niet in eens, maar langzaam met vlagen en nu denkt men dat het
kwam van aardasverschuiving, grote vulkaan erupties en de zonnevlekken. Heel
Noord-Europa was met ijs bedekt en dus
kwamen er enorme hoeveelheden water vrij.
Daardoor kwam het water soms wel 100 km
landinwaarts. Heuvels werden eilanden,
vlakten werden moerassen, waardoor de ingangen van diverse oude grotten nu wel 70
of meer meters onder de zeespiegel liggen.
Het klimaat werd zo’n beetje zoals we het
nu kennen. Het verdwijnen van veel diersoorten en planten moet de bewoners erg
verontrust hebben, maar toch overleefden
ze. Men werd in die periode dus landbouwer omdat de jacht en het nomadenbestaan
moeilijker werden.
De zondvloed en Noë’s ark zijn mogelijk
herinneringen aan deze grote zeespiegelstijging. Zo gaat dat dus al duizenden jaren
in onze geschiedenis, en nu dus mogelijk
weer. Daarvoor zijn geen vliegtuigen, auto’s
en fabrieken nodig. Zonder gaat dat ook!

Het ZUIDEN heeft de landbouw de laatste
25 jaar totaal laten zakken, mede onder
IMF-druk. Geen infrastructuur en geen opslafaciliteiten dus, en logistiek-commerciële
ketens met 20 nivo’s tussen productie en
consumptie, waarin iedereen zijn graantje
meepikt. Er moet ook goedkoop krediet
voor de boeren komen.
En genetische manipulatie dan? Daar zitten
nog wel wat haken en ogen aan, maar de
klassieke genetische bewerking kan 20 à
30% produktiewinst brengen. Dus moeten
we hier zeker mee doorgaan en ook trachten het gebruik van pesticiden etc, daardoor
te verminderen.
Kan dat eigenlijk wel, 3 miljard mensen
MEER te eten geven? Nu, in 1960 had je
per mond 0,4 hectare nodig en nu nog maar
0,2! Dus technologie is erg belangrijk. De
nieuwe aanpak moet ook “dubbelgroen”
zijn. Planten en plek grond moeten bij elkaar passen en er moet niet teveel chemie
nodig zijn. En de bijen en de wormen moeten ons ook weer helpen. Biologisch verbouwen dus. Dat verbreekt ook de vicieuze
nare cirkel van de groeiende schuldenlast.
Wel 100.000 indische boeren pleegden al
zelfmoord vanwege onbetaalbare schulden
door onbetaalbare inkopen van kunstmest,
pesticiden en herbiciden.
Verder zullen de rijke landen ook hun eetgewoonten moeten bijstellen…Een amerikaaan eet 5 x zoveel granen als een indiër
en 3x meer dan een chinees. Als we het
getal voor de VS op de hele nieuwe wereldbevolking extrapoleren zou de produktie op
de hele wereld DRIE keer hoger moeten
zijn als nu.
Een statistiekje ter illustratie: De consumptie
van granen en oliehoudende basisprodukten in de wereld NU (mensen EN beesten samen!).
VS 1067 kilo, per kop/per jaar; Europa 628;
China 310; Mali 287 en India 207.. Voelt u
een beetje waar de schoen vooral wringt?

****
CO2 ONDERGRONDS OPSLAAN
Het ei van Columbus: CO2 gewoon niet in
de lucht blazen maar in de bodem stoppen.
Zo kun je kolencentrales bouwen en de grote voorraden aan dit zwarte gesteente inzetten, vooral in de VS. De vele, gesubsidiëerde projecten blijken echter erg duur en
ze worden massaal stopgezet… Dus of deze techniek wel haalbaar is, veilig en economisch is maar de vraag. De experts zeggen dat als je al tot een PILOT zou komen
er vervolgens nog 15 jaar nodig zijn om het
op grote schaal te doen. Dan zijn we dus in
2030 of zo. Als de CO2-doemdenkers gelijk
hebben zal het dus TE LAAT komen…
Wat is het toch een taaie, ondoorgrondelijke boel geworden met ook dat energiegedoe er nog doorheen.

-CO-2 (HYSTERIE )
DE AARDOPWARMING IN !0.000 v. Chr.
Zo’n 12000 jaar geleden steeg de zeespiegel met wel 100 meters omdat het ijs

KRIJGT LE PROVENÇAL GELIJK?
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In de grond is het 34 graden en die warmte
kan je gebruiken om kassen te verwarmen.
Groenteteelt levert werkgelegenheid op voor
laaggeschoolden, zoals immigranten. Zet de
tuinbouwervaring in van Mechelen en Katerijnenwaver (Belgisch Limburg) en exporteer, maar dan vooral naar Duitsland.
Verwarmen dus ZONDER CO2 uitstoot.
3.Van spartacus naar spartacus plus.
Spartacus is de naam van het vervoersplan
met snelle tram + busverbindingen wat je
verder moet uitbreiden tot Maastricht,
Eindhoven, vanuit Belgisch Limburg. Laat
de verzekeraars korting geven op autoverzekeringen als de klant een Spartacusabonnement heeft. Dan rijden we minder en
dus weer minder CO2.
Wel, voor een lokaal bestuurder is dit toch
best aardig niet? De manier van denken en
doordrukken is bewonderenswaardig, want
zo komen er nog MEER ideeën en natuurlijk
ook betere. Dit is de mentaliteit die gaat helpen: niet zeuren , veranderen, pushen.

Zelfs in een regiokrant in Nederland lees ik
nu de discussie tussen de CO2-adepten (zij
die CO2 schuldig achten aan aardopwarming) en de twijfelaars. Dat is voor een verdwaalde Limburger in de Provence, die nu
al jaren zijn twijfels uit aan de stelling; “stop
CO2 uitstoot en daarmee de aardopwarming” een goed gevoel. Want de noden in
de wereld worden rap hoger en daarvoor is
veel geld nodig. Geld dat nu mogelijk teveel
gaat naar de CO2-hysterie. Dat geeft mij nu
weer wat hoop! Paniek op basis van wetenschappelijke schijn kan niet de oplossing
zijn.
****
LYONESE TOESTANDEN IN UTRECHT?
De gemiddelde temperatuur in 2006 en
2007 in Nederland was gelijk aan die van
1961-1990 in Frankrijk! Dus ALS dat tweejaarsgemiddelde de maat is voor wat KOMT,
zal Parijs klimatologisch in Gro-ningen
liggen en Lyon in Utrecht en Maas-tricht lijkt
dan op Poitiers.
Dus dan hoeft u niet meer te dromen van
een pensioen in de Provence, u blijft gewoon in uw tuintje thuis zitten.
Maar als je kijkt naar de nattigheid dan
wordt het toch weer anders, want die loopt
omhoog van 1900 tot 2000 gaat het van ca
700 mm/jaar naar ruim 800.. Dat is zo’n 15
% meer water uit het zwerk. Dus het
sprookje van “vakantie in de eigen tuin” is
nog niet aanstaande… Maar er is wel nog
hoop.

***
ST ROOMBEDRIF PLANT ELEC-TANKEN
Essent is een nederlands stroombedrijf en
zij zien het helemaal zitten. Auto’s die elektrisch tanken , maar dan wel SNEL en, zo
heb je weer minder CO2. Als, de stroom zelf
natuurlijk OOK CO2-vrij gemaakt wordt…
Een gewone auto doet 200 gr. CO2 in de
lucht per km; een electrische de helft. Alles
moet ook slim worden uitgevoerd: je rijdt het
tankstation binnen, de auto wordt per chip
herkend en je centjes worden meteen van je
bank afgehaald.
Nou is het met dat batterijladen nog niet
echt voor elkaar, het duurt wat lang. Uiteraard hangt hiervan VEEL af… voor Essent
…. Die natuurlijk ook aan thuis-tanken
denkt. En wel uit het stopcontact.
Wat aandoenlijk hierin is, is het grote geloof
in een snel gerealiseerd elec-autopark en
wat zeker ook meespeelt is de fraaie publiciteit voor deze stroomboer. Nevertheless,
toch maar bravo!

*****
LOKALE ZIENER DOET VOORSTELLEN
Steve Stevaert is gouverneur in Belgisch
Limburg en barst van de ideeën, ook op
CO2 gebied. Hier dus zijn one-liners:
1.Het geld groeit aan de bomen
Verander de dennebossen in loofbossen en
wordt zo CO2 neutraal. Want loof neemt CO
2 op. Subsidieer omplanten en zoek ook bedrijven die meedoen. Als de bomen kaprijp
zijn verdien je geld terug. Simple comme
bonjour…
2.Tomaten voor de Italianen.

*****
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president for the next four years. I did a state by state analyses and the only way I see
McMain winning is by winning the California
votes, which I do not think is likely. John
Kerry was to Europe oriented while Bush
was too American for Europe. Regardless of
what people thought about the war in Iraq
they were very disappointed with the European attitude and it will take a long time before the desire for isolation goes away. In
that sense Obama did not help himself.
Kennedy too made some serious mistakes
with which we still live. Cuba for one.
Mandela did not come to power until much
older and could not have run South Africa as
a young man. Both of our candidates have
shown that they can work with the other
party. Let us hope they pick good VP's (Not
John Edwards ). The election will be interesting and let us hope that the country
comes out to be the winner.

-IMMIGRATIE
-OOST-EUROPEANEN HARD NODIG
De instroom van mensen uit Oost-Europa is
gestopt in groei, nadat begin 2008 een omvang van 100.000 was bereikt. In landbouw, bouw en transportsector zijn ze hard
nodig zegt Den Haag. Waar moeten we ze
NU vandaan gaan halen, nadat we er nog
wat binnenvisten uit Roemenië en Bulgarije?
Dan TOCH maar Afrika (MO/ Egypte etc.) ,
Zuid-Amerika vragen om hun mensen svp
te sturen? Waar is het IMMIGRATIEBELEID van de regering eigenlijk?
En , hup, daar horen we dat de aanvragen
voor verblijf uit met name Irak weer erg sterk
stegen. Dus toch weer immigranten erbij.
Welaan laat deze mensen dan ook wat doen
terwijl ze wachten op een papiertje en stop
die starre houding van : tijdens de aanvraag
mag U , vluchteling, niet bewegen. Gewoon
afwachten.. dus.

Regards,
Joe

-LIMBURGSE BEVOLKING KRIMPT AL
VIJF JAAR
In Oost-Duitsland lopen hele streken leeg,
de “ossies” trekken naar de “wessies” voor
werk en toekomst. Daardoor wordt de generale bevolkingskrimp in Duitsland niet “direct
gezien”. Dat gaat heel anders in de zuidelijke regio van Nederland, in Limburg. In 2002
waren er nog 1,14 miljoen streekge-noten
nu zijn het er nog 1,12 miljoen. In 2020
wordt het 1,07 en 2030 1, 01 en dan in 2040
nog maar 921.000. Dan bereikt men daar
het nivo van 1968. Gelijk aan het aan-tal
mensen in de huidige vacantieperioden.
Frankrijk staat nu met een geboortecjifer 2
(2 kids/vrouw) op eenzame hoogte in Europa. Alle anderen zitten op 1,3 en zelfs 1,2
…. Het fileprobleem gaat vanzelf over…

Reaction of Leon.
Thank you Joe, very interesting views. I like
to react to your text, knowing that you’re so
much closer to the scene, then I am.
Georgia is also about oil, now we see the
russians trying to save there interests in the
oil/gas flow (pipelines/ports) to Europa (and
the world) by showing there potential power
over the energieroutes via Georgië and Turkey. And they want to show this also to the
US, after there quarrel about the missile
shield in East-Europe. So Europe is again
also between the VS and the Russians and
pressed to make choices: oil/gas and so “for
Moscow” or being “ good friends of the US
and the former satellitestates in EasternEuropa”. A very difficult choice now.
Russia is a dictotarial state, but a very
sophisticated one, wrote Vaclav Havel (expres. Tsjechia) and he is in a position to
understand these things very well. So
there’s a lot at stake; I fully agree with you!

****

FILOSOFEREN—DISCUSSIËREN
A VIEW FROM JOE (from the United
States, ontvangen begin aug.)
The Georgia war is of deep concern.
Obama did very well on his middle eastern
and european trip. He certainly has the charisma and is the most likely candidate to be

Obama made a smashing impression in
Europa; a kind of mix of Kennedy and Man-
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Afspraak dan om 18 u ....
... 18.10 u een gsm'tje met de melding
'waar ligt Schilde , we zitten in ’s Gravenwezel'....
Na drie telefoontjes en ondertussen half zeven .... komt er een auto
op de oprit gestoven....

dela, some people said. They hope he will
reconstruct the relations between the States
and Europe, that went so bad. Personally
I’m convinced that the European knowledge
of the culture and society-structure of the
Middle East and also Africa combined with
the american (military/economic) power are
very important for a more peacefull world.
The French, specialist on Irak etc. where not
able to convince the US not to jump on Irak
or to choose another way of dealing with
Saddam. A big pity, we know now. So let’s
not do that again, in …Aghanistan and
Pakistan!
But I’m afraid that Obama will not win because of the accent that americans normally
put on economics (understandable now!) ,
religion (Obama the “muslim”) and because
a black president … could be still a bit to
early. Let’s hope that I’m mistaken about it
and that your analyses is a better base to
predict. And, w’ll see how the candidates
react geopolitical on things already there
(Georgia etc.) and to come in short notice
(Pakistan/Afghanistan).
And of course the choice of vice-presidents
will be very important; I think Obama will not
be accompagnied by Hillary Clinton… She
will refuse herself for long term reasons, I
think.
I hope with you and for us all in the world
that people, the US at first, will win the elections for a better future.

Het is heel erg warm weer en dus geef ik de
goede raad aan de begeleiders van Aziz om
een colake te gaan drinken in een naburig
cafeetje.... De vraag komt 'hoelang gaat
het duren? ' ... ik zeg , '45 minuten...'.
Verbazing bij de kerel die de broer blijkt te
zijn....
De kerel met een petje, ' big brother ', verzekert me dat er met zijn broer niks
mis is ... 'gewoon verslagske maken ... en
alles dik in orde . ' mompelt hij ...
Met de nodige -women power- zeg ik dat ik
mijn werk wil doen 'my way'. 'voilà ' en nu '
effe wegwezen ', vertel ik hen.
Aziz .... op zijn 20 ste , voorwaardelijk vrij....
poging tot diefstal van de 'kluis' in een warenhuis ... ai ....
Opgegroeid in een gezin met acht kinderen
en moeder overleden....(quelle histoire) en
zucht ik dan zo effe....
Ik zie een jongeman ... geen 'crimineel '...
ik zie een mens.... en die tracht zijn 'best te
doen' maar niet weet hoe hij 'zichzelf ' kan
zijn....
Broer met de pet ...... komt terug na 10 minuten en roept vanachter mijn poort ..... 'ik
vertrek' ..... nou ! Ik voel boosheid .... Ik
roep ''ik wil dat je blijft waar je bent want ik
ben aan het werk' ... Hij blijft roepen dat hij
'weg 'is.
Ondertussen vraagt Aziz of hij effe mag bellen met gsm naar zijn broer....

***
Verstoorde rust in het bos ....alwaar ik
woon...
'Voorlopig in vrijheidgestelde Aziz ' .... jongeling van 20 jaar ... belt dat hij niet aanwezig kan zijn voor de geplande therapeutische sessie .... wegens 'overwerken'...

Ik zeg 'neen' en ik geef teken aan broer met
de pet om dichter te komen. Ik be-noem
mijn boosheid en dat ik wil dat hij respect
toont voor wat ik wil ... (just doing my job
he).

Kwestie van 'grenzen trekken ' zeg ik 'ok
dan zal je toch de sessie moeten betalen,
gezien je op het laatste moment afbelt '....
Een antwoord van 'no problema' en een
nieuwe afspraak.

Aziz zegt dat het ok is en hij wel met de bus
? naar huis komt (geen busververvoer hier
in het bos hoor) .... Ik sluit een compromis

54

... en zeg dat ik nog vijf minuten wil om af te
ronden want dit heeft geen zin....

Na een half uur dralen .. mogen ze beschikken....

Tijdens de 'vijf minuten' vraag ik Aziz ....
'wil je aan jezelf werken ' ... Hij kijkt me
aan.... 'ja' ... Voilà.

Conclusie : mensen zijn bang voor marokkanen.... mensen zorgen wel terecht voor
veiligheid ... politie kan zich ook vergissen...
enne als iemand me vraagt wat ze kwamen
doen ... zeg ik 'ze kwamen op bezoek '.

Ik geef hem de raad volgende keer zijn hyperkinetische broer thuis te laten ....( ook
aan solidariteit zijn grenzen he....)

Ik heb mijn verhaal mogen doen aan Willy...
beetje debriefing doen he...

Ondertussen is mijn lieve man Willy al komen piepen om eens af te checken aan de
zijlijn ... hoe het met zijn vrouwtje gaat ....

Aziz komt volgende keer met de bus
Nicole

Na 5 minuutjes telefoon....
Beste Nicole,
Zeer illustratief zo’n verhaal uit jouw praktijk
met de “zelfkanters van onze maatschappij”.
Ja, de schrik zit er bij velen goed in en dat is
ook wel te begrijpen. Maar moet bestreden
worden met een oproep tot voorzichtigheid
met conclusies en niet te gauw “boeven
zien”. Omdat ze marokkaans er uit zien
bijvoorbeeld. Want de nodige boeven zijn
ook wel blanker en ook nog erg sjiek in het
pak…
Natuurlijk moet jij primair de mens zien,
anders is geen therapie mogelijk. Temeer
omdat die is bedoeld om Aziz etc terug te
brengen onder ons “de normalen”. Velen
zullen zich afvragen hoeveel inzet nodig is
om deze mensen op andere koers te
krijgen, welke methoden dan moeten
worden toegepast en ook in hoeveel
gevallen er sprake is van succes. Ga vooral
door met ons te laten meebeleven hoe de
van de (na)zorg eruit ziet in deze rand van
onze gemeenschap, waar de mensen
terecht kwamen die minder mooie kansen
kregen en die nu grote in-spanningen
moeten doen om weer “bij ons te mogen
horen”. Als wij ze tenminste nog erbij willen
hebben… Want de houding van uitsluiting,
daar moeten wij ook nog wat therapie voor
krijgen, soms. Merci, Leon.

Aziz in paniek.... en ja ... ik zie en hoor het
ook ..... ................; 4 politiecombies in mijn
straat .... en Aziz vraagt of ik effe wil komen..
Ik aarzel niet ....loop in de hitte op hoge
hakken door mijn bos .... alsof ik iemand
moet gaan redden :-)
Ik zie ze staan.... de jonge kerels ... met
gespreide benen.... aan de auto .... politieagenten met geweer in de aanslag ....
jawadde.... ik loop hard ..... wat is dit ....
Een politieman .... komt me tegemoet en
legt me uit .... ai .... door overijverige geburen 'die marokkanen in een auto zagen in
het bos ' zetten alles in alarm ! Ware het
niet dat ze een 'verkeerde nr plaat doorgaven ' en dus verkeerdelijke deze kerels
verdachten vonden....
Niks aan de hand dus ....
Een aangeslagen Aziz verwijt de agent ...
en die gaat in de 'macht' en snoert hem de
mond...
Een andere gematigde agent vraagt hoe het
gaat met Aziz.... oef .. zucht ik ...
Ik doe een bijdrage op mijn manier .... en
focus me op de 'zwakste van het moment'.

****
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ALS DE DAG VAN TOEN (-50/60 jaar)
(uit de Katholieke Illustratie direct na
WO II)

Onze ouders hadden heel wat weg te
slikken en te begrijpen vlak na de 2e
wereldoorlog. Laat u, die vandaag zo
onrustig vindt, dat tot troost zijn.
Zo’n bladerpartij in deze weekbladen is
een stevige les voor iedereen die
“terugverlangt naar de goeie, ouwe
tijd”…..

Om te laten zien dat de tijden niet
ECHT veranderden, althans gezien
vanuit de schrijvende pers, ziehier
wat ik in deze oude weekbladen als
onderwerpen aantrof. Groen en rijp,
door ekaar heen.

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

Uit 1945
-VENLO DODENSTAD
-TRIËST TWISTPUNT
-LONDEN NA DE OORLOG
-NIJMEGEN ZIET EEN TOEKOMST
-BRABANT HERDENKT ZIJN
GEVALLENEN
-HET AANSCHIJN DER AARDE
(atoombom Japan)
-ARNHEM HERDACHT
-VIJF JAAR ROTTERDAM
-HET GORDIJN SCHUIFT DICHT
(de neurenbergprocessen)
-EEN TRAGISCH VOLK
(Over de jodenvervolging)
-ARNHEM LEEFT WEER
-JONGENS VAART WEL
(vertrek militairen naar de politionele
acties Indonesië)
-HIROSJIMA
-ONZE WEST
-SOEDAN (Koning Feisal in NY)
-ONTSCHEPING JODEN PALESTINA
OVERZICHT 1946
-Monarchie Italie afgeschaft
-Max Bolkzijl terecht gesteld
-Elf aan de galg (neurenberg)
-Atoomproeven Bikini
-God geve vrede over Indië
-Eerste vredesconferentie na de
oorlog
-Koningin dankt Denemarken, Zweden, Zwitserland (voor oorlogshulp)
-Churchill bezoekt Nederland
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