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THE AMERICAN DREAM anno 4 november 2008:
ENE BARACK OBAMA KON “ZWARTE” PRESIDENT VAN DE VS WORDEN,
ENE ABU THALEB WERD BURGERVADER VAN ROTTERDAM
DUS HOEFT GOD OOK NIET MEER PERSÉ BLANK TE ZIJN,
EN LIGT KENIA NU OOK NIET LANGER IN “DONKER” AFRIKA.

IS CHANGE REALLY ON?

YES, WE CAN!

************************************************************************************************************
“DE EERSTE FELICITATIES VOOR DE ZWARTE PRESIDENT BARACK O. KWAMEN UIT.. CHINA EN DE WEST-BANK. DE
WERELD VERANDERT OPVALLEND SNEL VAN KLEUR”.
“TEGEN WIE NIET GELOOFT IN HET BESTAAN VAN FORSE VERANDERINGEN, MOET NU GEZEGD WORDEN: “KIJKT U
DAN NU EENS GOED NAAR DE VS !”

“ WAT GOED IS VOOR HET INDIVIDU, KAN HELAAS OOK EEN RECESSIE ONTKETENEN OF VERERGEREN”
(Zei de beroemde econoom Keynes, die ons leerde hoe de Staat kon sturen bij recessies. Bedoelde hij nou
onze medeburgers de bankiers of ons, de consumerende klanten van die bankiers? Of beide?).
“NU NIET INVESTEREN IS ZOIETS ALS SEX BEWAREN VOOR JE OUDE DAG “ (Zei Warren Buffet, goed voor
62 miljard en hij stopte 5 miljard in Goldman Sachs begin oktober..)
“ALS DE FOUTE CEO’S OP EEN DAG OOK IN KARTONNEN DOZEN MOETEN SLAPEN, ZAL MIJ DAT NIKS
DOEN. ZIJ VERDIENEN HET NIET OM MULTI-MILJONAISIRS TE ZIJN”. ( Zei een failliete Amerikaan).
“AMERIKA DOET ZICH NU KENNEN ALS EEN KARIKATURALE VERSIE VAN HET LAND DAT VEEL AMERIKANEN FUNDAMENTEEL AFWIJZEN: NAMELIJK FRANKRIJK. EN NU IS HET NOG ERGER DAN OP HET
CULINAIRE VLAK! (Dit stond te lezen in TIME, in de column van Saporito).
IEMAND ZEI RECENT TEGEN ME: “WAT BEN JE TOCH “A PAIN IN THE ASS” ….. EN IK DACHT: “ Y’RE A
REAL PAIN IN MY BRAIN”. (Tja, de wereld is vol pijntjes van allerlei soort, en daar moeten we maar peacefull
mee leren leven.)
IN CUBA IS ER EEN STOUTE ZANGER (Gorki Aguila), DIE OP HET NET NOGAL KRITISCH-GRAPPIGE GELUIDEN LAAT HOREN. HIJ MAG AL LANGER NIET MEER GEWOON OPTREDEN., NATUURLIJK. HIJ NOEMT
HET HUIDIGE REGIEM VAN DE BROEDERS CASTRO: “COMA-AMBULANT…” (Een treffende betiteling, lijkt
me).
“ALS JE OVER OORLOG WIL NADENKEN MOET JE DIE EERST REALISTISCH DURVEN ZIEN”. (Zei Therese
Delpech, franse geostrateeg. Zie ook Discussiëren—filosoferen).

“DE CORRUPTIE IS REGEL EN NORM GEWORDEN EN ZELFS BIJNA WET!”( Zei Julia
Timochenko van Oekraïne, dat nu 18 miljard tapte bij het IMF).
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“WE KUNNEN DE HELFT VAN ONZE GRAANVOORRADEN SPAREN ALS WE MEER RATTEN GAAN ETEN. DIE
ZIJN UITERST VOEDZAAM.“ (Zei Vijay Prakash , regeringslid van de deelstaat Bihar in India).

“IK DOE NU ANDERS AAN POLITIEK” ( Zei Segolène Royal op haar grote muziekfeest in Zenith in
Parijs , met 4000 aanhangers uit de PS. Ze stond in een soort H.Maagdkleed op het toneel en spreidde als een
goede moeder de armen uit. Sego is voor mij, en vele anderen, de weg nu echt kwijt!).
“IK BELOOF PLECHTIG DAT IK DE HOGE NORMEN DIE AAN DIT AMBT ZIJN VERBONDEN ZAL RESPECTEREN”. ( Zei DSK toen hij als IMF-baas aantrad. Toen had hij die mooie Hongaarse nog niet gezien)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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grondstofprijzen zal het continent een
redelijke groei blijven kennen.
Geweld en oorlog leidden weer tot
grote paniek en duizenden vluchtelingen, nu in Kongo en Ruanda. Opnieuw zijn bodemschatten de ware
oorzaak in dit instabiele continent.
WEST-EUROPA
De huishoudens gaan pijn lijden. De
OG-krach en de hogere WW zullen de
west-europeanen pijn gaan doen. Ook
hun ondernemingen
De EU zoekt een nieuwe rol in het
vacuüm dat de VS liet en Gordon en
Nicolas proberen alles. IJsland werd
van het failliet gered en Duitsland
beseft zijn forse economische afhankelijkheid van Rusland. De verschillen binnen de EU blijken weer eens
levensgroot, nu eens vanuit Roemenië.
OOST-EUROPA
Rusland verontrust velen en zij
ontvluchten het land. De handelstekorten kunnen exploderen rond de
Baltische en Zwarte Zee en ook dreigt
een valutacrisis.
De Russische miljardairs verliezen
miljarden, het leger is een hoop
schroot en de buitenlandse investeerders verlaten het Russische land.
Poetin ontkent gewoon de crisis en
ook zijn fout in Georgië. De beer
gromt in zijn eenzaamheid.
OOST-AZIË
De locomotief remt af… Men zit niet
in het centrum van de crisis maar zal
niet aan de vallende vraag kunnen
ontsnappen. Dus aan een lagere
export.
De Il-Jong-Kims zijn een familie van
gevaarlijke clowns. China zet nu vol
in op zijn boeren en hun welvaartsverbetering.
ZUID-AZIË

REDACTIONEEL.
*VOORAF
Le Provençal lijdt nog niet onder liquiditeitsproblemen en heeft nog
geen IMF-injecties nodig. Wel ziet het
blad ook veel zorgen en, jawel, ook
lichtpuntjes. Geen harde financiële
maar wel bewegingen van loutering
en wil tot een ander herleven. Meer
kan ook een simpel redacteur niet
wensen. En zeer verheugend zijn de
drie fraaie en persoonlijke bijdragen
van een drietal lezers onder FILOSOFEREN/DISCUSSIËREN. Bravo!
VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
De EXCEPTION geeft een gevarieerde
prent die gaat van drugsbeleid, via
belastingen, WW en veranderende
kijk op de ENA en andere elite-scholen, Tapies emigratie, naar onveilig
Parijs en de rammelende SNCFvrachtafdeling. De franse politiek en
de traditonele affaires komen ook
ruim aan bod.
Dan gaat het via de MOTS (nu over de
crisis), BONHEURS en PAROLES en
komen we bij ALLEDAAGS, waar in
stories staan uit Lambesc en Marseille. In het JOURNAL leest u over
een ontmoeting met de Impôts (de
fiscus) alhier. De COIN treft u een wat
wonderlijk uitgevallen mix aan van
(quasi)-poetische zaken.
VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN.
“Crise oblige”, open ik elk continent
met een uitspraak die iets zegt over
de mate waarin het wordt getroffen.
AFRIKA
Eenvoudig een vertraging. Ondanks
de recessie in het westen en lagere
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Iran heeft druk met interne sociale en
politieke besonges. Afghanistan loopt
snel uit op een ramp à la Irak en In
Israël moddert de politiek maar door.
TRENDS/TECHNO
Dit deel van onze wereld blijft bont en
verassend en u ziet weer een kaleidoscoopje van vernuft en creativiteit.
TOPICS/CAPITA SELECTA
Adam Smith en Keynes zijn weer in
de actualiteit omdat het economisch
denken “om” moet. En onze ontembare behoeften doen ons de grenzen
ervaren van onze planeet. Botsende
culturen brengen beschaafde groepen steeds vaker zelf tot “barbarij”.
Het onuitroeibare menselijk ressentiment toont de minder fraaie kanten
van en krachten in, de mens. Dus
gaat het ook even over de eeuwige
jodenhaat.
CO2 blijkt in grote volumes uit de
ontdooide bodem te ontsnappen. En
Migratie is een wereldprobleem dat in
veel landen van de EU niet de fraaiste
reacties oproept.
Lezer Nicole vertelt over haar werk
met brandwonden-slachtoffers en u
vindt ook het vervolg van de discussie over haar werk met delinkwenten.
Lezer Cor geeft zijn visie op huidige
wereldcrisis en duidt deze vanuit de
boeiende invalshoek van de filosofie.
En geeft ons ook zijn idee voor een
oplossing.
Lezer Jos, beschrijft op open en
persoonlijk gekleurde wijze zijn kijk
op de crisis , vergeet daarbij ook niet
ons aller gedrag daarbij te noemen.

Het einde van de jaren van overvloed
kondigt zich aan. De economische
onevenwichtigheid van India en de
politieke instabiliteit van Pakistan
gaan de afgeschermde economieën
verstoren.
India schoot op de maan en
demonstreert ons zijn wereldnivo.
NOORD-AMERIKA
“Zuivering na de excessen”. Immers,
in de VS, gaat de groei op nul en de
zullen huizenprijzen verder vallen.
Canada zal er beter afkomen.
De VS wordt dooreen geschud, nu
ook eens in meer positieve zin. Dit
land moet nu op de schop en moet
eerst intern zijn sociale en ook industriële
ellende
(auto-industrie)
aanpakken. En het moet ook snel zijn
externe imago verbeteren na een
rampzalig optreden.
LATIJNS AMERIKA
Hier is men relatief veilig, maar de
inflatie blijft loeren. Na vijf jaren van
hoge grondstofprijzen (export) zou nu
de interne prijsstijging kunnen gaan
toeslaan.
Argentinië lijkt het meest in de problemen. Chavez en Castro zijn blij
met Obama. De latino’s van de VS
stemden voor 61% Obama. (Vergel:
zwart 95 en blank 43%).
OCEANIË
De rijke bodem van Australië geeft
het land de mogelijkheden om de
klappen beter op te vangen op financieel en OG-gebied. Maar de crisis is
ook hier voelbaar nu.
MAGRHEB-MO
Een dikke matras van liquiditeiten.
Zijn grote liquiditeitsvoorraden zullen
dit deel der wereld in de schaduw van
de crisis laten en men zal een
sleutelrol in het herstel van het
kapitalisme gaan spelen.

*****
*DIXIT---VERBATIM
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“Je krijgt zin om te roepen: Marx kom
ons helpen, ze zijn hier gek geworden…(Zei zakenman Lagardère recent).

*INGEZONDEN

****

“WE GAAN NIET TERUG NAAR DE
TIJDEN VAN MARX MAAR ZULLEN DE
DINGEN DIE ROOSEVELT BEDACHT
WEER GAAN APPRECIËREN” ( Zei Paul
Krugman, Nobelprijswinnaar economie
2008)

EERST WAT INGEZONDEN MOPJES
CREDIT CRUNCH
Iemand kreeg een betaalcheque terug van
zijn bank met als opmerking: “onvoldoende
saldo”. Daardoor kwam hij met een angstige
vraag te zitten: bedoelde de bank HEM of
zichzelf?
***
SAMEN IN DE TREIN
Een man en een vrouw ontmoetten elkaar in
de coupé van de slaaptrein. Een beetje
onwennig gaan ze in bed hij boven en zij
beneden.
Om 1.00 uur vraagt de man : Kun jij me
misschien een extra-deken geven uit de
kast beneden? Ik heb het nogal koud.
De vrouw zegt: Ik heb een beter idee. Zullen
we voor vannacht doen of we getrouwd zijn?
En de man zegt opgetogen: Wat een goed
idee!
OK, zegt zij en vervolgt: Dan pak die verdomde deken maar zelf!
Toen werd het stil en, hij liet een stevige
wind.

***
“De plaketiketten met “NO-BAMA”
erop zie je veel in de VS”. (verkiezingsstrijd kwam toen in zijn smerige fase…. ).
****

“We moeten die zouaven (=dienaars met
negatieve “geur”) van de financiële wereld ter verantwoording roepen” (Zei een
Frans politicus uit de UMP)
****

“WE GAAN DEZE OORLOG NIET WINNEN” ( (Zei Mark Carleton-Smith, chef van het engelse
leger in Afghanistan ) “ WE KUNNEN HET CONFLICT HOOGSTENS BINNEN DE PERKEN
HOUDEN”.
****

“ DIE FINACIËLE FANCY-PRODUCTEN
ZIJN “TIJDBOMMEN” (Zei Warren Buffet in 2002 !!
en hij had toen ook al gelijk. Nu koopt hij aandelen
Goldman Sachs).

****

van

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 46-08:

****

“Wij staan zeer dicht bij Quebec en we
houden ook van Canada. Daarom moeten
we geen tegenstelling scheppen tussen
deze twee vriendschappen en affiniteiten”. (

Lezer M., minstens half-provencaals, gaf
zijn zoon op als nieuwe abonnee , ook al
zeer francofiel. Dat stel ik zeer op prijs natuurlijk en brengt me er toe ook u nog eens
op te roepen uw familie, vrienden etc. kennis te laten maken met Le Provençal en dan
zal ik ze, indien het bevalt, natuurlijk graag
op de verzendlijst plaatsen. Er moet natuurlijk aan de continuïteit worden gewerkt! Beste M. veel dank!

Zei Sarko bij zijn recente bezoek, en nam dus afstand van de
oude vriendschapsuitingen met een zeer francofiel karakter).
****

“Ik slaap s’nachts maar drie uur en heb ook
nog genoeg energie om drie uur lang de
liefde te bedrijven” (Zei Berlusconi tegen jongeren bij
het verlaten van een discotheek. Zoals altijd sprak hij de
halve waarheid).

****
Lezer J.H. , die ik leerde kennen als vakantiebuurman, en die mij zeer intrigeerde bij
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standers doodgeschoten. Een waar bloedbad in Frans gebied aldaar. Net als de duitsers een drempel over gingen en nu nog
aarzelen over verdere inmenging, is Parijs
nu ook in OORLOG. Met alle gevolgen van
dien. En, Sarko ging OOK voor militair NATO-verbond…
Frankrijk zit er weer middenin, dat wilde
Sarko ook, maar dat verandert ook zijn
positie in vele conflicten. Veel bondgenoten
geeft ook veel meer zorgen.

onze discussies, liet het er niet bij zitten. Hij
schreef een mooi ingezonden stuk, dat u
vindt onder TOPICS:
JOS EN… DE
MENSHEID. Ik beveel het zeer bij U aan!
En, laat ook eens van u horen!
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

MAANDSALARIS EN M2
Ik zag een leuk grafiekje waarin naast elkaar stonden (in de tijd) het gem. maandsalaris en de gemiddelde m2-prijs van een
huis. De laatste steeg enorm sinds 1996,
zoals overal in de EU, en de lijn kruiste de
m2-prijsslijn in 2004. Nu valt hij flink terug.
Wat het commentaar onder de prent ontlokte: “U hoeft nu niet MEER te gaan verdienen om MEER m2’s te kopen om in te
wonen”. Dat is een der goede boodschappen van de rondrazende krisis.

L’ EXCEPTION FRANCAISE
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.
DE MAXIMUM-BELASTINGDRUK
In Frankrijk kwam onder Sarko de wet tot
stand die bepaalt dat je nooit meer dan 50%
belasting hoeft te betalen: dus een
maximum op de directe belastingquote.
Dat werd een punt van boegeroep door de
linkse gelederen. Wel, er waren, bleek nu
15.066 belastingbetalers die zich beriepen
op deze wet in 2007. Dat is ca 3 promille
…En er zaten zelfs PS-leden bij, heet het.

HET FRANSE ELITESYSTEEM
Een amerikaans hooggeleerde, ene Suleiman, die goed bekend is met het franse
systeem des “grandes ecoles”, gaf dit
geheel er flink van langs. Hij verwijt het systeem zich boven alles zelf in leven te houden.
De toegang ertoe is, zegt hij, uiterst smal.
En als “ze” eenmaal “binnen zijn dan trekken ze de ladder op en sluiten zich af.
Dus is er ook sprake van een te vroegtijdige
selectie van kandidaten en dus verlies van
talent. Het is eigenlijk ernstig in strijd met
het principe van de “egalité”. De principes
worden nu gebruikt om “af te schermen” in
plaats van open te stellen.
Ook ziet hij een aartsconservatisme op het
terrein van de cultuur en de landbouw: alle
hervormingen stokken daar ook. De lobby is
erg machtig in deze sectoren. En de subsidiering zet alles muurvast. Ook de integratie van minderheden is z.i. mislukt.
De elites zijn geen realisten maar ideologen.
Nu haalt het realisme hen in; de werkelijkheid gaat nu op de kop en dwingt keihard
veranderingen af. In Frankrijk keert de wal

WIET DOET LEVEN!
In Nederland zijn er 730 gedoogshops voor
wiet en dat zet jaarlijks ca 265.000 kilo om
met een 100% marge. (er zijn in dit land ca
550 gemeenten, dacht ik). De eigenaars van
de KOFFIE-shops krijgen jaarlijks een
belastingaanslag en dat geeft voor de Staat
ca 400 miljoen inkomen. Evenveel als de
omzet van … het openbaar vervoer! Dus u
(via het zakgeld aan uw kids) betaalt een
half miljard aan iets wat U mogelijk dubieus
acht. Dat was wel even nieuws voor mij…
Ach, de belastinginkomsten op de boozz
zullen nog wel veel hoger zijn. En de
casino’s en de Lotto cs draaien ook lekker.
Nederland is en pretland en de Staat feest
mee. Maar nu er twee steden uit wanhoop
hun koffieshops sluiten, vraag ik me af of de
maat toch niet vol begint te raken…
SARKO NA DE 10 FRANSE DODEN
Sarko ging actief in de oorlog in Afghanistan
en verloor meteen tien soldaten en scoorde
21 gewonden. En er werden ook 40 tegen-
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en ook, in mindere mate, het centrale deel.
Hoe steedser het land is hoe lager de dodenscore. Begrijpt u nu waarom wij naar
Marseille willen? Hartstikke safe net als
Parijs en Lyon! Het veiligst is het uiterste
noord-oosten en Noord-Westen, daar wonen de bedaagde rijders.
De Vaucluse waar wij wonen is ook aardig
link overigens. Nog wel …

het schip, omdat de kapitein niet zijn koers
kon, of wilde, wijzigen.
DE WW-VERDELING IN FRANKRIJK
De ww is erg scheef verdeeld in dit grote
land. De kampioenen zitten in het uiterste
noorden (aan de grens met België) en in het
uiterste zuiden (Oost-Languedoc-Roussillon
en ook Bouches-du-Rhone met % van rond
de 10). De laagste cijfers zijn er in het midden en het oosten, ruwweg. Dat zijn zowel
landelijke als (economisch) erg dynamische
gebieden met cijfers rond 5%. Het franse
gemiddelde was 7,2%, maar dat loopt nu
snel op door de crisis. Wilt u verhuizen dan
weet u nu wat meer; wij gaan naar de
Bouches-du-Rhone dus; want wij zijn toch
met pensioen.
.
AANVAL OP DE ENA
De ENA leidt “enarques” op en dat zijn de
elite-ambtenaren van deze bestuurs-school.
Elk jaar mogen de 15 besten Inspecteur des
Finances worden, een soort van heiligheidsstatus. Ze werd in 1945 opgericht door
de Gaulle en zijn doel, een breed
toegankelijke hogeschool, werd niet bereikt.
De regering gaat nu een aanval openen om
deze “technocratenburcht” te veranderen.
Diverse privileges zijn al weggenomen, en u
moet weten dat er in de politiek twee elkaar
niet erg accepterende kasten zijn: die van
de ENA en de anderen (artsen, juristen,
etc.) Advies nu aan de ENARQUES : doe
uw ceinture aan; slecht weer is op komst..

DE VRACHTAFDELING VAN SNCF
Het verlies zit nu op ca 300 miljoen, 4%
omzetdaling en wel 9% volumedaling. Want
het spoor is zo gammel dat de lange
goederentreinen vaak stapvoets moeten
rijden… Dat is al 100 miljoen volumeverlies.
En ze zijn maar voor 72% op tijd. De werktijdenregeling is archaïsch waardoor efficiency wordt verloren. Want VOOR 6 uur
s’ morgens mag men niet werken terwijl dat
overal 4.30 uur is, elders. Nu zijn er 800
van de 4000 machinisten die WEL vroeger
rijden, tegen betaling. De huidige crisis zal
het resultaat verder onder druk zetten. Weer
een resultaat van die starre CGT: heel veel
leuke dingen voor de mensen, grote verliezen en weggegooide staatssubsidies.
Dat gaat dus niet goed, dat gaat ploffen.
DECENTRALISATIE VAN RIJKSDIENSTEN
Er ligt een plan om grote delen van ministeries te decentraliseren naar de provincie.
Het loopt al (niet) vanaf 1992, toen diende
het om de weggevallen industrieplaatsen te
compenseren en nu opnieuw om de weggevallen kazerners op te vangen. INSEE
krijgt al een staking te verduren omdat de
100 anbtenaren NIET naar Metz willen en
dat is een veeg teken. Maar velen geloven
dat het echt gaat helpen, ook aan het doen
herleven van ingeslapen diensten in Parijs.
Bercy wil er 5000 doen verkassen en houdt
er rekening mee dat 80% van hen dat niet
wil.
Dan moet je verloop enkel aanvullen
decentraal dus en de langzame “natuurlijke
verplaatsing” aangaan. Een heel erg dure
zaak die nauwelijks werken zal. Sarko blijft
bij dit soort zaken wat uit de buurt; hij wil er
geen sociale opstand bij nu. Hoe lang zal
deze dure luxe nog worden geaccepteerd?

TAPIE NAAR LA SUISSE?
Tapie zoekt een huis in Zwitserland rond
Genève en onderhandelt over een “vaste
belastingaanslag” aldaar. Hijzelf wil in Parijs
bliven wonen, en zijn familie gaat jodelen.
Hij moet toch wat met zijn net uitbetaalde
285 miljoen €… En hij weet goed wat hij nu
wil kennelijk. Ach hij volgt gewoon zijn vele
ex-collega’s, de CEO’s uit zijn tijd bij Adidas.
PARIJS IS VEILIGER DAN DE CAMPAGNE
Bij Parijs is de score 10 doden per 100.000
inwoners in het verkeer, in de Lot-Garonne
is dat 89! Het franse Zuid-westen is erg link

8

in Colombey-les-deux-Eglises waar de
Gaulle woonde en begraven ligt. Ze hebben
elkaar gevonden op het diepste moment van
hun zorgen… Goed voor Europa!

Vakbonden zijn niet erg “fraternistisch”
buiten de eigen kring, helaas.
…………………………………………………
…………………………………………………

-Politiek/maatschappij
.Financiën
Frankrijk gaat in 2009 ruim over de 3% en
zit er voor 2008 NET onder, zeggen ze.
Nog. Dat is geen goed nieuws, de fransen
gaan naar een totaalschuld van ruim 65%
van het BNP. Niet de ergsten in de EU, zie
anderen, maar het is niks goed. De aflossing en rente ervan, nu de rente al weer
stijgt (maar hoe lang?) loopt fors uit…
Sarko nam bewonderenswaardige initiatieven in de crisis, na Georgië, en gaat nu
weer voorop in de crisis. Ik denk dat hij zo
souplesse over zijn oude zonden probeert te
krijgen… en ook dat hij inschat, dat de rente
in 2009, wel eens fors zou kunnen zakken.
En dan, misschien, gaat het tekort weer
ONDER de 3%? Sarko is handig dus….

(Verward) links
DSK, baas nu van IMF, stelt zijn plekje hier
veilig voor de presidentsverkiezingen van
2012. hij werkt nu samen met Laurent
Fabius en is geen fan van Sego. De twee
zijn beide minister van poen geweest. De
linkse olifanten maken hun groepjes voor de
machtsstrijd in de PS en later in heel
Frankrijk. Ik denk overigens dan NIET tegen
Sarko. Die doet geen 2e termijn… schat ik
in. Hij wil dat zelf dan niet, gok ik.
Moscovici, rebel in de PS, verloor zijn sympathie bij velen en gaat nu bliksemsnel bij
Delanoë zitten. Hij is daar voor even,
zeggen kenners, en gaat weer los als de
storm van het PS-leiderschap voorbij is.
Want daaruit trok hij zich nu gezwind
terug… wegens te weinig support. Hij is een
geroutineerde politicus die altijd weer
bovenkwam. Laten we kijken hoe het hem
vergaat.

RECHTS EN MIDDEN
Sarko heeft zijn topadviseur Guaino een
waar orakel. Dat blijkt nu weer eens, nu dat
gebeurt wat hij al 20 jaar eerder voorzegde:
toen sprekend over de perversie van de
waarden van het kapitalisme. Nu Wallstreet
instortte, bleef hij wijselijk eerst stil, maar al
snel herinnerden mensen zich zijn visie. En
hij geniet nu van zijn gelijk en geeft alle
vroegere aanvallers ook van katoen. Hij
voorzag de noodzakelijke, grotere greep van
de staat op de financiële instellingen. Nu is
dat dagelijkse discussie en zelfs werkelijkheid. Dus u weet nu ook waar Sarko
zijn visie vandaan heeft en ook, waarom hij
toch op EEN lijn kwam met protestante
Angela , want ook zij verafschuwt de graaitoestanden. Kijk naar haar verontwaardiging
over de bobo’s van Liechtenstein, die geld
verstopten. En nu weer, hoe ze oproept tot
bestraffing van de graaiers.
Daar ligt nu een stukje van het geheim der
toenadering tussen Angela en Nicolas. Ik
zag ze met vertedering hand in hand lopen

Sego , hield haar Fête de la Fraternité in het
Zenith in Parijs. Mede bedacht door haar
coach ene Besnard. Hij zegt over haar: “Ze
lijkt steeds meer op een actrice, het is een
gevoelig iemand. Maar ze weet maar moeilijk de manier te vinden te showen wat ze
voelt. Sego lijkt nu een soort van psychologisch beeld te showen dat echt bij haar
past, dat ze eigenlijk echt is”.
En hij vervolgt: “Ik vind deze uiting van emotie heel wat sympathieker dan de beelden
van een winkelende Sarko in NY tijdens de
crisis”. Zo!
Besnard is een soort half-goeroe en coacht
haar nu al bijna 1 jaar. En er zijn mensen
die zeggen dat Besnard bezig is “een vrouw
onder invloed” te creëren”, en nu begrijp ik
mijn verbijstering en ook schrik beter, die ik
beleef als ik Sego voor publiek hoor en zie
spreken. Ik moet er van rillen, dat akelige
gezicht, dat wegdrijven van de realiteit.
Sego gaat op het andere pad, waar weinigen gaan en wat kan leiden tot zelfdestructie.

FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK
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van dit rechtse kabinet met de nogal linkse
justitiëlen in Frankrijk. Ideologische ruzie
dus, en dat is altijd dubbel gevaarlijk in een
conflict.
De minister van Financiën, Christine Lagarde, heeft het ook niet eenvoudig in de
grote storm. Ze werkte zich uit de naad en
haar VS-achtergrond en engels kwam haar
goed van pas. Ze blijft op de been door:
chocolade, buikademhaling en concentratie,
beweert ze. Verder is ze erg gelovig katholiek. Ze is voor Sarko redelijk ongrijpbaar
zegt men: ze gaat nooit de machtstrijd aan
en laat zich ook niet als vrouw paaien. Toen
haar idee voor een europees reddingsfonds
bij Merkel er niet doorkwam zei ze tegen
haar baaS: Mijn ontslagname is OK als je
die wil. En Sarko zei: Wel en dat zeg je nu?
Dat ontbrak er nog maar aan.
En ze bleef dus, al moet ze alle zeilen bijzetten en is ze nog niet automatisch gered… Wie weet hoe een reshuffle in het
kabinet nu zou aflopen…

De PS is in de crisis geheel onzichtbaar; er
komt geen woord uit. Ze stemden wel tegen
het hulpplan… Een meer dramatische illustratie van hun onvermogen is niet denkbaar.
En een schande voor hun kiezers. Het laatste geluid gaat over een Hollande die oproept om de “ketters” in de partij te royeren.
En zelfs een instemmend geluid in het parlement voor de Milieu-wetgevingsvoorstellen
van Sarko en de zijnen. Ik denk dat met de
Besancenot op ultra-links en steeds meer
interne schisma-zoekers, de PS wel eens in
brokken kon vallen. En dat zou dan verdiend zijn, helaas.
De toestand van de PS werd door enkele
zinnen van Manuel Valls, geachte PS-parlementariër, erg goed getypeerd: “Ik be-treur
zeer dat mijn partij eigenlijk niet waard is
wat ze zegt te vertegenwoordigen… Dat
kwam er uit toen de PS zich onthield van
stemming toen het plan voor steun aan de
banken werd beoordeeld. Een lafheid zonder weerga..

-Affaires
DE OUDE ANGOLA-GATE
Er staan nu 24 fransen, deels zeer hoge
jongens, voor de rechter. Omdat ze iets
verkeerds deden in een wapendeal, langer
geleden, met Angola… Mitterand’s zoon,
Pasqua oud-minister, en ook
Jacques
Attali. Mijn idool zit dus ook al in de fout?

MINISTERIËLE PERIKELEN
Toen er bij de Marseillaise (weer) werd gefloten, bij de wedstrijd Frankrijk-Tunesië
kwamen Bachelot en Laporte boos overeind. Er werd zelfs geopperd om nooit meer
tegen de Magrheb te voetballen! Sarko had
het te druk met de crisis maar liet wel weten
de reacties overtrokken te vinden. Nadat de
franse voetbalbobo bij de minster was geweest en afstand nam van het gefluit, werd
het al weer stil.
De minister van Justitie, de zwangere Dati,
heeft nu een echt stevig conflict met de hele
justitieclub. Nu weer over de angstige toestand in de franse gevangenissen waar
63000 gevangenen op 51000 plekken huizen. Wat leidde tot al 92 zelfmoorden van
gevangenen in dit jaar! Ondanks veel gepraat kwam men geen meter verder en er
worden nu stakingen aangekondigd. Dati,
Sarko’s lieveling, begint nu echt brokken te
maken en iedereen wacht nu op ingrijpen
van Sarko. Want Dati krijgt de bocht niet, dit
onderwerp wordt politiek nu te gevaarlijk. Op
de achtergrond zweeft hier de slechte relatie

CLEARSTREAM
Le Point kreeg de 23 cahiers in spiraalvorm
van ene Yves Bertrand, ex-hoofd geheime
diensten in Frankrijk, te pakken. Ze gaan
over de periode 1998 tot 2003 en bevatten
vele, kryptisch verwoordde , pikanterieën.
Bertrand overleefde 8 ministers en twee “cohabitaties (= president is van partij x en
premier van partij y). En hij verdedigt zich
door te wijzen op het privékarakter van zijn
cahiers en te onderstrepen dat een baas
van de geheime dienst van alles weet en
hoort te weten over politici en zelfs over zijn
bazen… Over hun drinken, hun avonturen,
streken,financiële toeren en what have you.
En de piklanterieën over deze Clear-streamkwestie blijven ook niet uit. Sarko komt er
in voor en zeker ook De Villepin en als je
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schrikken. Want deze mijnheer weet alle
stoutigheid van alle Hohe Tiere.. In Frankrijk is er een rijpe grond voor inlichtingen op
privé gebied , een boom die zonder wortels
groeit, een boom die mooie vruchten draagt!
Anonieme brieven, beschuldigingen, aangeven, laster alles wordt hier beoefend. Nu
blijkt dat ook fors is gespionneerd naar Arnaud de Montebourg van de PS en zijn
eega; hij eist verontwaardigd een parlementaire enquête. Valerie Giscard D’Estaing is
bekeken, Jospin en ook zijn zuster, ook
Bayrou van Modem: dat is
een indrukwekkende lijst namen staat in de cahiers.
Zeer vaak gaat het over “fric” , geld dus dat
wordt overgebracht..Sinds Fouché, eeuwen
geleden, de aartsvader van deze sport, is er
sprake van excellente beoefenaars, betaald
uit de staatsruif. Vaak op sporen gezet door
hoge politieke dieren… en dus mooi betaald
voor het vuile werk. Bertrand was er zo een
en nu gaat blijken hoe het afloopt als je zo’n
linke mijnheer aanpakt. Sarko MOET wel
een schone lei hebben, anders is hij suïcidaal! Bertrand gaat nu in de tegenaanval…
attention!

dan ziet waar zo’n dienst al achteraan gaat
en wat ze weten, wordt het je benauwd.
Nu wordt De Villepin toch officieel in staat
van beschuldiging gesteld, hoorden we. En
ik zag hem direct erna zijn grote gram tonen
in het zondagse programma RIPOSTES van
Serge Moati. Zijn theatrale, uiterst grote
woorden zouden hem nog wel eens noodlottig kunnen worden. Hij lijkt in een soort
politieke agonie te zijn geraakt.
Wordt dus weer vervolgd!
-DE SPIONAGE NAAR OLIVIER BESANCENOT
U, als trouwe lezer, weet al dat deze
flitsende jonge politicus van uiterst links,
aangifte deed van privacy-beschadiging. Hij
merkte dat zijn gegevens van privé-aard
werden opgevraagd in bestanden van overheidsinstanties, die zoiets dan niet zomaar
mogen afgeven, of course. Na 5 maanden
onderzoek zitten er nu wat mensen in de
bak, waaronder de hoge baas van Taser, de
firma die electronische guns verkoopt. De
politie werkt er al mee, en met succes zegt
men, maar Besancenot vindt het maar inhumane wapens, die Tasers. En nu blijkt deze
industriebaas , die dus geld gaf voor de spionage, toch wel wat bang was voor het protest van mijnheer LCR. Met deze hoge
jongen zijn er ook enkele ambtenaren
gepakt die in hun geheime bestanden snuffelden en data verkochten. Bij de politie, de
douane, de LCL-bank (een van mijn
banken…). Besancenot lacht in zijn vuistje:
hij scoort al geweldig nu zijn nieuwe partij
van ANTI-KAPITALISTEN zo mooi op tijd te
voorschijn komt, maar nu ook nog blijkt dat
de kapitalisten de privé-sfeer vernaggelen
wordt zijn imagowinst nog groter. Natuurlijk
is dit een schande en moet er fors worden
gestraft.. En past u zelf maar op met Google
en zo..

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

NOS MOTS ACTUELS ET NOS FRANCPARLERS
Nog wat meer uit Frankrijk stammende doch
“zelfbedachte uitdrukkingen”. Een vreemde
toch amusante sport voor mij, de auteur
ervan.
PIJN AAN DE PRUIK HEBBEN = (avoir mal
au cheveux), dat is wat u voelt de dag na
een stevig feestje.
EEN PLOEGPAARD = (Un cheval de
carosse) is iemand die niet heel veel snapt
en een saai, duf iemand.

NOG EENS: DE AFFAIRE BERTRAND
Hij was 20 jaar de baas van de franse
geheime dienst en zijn aantekenboekjes vielen in handen van de pers. Het smullen
daaruit is pas begonnen! Bertrand vloog er
gelijk uit, maar zo eenvoudig ligt het niet! Hij
komt nu overeind en dat doet velen ernstig

DE KOP OP HET NACHTKASTJE
HEBBEN = (avoir la tête sur le chevet) dat
gebeurt als je stevig ronkt in je slaap. Het
chevet van de open haard is de plek waar
het vuur kan loeien. Vandaar.
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wonen, met zicht op Notre Dame de la
Garde, de Mediterranée en de oude stad
der Phoeniciërs. En dus met ook een mooie
herinnering aan ons zelfgebouwde huis Le
Brilhas.

EEN OORLOGSPRUIK HEBBEN = (Avoir
les cheveux en bataille), s’morgens vroeg
mety ongekamde haren.
EEN GEITENLIEFHEBBER = (un chèvre
coiffée) zegt men van iemand die elke
vrouw jaagt.

…te weten dat onze oude kat Hitteke (Hidde
voor anderen) met ons mee gaat. Ze kwam
ooit aanlopen en leek in alle opzichten
afkomstig uit de stad , dus van een
appartement. Daarheen gaat ze nu terug om
haar laatste jaren met ons te sluiten. Zij zal
onze continuïteit dragen, het huidige geluk
meenemen naar Marseille.

EEN CHAGRIJNSMOEL = (Un chiche-face)
iemand die de narigheid in zijn gezicht
geschreven staat.
VREKJE SPELEN = faire à chichette) alles
uiterst zuinig tot vrekkig aanpakken in het
leven.

…langzaam te kunnen overstappen van Le
Brilhas naar Rosée de mer omdat we twee
maanden tijd krijgen de overstap te maken.
Daardoor vertrekken we wel 50 keer hier
vandaan, wat een psychologische supertruc
is om het afscheid te consumeren.

****

NOS BONHEURS FRANCAIS

***

Geluk is:
…na de verkoop van Le Brilhas een
huurhuis vinden op 500 meter hier vandaan
met de prachtige naam: Rosée de mer.
Wat betekent: Rozemarijn of Zee-nevel.
Gewoon naar keuze. En dat exact tussen
onze tocht van Mormoiron naar Marseille..

PAROLES DU CRISE.
Voor deze keer, vanwege de actualiteit, wat
uitspraken die wereldwijd over de crisis tot
mij kwamen. Dus:

…. te weten dat onze lieve kat Depke, hier
op haar geboortegrond en jachtvelden kan
blijven. Omdat onze buurman, die veel van
haar houdt en die haar ook al vaak eten
geeft, laat slapen en borstelt, zich bereid
verklaarde haar te adopteren bij ons vertrek.
Depke vermoedt nog niets van onze
aankomende pijn, maar zal voor ons een
uitstekende vervanging vinden bij Claude.
Adieu Depke..

“Ze zij: iedereen zijn eigen ellende; en toen
moest zij zelf, even later, haar eigen rotzooi
regelen met de afgang van de Hypo Real
Estate” (Zei Sarko over Merkel, net VOOR
haar bekering).

…. dat ons verhuisplan naar Marseille,
midden in de niet voorziene crisis, niet lijkt
te wo-den gehinderd. Net voor de grote klap
ver-kochten we Le Brilhas en konden zo de
middelen veilig stellen voor de grote tocht
naar Massillia. Waar Le Trianum, (de
driehoek) uit de marseillaanse bodem
verrijst… en gaat stijgen naar zeven etages.
Alwaar wij in 2010 op de 7e zullen gaan

“Weest gretig als de anderen bang zijn, en
wantrouwend als ze gretig zijn” (Zei het
orakel van Ohama (nee niet Obama!) en dat
is Warren Buffet).

DE ONE-LINERS VAN DE CRISIS

“Waarom lenen jullie elkaar niets meer? Ik
verwacht van jullie dat je je vak uitoefent!”
( Zei Sarko tegen de verzamelde franse
bankiers).

“De crisis heeft op zijn minst een welkom
gevolg: ze dwingt de staten die vals liberaal
zijn toe te geven dat het wezen van de
moderne staat structureel gezien socialis-
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te worden van deze levendige talkshow
zonder talkmaster.
Na enkele verbale schermutselingen tussen
hem en de omi’s, die om vele redenen voor
hem toch NOOIT te winnen zijn, ging hij
naar de Gendarmerie. En diende daar een
klacht in…. Ja, een klacht over verstoring
van zijn woongenot, door produktie van te
veel lawaai! Lawaai! De wijsheden die deze
onverlaat elke avond gratis gedebiteerd
kreeg, noemde hij dus LAWAAI… Als dat
geen enorm zware belediging is.
De Gendarmes stuurden de vier dames dus
(!) een convocatie om op het bureau te verschijnen. Echt waar. Vreemde aanpak eigenlijk, waarom gaan twee koddebeiers
eerst niet eens poolshoogte nemen en met
partijen praten, à l’amiable? Nee gelijk op
rapport dus!
Maar de mammi’s spraken de gendarmes
stevig toe, ook over de harde rockmuziek
die het jeugdig manspersoon af en toe
uitstrooide over het pleintje. Dat was pas
lawaai! Na verhoor van de VIER gaat er nu
een rechtszaak(je) komen en de mammi’s
bereiden zich daar nu s’avonds op hun
bankje intensief op voor. Dat de vijand
meeluistert deert hun in het geheel niet. Ik
denk dat de straf voor het jeugdig persoon
nu al is begonnen, nog voor de rechter maar
EEN woord vuil maakte. En de mam-mi’s
zijn vastbesloten de edelachtbare even uit te
leggen hoe krom deze aanklacht ei-genlijk
is.
Want zeggen ze: “On ne demande pas aux
cigales d’arrêter à chanter”. (Je vraagt de
krekels toch niet om hun gezang te stoppen?). Deze levenswijsheid zal het jeugdig
menspersoon fors worden ingewreven, weten ze met zekerheid.
Ik vraag me dan altijd af: Heeft die jongen
misschien geen mammi (gehad)? Zo ja,
weten deze mammi’s dat mogelijk niet? Wel,
waarom adopteren ze hem dan niet
gewoon?
In stilte hoop ik dat de edelachtbare dit aan
de mammi’s en het jeugdig menspersoon
zal voorstellen…
Dit verhaaltje las ik in La Provence, zittend
op mijn koffieterrasje van La Samaritaine op
de hoek van de Rue de la Republique bij de

tisch is”. (Zei filosoof Peter Sloterdijk over
de crisis. Een denkertje).
“De miljardairs en multimiljonairs dachten
dat zij de nieuwe uitverkorenen waren, afgescheiden van het volk van de geschiedenis en ook ver verheven boven hen”.
(Alweer die Peter Sloterdijk).
“Het grote verschil met de crisis van 1929 is
dat de autoriteiten nu begrijpen hoe de zaak
te ondersteunen, ook al staat dat op gespannen voet met hun opvatting met betrekking tot de positie van de Staat”. ( Zei
Soros , de grote Amerikaanse financier).
“California is zo groot dat onze behoefte aan
liquiditeiten op korte termijn groter is dan het
totale budget van enkele staten”. ( Zei
Schwarzenegger, gouverneur van Californië).
****

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
LES MAMMI’S DE LAMBESC
Lambesc is een dorpje in de Bouches du
Rhone, waar in 1912 een stevige aardbeving huishield met zo’n twintig doden en
een dorpje in puin. Nu is er opnieuw sprake
van een “beving”, maar nu meer van een
sociaal soort.
Een viertal mammi’s zitten in dat dorp, na
hun TV-programma en hun souper, elke
avond tot 22.00 uur op de bank op het pleintje, voor hun huizen. Om daar gevieren de
wereld, en de rol van Lambesc daarin, door
te nemen. Want de mensheid interesseert
hun namelijk zeer; in tegenstelling tot wat ik
bij vele anderen regelmatig opmerk.
Uiteraard gaat dat “bespreken”(dat heet in
het frans ook “discuter”) met “passion” en
zoals bekend betekent passion ook dat de
decibellen wat opgeschroefd moeten worden. En daarom lijkt het nu te gaan, bij een
ware aanklacht die werd ingediend door een
jeugdig persoon, die nogal dicht bij dat
bankje woont. En die, zegt ie, door zijn
geopende ramen, nu in de zomer, nogal gek
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“Non , pas du tout, et je le vous ai dit, tout à
l’heure”. En ik kijk hem diep in de ogen,
waarin de woede snel dooft.
Dit constaterend draai ik me om en ik loop
weg richting dames, die dit niet echt op prijs
stelden. Ze zijn bang dat er klappen vallen
of nog erger.

Vieux Port in Marseille. Een van de drie
“arabes”, , alle met veel goud behangen, en
naast me zittend , vragen nu mijn pen even
te leen. Ze hebben een lijst met aangeboden huurwoningen en een van hen belt de
verhuurders op om nadere info te krijgen en,
om te pingelen. Drie luidruchtige jeug-dige
menspersonen die me nu een blik gun-nen
in de keiharde huurwereld van deze grote
stad. Ik kan me niet voorstellen dat ik nu
een gendarme, die ik verderop zie staan op
de Quai des Belges, zou gaan vragen om
tegen deze manspersonen verbaal op te
maken. Stel je voor.
Maar ja we zijn hier dan ook niet in Lambesc en zij zijn ook geen mammi’s !

Is dit nou “goed of fout”? U begrijpt intussen dat ik hier “goed” aankruisen zou. Want
ik deel mijn slechte ervaring mede en laat
merken dat ik de daders nog steeds zoek.
En daarbij hun hulp inroep. Kortom: ik appelleer aan hun civisme om de kwaaien te
hinderen in hun snode werk. Omdat wij, de
“goeien”, elkaar moeten helpen om de anderen te stopen; hun te zeggen: Ca suffit!
Als deze heren bij de goeien horen doe ik
enkel goeds. Horen ze onverhoopt toch bij
de “kwaaien”, gezien hun verblijf op een notoir linke plek in afwachting van “passanten”
niet echt ondenkbaar, dan doe ik het dacht
ik ook goed. Ook al neem ik daarbij een
klein (persoonlijk) risico.
Want als we ons allen gewoon afkeren, onze opinies niet meer kenbaar maken, dan
verliezen we ook het recht om op de politie
te kafferen. Want wie zijn sociale controle
weigert voor zijn rekening te nemen, werkt
passief mee aan een nog sneller verloederende wereld.
En wie denkt het tij met blikken agenten te
kunnen keren, is naïef, jaagt iedereen op
kosten in plaats van zijn persoonlijke aandeel te leveren.
Dat is voor mij de kern van CIVISME, je
gedragen als VERANTWOORDELIJK BURGER die zich iets aan onze wereld gelegen
laat liggen. Verbeter de wereld en laat het
niet over aan de anderen!
Ich habe fertig, zoals een Nederlandse
trainer ooit op de duitse TV sprak.

Leon, aug 2008.

CIVISME (burgerzin)
We lopen gedrieën voorbij de Opera in Marseille alwaar we enkele weken geleden door
drie jeugdige personen bijna werden “leeg
gerold”. Gelukkig hadden we heel snel door
wat ze met ons voorhadden en ik stelde me
uiterst actief op in mijn afweer. En ik ben
twee maten te groot voor de 15-jarige die
wel mijn autosleutels al had ingepikt in 10
seconden. Maar ze door mijn furieuze reactie teruggooide en er op hoge snelheid vandoor ging. Want hij hoorde aan mijn geluiden dat er een grand orage aankwam.
Nu staan er twee knullen van ca 17/18 op
dezelfde plek en ik besluit er even rustig op
af te lopen om beter te kunnen zien of ik een
van hen herken. Als ik dichterbij kom en als
ze mijn observatie goed bemerken, vraag ik
hun of zij iets weten, mogelijk, van de
“agression” enkel weken geleden op de-ze
plek. Ze verstijven en hun reactie straalt
grote verlegenheid en ongemak uit. Ik kijk
ze beide aan en besluit met: Non, vous
aviez rien à faire avec l’incident. Bonsoir”.
En keer me om en loop door.
Achter me ontwaakt de brutaalste van de
twee en komt me na al zeer opgewonden
roepend: Vous pensez que nous sommes
des voleurs? Ik stop en richt me tot de
“brutalere” , die intussen zo’n 20 meter van
zijn wat schuchtere collega is beland. Ik zeg:

Leon, aug 2008.
………………………………………………………
………………………………………………………
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afwachting van monsieur… Om me heen
bedrukte, soms gekwelde gezichten van
anderen, een soort van ziekenhuiswachtkamer aanzicht. Maar het personeel
loopt hier niet in witte jassen.
Voila een jeugdig persoon met open visage
die mij de hand reikt: Mr. Bassin noodt me
hem te volgen naar zijn ambtelijke stulpje.
Die zijn in de hele wereld gelijk, helaas.
We gaan aan de slag en ik laat zien wat ik
zo’n beetje bestudeerde tevoren en Mr.
Bassine is “sous impression”. Dus wij
voeren een leuk gesprek waarbij mijn agent
ook af en toe naar “chez moi” informeert. En
ik vertel hem van de belastingen “thuis”….
Wel omdat ik zo’n zes inkomensstromen
heb, ik ben een onrustig mens geweest en
betaal daar nu nog voor, moet er eerst
worden gekeken naar het belastingverdrag
Nederland-Frankrijk waar in staat wat in Nederland belast blijft en wat in Frankrijk zal
wordt aangevat door de fiscus. Tja en dan
zie je de botsing der culturen, historiën en
systemen voor je… We komen na ampele
discussie tot de conclusie dat enkel mijn
rijkspensioen (=pension publique;ik was ooit
zo’n 8 jaar samengeraapt rijksambtenaar),
in Nederland zal worden “afgeroomd” en de
hele rest zal door de franse stripmachine
gaan. Maar let wel: de premies ziektekosten
zullen in Nederland worden ingehouden, dat
is zo europees afgesproken, en dus moet ik
dan aan Marianne mijn inkomsten tonen Na
aftrek van die premies… Voor uw begrip: wij
zijn gewoon hier verzekerd voor de ziektes
en zo, betalen hier ook nog premie aan een
bijverzekering en onze kosten worden vergoed aan de franse witjassen en dan gaat
de factuur via Parijs naar Amsterdam.
Immers daar hebben ze ook mijn premie
ingepikt en dus daar ook … betalen!
Aftrekposten…. Dat is er nauwelijks want wij
leven relatief eenvoudig en halen nog weinig halsbrekende financieel-fiscale toeren
uit. En aftrekken is als gewoon mens in
Frankrijk geen grote sport, behalve als je je
ouwe ouders verzorgt of anderen onder je
hoede nam.. Dan mag je de fiscus wat temporiseren. Let wel: voorheffingen op je salaris, maandelijks, zijn hier nog ONBEKEND…. Mogelijk gaat dat ooit veranderen.

CHEZ LES IMPÔTS (Bij de belastingen)
Ook ik moest er ooit aan geloven; het
maken van het eerste aangiftebiljet bij de
belastingen, de befaamde “declaration”. En
wel op tijd; als je de fatale datum overschrijdt staat de guillotine voor je klaar. De
afgrijselijkste verhalen over te late indiening
waren ons al verteld; we kregen er nachtmerries van. Op de laatste dag van inlevering (de laatste meidag), want velen kiepen
het spul nog NET voor de laatste lichting in
de postbus. Dat leidt zelfs tot files voor de
postkantoren overdag (om nog een aangetekende verzending te verkrijgen) en ook
s’avonds voor de laatste buslichting loopt
het storm. La Poste moet die dag zelfs bij
her-haling de postbussen legen om overlopen te voorkomen.
De laatste, fatale dagen voor de inlevering
klinkt er gevloek en getier in vele huiskamers. Pa zoekt zijn papieren in ouwe schoenendozen en kasten, vindt niks, en doorloopt dus zijn hele “rozenkrans” van de
meest afgrijselijke vloeken. Deze dagen zijn
eigenlijk DE dagen voor taaldeskundigen die
de spreekwijzen van “het volk” bestu-deren.
Als nieuweling moet je eerst op bezoek bij
“jouw agent” , er is er een voor elk dorp
bijvoor-beeld. Dus ik belde en kreeg te horen dat ene mijnheer Bassine mij zou ontvangen.
Zoals ik ben, oud -adviseur zoals u weet,
doe ik altijd mijn huiswerk. Want er is niets
stommer dan een onnozele klant adviseren… Ik kocht dus een belastinggids, sprak
met mijn wijze franse buurman en hier en
daar aan borreltafels. Dat laatste is erg verwarrend: de onzin die men daar uitkraamt,
in een lijn stijgend conform de pastisconsumptie, moet echt als uiterst verwarrend
worden gekwalificeerd en dus ook worden
afgeraden. Praat dus over voetbal en politiek en niet over belastingen, dat voorkomt
veel nare verwarring. Of drink wat meer, dan
onthoudt U het niet en eigenlijk is dat nog
beter.
Zo ging ik op mijn eerste bezoek naar Mr.
Bassine en kwam in het Centre des Impots
(niet het Palais, dat zou een provocatie
zijn!), en daar is, viel te verwachten, een
wachtkamer. Daar moest ik neerzijgen in
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te keuvelen. Maar dat viel tegen: om de 5
minuten rende er een nerveus type binnen
die met een machien een enorme hoop
lawaai maakte. Dan moesten wij met stemverheffing spreken over de lastige teksten
van de nieuwe Sarkozische Wet. Een rampje dus, waarmee we maar moedig wat lachten.
Het bleek dat Sarko’s helpers “ons geval”
niet exact cq logisch in de tekst hadden
zitten, dus de discussie werd nog leuk ook.
Er kwam een dame bij, een expert, die hautain effe wat kreten slaakte. Maar dat gaat
met mij, oud-adviseur niet. Ik hoorde nogal
wat slordige onzin roepen en wees op de
betreffende passages om aan te vallen. Ik
kreeg haar aan het nadenken; en ze liep
zelfs vast…. Dus kwam er nog een expert
en ik zat amused te luisteren naar een concert voor drie belastingambtenaren… Ik kon
af en toe wat bijsturen en na zo’n uur kwamen we tot een “compromis”. Het stond er
wel niet exact zo, maar het moest toch wel
kunnen. Mooi toch!
De experts dropen af, Mr. B. was vermoeid
en ik tevreden. We namen afscheid in de
grote ravage in de hal, lachend met dit circus dat heel Frankrijk even in zijn ban
houdt.
Een contribuable is hier een geplaagd
mens, want de fiscus is precies, keihard en
houdt zich strikt aan tijden en zo. Zonder
pardon. En dat is dwars tegen de zuid-franse ziel in, dus kost die maand mei erg veel
kalmeringsmiddelen, pastis en herries.
Gelukkig niet voor een immigré als ik: ik ben
eenvoudige klant, krijg mijn basisgegevens
van mijn Nederlandse geldschieters en moet
enkel af en toe wat kouten met agents over
nieuwe capriolen van de wetgever.
En dat is gewoon erg amusant op het
Centre des Impots in Carpentras bij Mr. B. Ik
wacht al met spanning op mei 2008!

Sinds kort geven ook sommige werkgevers
je armoedige salaris etc, automatisch door
aan de fiscus die dat dan alvast op je formulier VOORdrukt! Dat voorrecht hebben
wij niet, Europa kent nog vele grenzen…
Zo moet dat dus…. Niet echt moeilijk maar
toch effe oppassen.
De eerste keer mag je ook niet per computer aangifte doen, want ze moeten je effe
zien en een nummertje geven en voorkomen dat je hun systeem, door stommigheid, in de poeier klopt. Kortom het was
die eerste keer bij Mr. Bassine echt een
leuke ochtend en ik mailde later nog met
hem over details en nieuwe regeltjes. Erg
prettig en hij reageerde altijd met humor.
Een belastingmedewerker zonder humor is
een van de zwaarste beproevingen die het
leven kent. Die bleef me dus gespaard.
Zo begon mijn franse fiscale leven…
Recent was ik weer even bij Mr. Bassine
want Sarkozy had een nieuwe wet bedacht
om voor kopers van huizen de lasten van
hypotheekrente voor de eerste 5 jaren wat
te verlichten. Omdat wij een appartement op
tekening kochten en “onderweg al moesten
betalen" en dus een “overbrugging” nodig
hadden, kwamen ook wij mogelijk in aanmerking. Toen ik op de dag van mijn afspraak met Mr. B. in het belastingkantoor
arriveerde was het een weekje voor de “date
fatale”. Het leek wel of de belasting geld uit
ging delen zoveel rondrennend volk zag ik in
dat kantoor. Geschreeuw, gedoe en gevloek
kortom hoogtij. Ik keek het alle-maal even
aan nadat ik met had gemeld en Mr. B. zag
mijn verbaasde blik, toen hij me kwam
halen. We konden net in zijn kantoor want
dat was nu spreekkamer om deze zee aan
“getroffenen” op te vangen. Dus vond hij de
kantine een geschikte plek en we begonnen de babbel. Niet lang; een deftige
mijnheer, de locatiemanager snapte ik,
schoot boos naar binnen en bedolf Mr. B.
onder verwijten , beschuldigingen van wangedrag en onveiligheid en god weet wat nog
meer. Kortom we moesten er snel uit! We
deden maar niet moeilijk en B. vond een ander soort hok waarin wat apparaten stonden; daar zegen we neder om fiscaal verder

Leon, mei 2009.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++
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Dit zou op mijn grafsteen kunnen staan,
maar ik wordt gecremeerd. Dus daarom
vindt u het nu maar hier.

In deze donkere dagen vol crisisachtige
toestanden is dit stukje psalm, dat wat
relativeert, wel op zijn plaats. Het is bedoeld voor de bankiers van Walstraat (de
oorspronkelijke Nederlandse naam
vanWallstreet).

MIJN INSCRIPTIE
Ik werd in het hart van de eeuwige nacht,
Meegevoerd door een hemels licht,
Naar een rots in een veld vol klaprozen,
Ergens tussen maan en zon,
Koud en zwaar als een groot stuk aarde.

EEN PSALMIG GEDICHTJE
LE JOUR DE L’HOMME,
POUSSE COMME L’HERBE,
IL EST COMME LA FLEURS DE CHAMPS,
QUI FLEURIT POUR UN PEU DU TEMPS

LEON en NOEL
Oct. 2008.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

Psaume 103 V-15
Vertaald:
Het menselijk leven,
Is als een stukje onkruid,
En als de veldbloem,
Die maar zo kort bloeit.

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN

Psalm 103 V-15

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
***

ALGEMEEN.
CARLOS GOSHN (Reanault-Nissan) sprak:
HET SYSTEEM VAN DE ‘GOUDEN HELLO’S” (bij werving dus) IS VEEL ERGER
DAN HET SYSTEEM VAN “GOUDEN
PARACHUTES”. Snapt u het nu nog?

Bidden, in de klassieke zin, doe ik nooit
(meer). Soms schrijf ik iets dat me daaraan
herinnert.
GEEF MIJ WAT IK ZOEK
Gij onbekende, wat ik zoek,
Buiten de bloemen en vogels,
Is de woestijn, de wijde zee,
Die iemand in zijn handen houdt,
En de naakte aarde met zijn dageraad,
Die uit iemands handen viel
Glad als een naakte vrouw,

HAUSSE IN: … DE BRANDKASTENVERKOOP
In 1929 mochten de bankklanten, bij een
faillissement niet meer even naar hun bankkluizen, want die waren ook verzegeld. En
dat weten sommigen nog uit overlevering.
Dus zijn er nu mensen met kostbaarheden,
die hun eigen kluis weer thuis willen. En dat
leidt nu tot een top in de verkoop. Sommigen geven er wel 55.000 € voor uit om
hun rijkdommen te beschermen in eigen
huis: hun sieraden, cash, acten en goudstaven, want het wantrouwen is er weer als
vanouds. Velen met veel flous in de fiscale
paradijzen, halen die weer naar hun huis
terug , want veraf maakt nu ook wat “banger”. Maar de sector der brand-kasten
maakt in een klap 30% meer omzet, dat is
ook weer goed crisisnieuws. De een z’n
dood is de ander zijn brood. Heeft u ook al

Ik was al in de woestijn,
Ook op zee en s’nachts onderweg,
Daar waar de wereld zich bloot geeft,
In de helderheid van vreemd licht,
Daar waar de beschutting niet meer is.
LEON+ onbekende
Oct. 2008
****
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den. Waarbij een winnaar hier even wordt
neergezet als iemand die niet fors verliest
dan wel zelfs erbij wint… Tot nu toe dan.
Warren Buffet is nu, als bijna steeds eerder,
de duidelijkste winnaar… Hij investeert vrolijk door en wint nog steeds.
De “professionele opkopers” zijn er ook al ,
zij azen op de “distrested funds”. Zij kopen
op tegen afbraakprijzen en winnen bij elk
herstel meteen. Ze kopen schulden op van
sommige ondernemingen, nemen de controle over en saneren, etc. Let op PIMCO en
TCV uit de UK.
Dan zijn er de grote industrieën die nu
onmiddellijk de al lang nodige herstructurering inzetten. Zie Renault, Kaufmann en
Broad, Sanofi-Aventis etc. …
De ambtenaren van de franse La Poste….
Die met groot plezier de uitgestelde beursgang toejuichen… en nu hopen op… afstel.
Dan ook de Arabische Emiraten, die met
hun enorme cashvoorraad de halve wereld
in hoog tempo “opkopen”. AMD, Citygroup,
Manchester United, het Chrysler Building …
en nog veel meer, wisselen nu van eigenaar
cq krijgen een machtige grootaandeelhouder.
Maar ook China, dat wel zal lijden onder
lagere export, maar dat zijn “onafhankelijke
yen” lekker droog houdt en ook aan de VS
enorme bedragen leent. En een voorzichtige
koers vaart.. Geen type “bananenrepubliek”
dus.
Ach, en ook Gordon Brown, de architect van
de europese reddingsoperatie die nu binnen
en buiten zijn land in achting steeg. Direct
na zijn zwartste dagen.
En er is nog een hele rij van ondernemingen
die het vak slim uitoefenden, het hoofd koel
hielden en die “het” zagen aankomen en
zich wapenden. Enkelen uit deze stille
groep:
Merryl Lynch, BNP-Parisbas, AXA, Bank of
America en, o schande, straks ook het “vuile
geld”? Want er zijn al stemmen om het
gekleurde geld, verstopt op mooie stranden
met palmbomen, te “rehabi-literen”… Hulp
dus van de “maffia, comorra etc.”, niets is
nog ondenkbaar.
Ach, wij voelen ons nu met de staatsgaranties van de Nederlandse en franse

zo’n ijzeren ouwe sok aangeschaft? Wel het
gilde der rovers hoort dat met veel belangstelling en dus is nu ook de beurt aan de
alarmsysteem verkopers. Zo werkt economie nou, eigenlijk.
ONZE TROOST: DE EERDERE CRISES
In deze zware tijden vol chaos en depressie
is troost uiterst welkom. En, geloof me, die
is – naast in de meditatie- mede te vinden in
… de historie der crises! Laten we die vanaf
1907- er waren er ook eerder zoals in 1857!, en tot nu even op een rijtje zetten en
daarbij naast elkaar aangeven: de DUUR
van de crisis in maanden en de “DIEPTE”
van de beursval in %. Daar gaat ie dan:
1907: 9 mnd, diepte -35% (bankencrisis)
1929: 36 en 85% (wereldw. speculatie)
1973: 24 en 40% (oliecrisis)
1987: 3 weken en 34% (in de VS)
1997/8: 3 weken en 34% (in Azië/Rusland)
2007/8: 14 maanden en 36% (wereldwijd)
(wordt vervolgd…)
We zouden dus eigenlijk wel een beetje
crisisbestendig moeten zijn, en dat zijn we
eigenlijk ook als je de, zij het soms wat aarzelende EHBO-acties van onze staten ziet.
Want dat is het nieuwe: we zijn wereldwijd
overtuigd van de narigheid die KAN komen,
onderling zeer bekend met onze interrelaties en dus gelukkig ook zo slim en
redelijk dat we trachten in nog wat kinderlijke coördinatie, samen iets te verzinnen.
Daarbij loopt Europa voorop en trekt aan
Bush en anderen. En de wereld praat in een
ongekende breedte samen over: hoe
verder… en europa lijkt plotseling haar
gebrek aan samenwerking wat te gaan
verminderen. Dat is toch niet niks, al zullen
onze kleinkinderen het pas echt gaan
beleven: die wereld die samenwerkt in
plaats van oorlog te maken. Bent u in deze
ook gelovige in mijn kerkje? Of bent u cynisch en sceptisch? Dan bekeer mij maar in
uw kerk svp…
DE WINNAARS VAN DE CRISISI
Zoals altijd zijn er ook winnaars bij een grote
crisis: individuen, organisaties en ook lan-
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schillen die er nu al opvallen zal het nog
lang duren en ook spannend worden. Die
vijf bazen zitten voorlopig nog niet achter de
tralies dus… en de verliezers hebben niet
veel retour te verwachten. Anderzijds is de
“publieke opinie”, ook wel een beetje “het
rechtsgevoel” genoemd wel erg woest op
die zakkenvullers die zoveel ongeluk brachten.

overheid voor onze poet, zeker na de
verkoop van ons huis, ook wat tot de “winnaars” behoren.
Maar, we weten dat het nog niet over is en
dat ons huis in Marseille nu voor al ca 30%
(in geld gemeten) overeind staat. En nog
moet worden afgebouwd, door een projectontwikkelaar die ook wat pijn heeft…
Ik bel dus straks even met Warren om een
adviesje… Hij zal me ongetwijfeld aanraden
om nu in de beurs te stappen… Wie durft?

CEO’S SPELEN OP DE BEURZEN
CEO’S van bedrijven, ik noem ze kortweg
bazen, hebben allemaal een flink pakket
eigen aandelen: noblesse oblige. Maar als
de beurs zakt wordt het ook hen te warm
onder de dure voeten en dus verkopen zij
hun deeltjes en,,, kopen andere, betere!
Niks “hart voor hun bedrijf”, nee, keihard
portefeuillebeheer en strijd om het privé-vermogen op peil te houden. Het is wat pijnlijk
om grote namen van franse bedrijven aan te
treffen in het “verkooplijstje van de eigen
onderneming”en ze te zien shoppen in de
aandelen van de concurrentie… Maar ja wat
wilt u? De werknemers met aandelen Fortis
verkochten die ook gezwind op de beurs
toen het begon te rommelen. Kapitalisten
vind je dus overal.

DE BOEVEN + DE TRUCS VAN DE CRISIS
AIG verzekerde de banken voor risico’s; de
europese banken deden voor 427 miljard
zaken met AIG in 2007. Door deze risico’s
te verzekeren kon men de regels van het
accoord van Bern “omzeilen”, die aangeven
hoeveel eigen geld je moet houden gezien
wat je aan krediet gaf. Daardoor konden de
banken nog meer krediet in de markt zetten.
Daardoor zijn Dexia en Fortis ook de facto
onderuit gegaan. Fortis kon zo ABN-AMRO
kopen, dachten ze. Niemand zag hoeveel
subprimerisico er bij AIG wel was verzekerd.
De meeste banken gingen met hun dekking
door eigen middelen, normaal 8%, terug met
1,6% naar 6,4%. AIG was overigens niet de
enige, Primus Guaranty en Phi-ladelphia
Radian Group deden ook fors mee. Daarom
moest de FED met 85 miljard over de brug
komen om AIG overeind te houden…
En dat alles is dus “niemand” van de
toezichthouders en de overheid op tijd opgevallen?! Ongelofelijk toch?
Wel nu iedereen het langzaam snapt is
justitie actief geworden en vijf bazen van
verzekeraars in de VS moeten zich nu
verantwoorden. Voor beursverliezen die ze
hebben veroorzaakt dus, die sommigen ook
wel graag terug willen hebben. Of waarvoor
velen minstens willen, dat de schuldigen
gestraft zwaar worden. En denk nu niet dat
het om kleine strafjes gaat.. Want als je
door gerommel zo’n 400 miljoen verlies
fokte, kun je… levenslang krijgen! Nu gaat
er dus een uiterst complex gedoe beginnen
waarin financiële experts rechters en advocaten zullen adviseren om de schuldvraag
duidelijk te krijgen en daarna ook de
strafmaat. Gezien de enorme meningsver-

LOBBY BIJ DE STAATSFONDSEN?
Wel Sarko lobby’t bij de arabieren en nodigt
ze uit hun staatsfondsen vooral te laten investeren in Frankrijk. Nu de banken zo bang
zijn geworden moet hij wel ook die kant op.
Maar hij is niet suïcidaal en zoekt dus naar
voldoende bescherming van vooral de strategische industrie in zijn land. En hij zette
ook al het IMF en de OECD aan het werk
om een code van goed gedrag voor staatsfondsen die investeren te bewerkstelligen.
ALFI (Agence Francaise pour Investissement International) is ook al uiterst actief.
En intussen verzekerden de Arabische
staatsfondsen dat ze echt geen geopolitieke
bedoelingen nastreven bij hun investeringen, nee, ze willen echt niet in die
ondernemingen gaan besturen! Zo doet
Sarko verschillende zaken TEGELIJK: hij
beschermt met een eigen staatsfonds zijn
industrie, hij nodigt de politiek neutralere
Arabische staatsfondsen uit (Abu Dhabi,

19

We zijn op de aardkloot met zijn 6,7 miljard
mensen, waarvan er 1,9 jonger zijn dan 14
jaar. Dus zijn er ca 4,8 “volwassenen”. Niet
veel nieuws maar toch even nodig om u te
doen voelen wat het dus betekent dat we
ook 4 miljard mobieltjes op onze wereld
hebben. Dus heeft nu al 90% zo’n ding… en
dat geeft toch aan hoe de wereld verandert
en ook, hoe snel, en ook HOE. Degenen die
het dus hebben over de armoede in de
wereld moeten dat zeker blijven doen, want
er is nog veel arrenmoede. Maar het laat
ook zien hoe snel de wereld van de mondialisatie veel medemensen optilde naar
moderniteit en wat betere omstandigheden.
Laten we hopen dat de nu opkomende
drang naar protectionisme en sluiten van
grenzen, niet opnieuw leidt tot alle welvaart
voor de huidige welvarenden… Want dan
stopt de moderne ontwikkelingshulp die
mondialisatie heet!

Qatar, Kuweit) en laat internationaal de
regeltjes propageren. Zouden andere europese landen, zoals Duitsland en GB dat ook
al doen? Waarschijnlijk want ook Merkel
wilde al eerder beschermend optreden bij
buitenlandse grepen. Net zoals de VS die
overname van hun havens indertijd, door
China, gewoon afkapte. Het spel wordt lastiger: je moet bij de grote staatsfondsen nu
best geld tanken om de bangerikken thuis te
te veel eer te geven, maar intussen ook
geen domme uitverkoop plegen. Sarko is
een strateeg en werkt tegelijk op alle fronten. Voor Europa en, ook voor Frankrijk. Tja
als je AREVA, EDF, GDF-SUEZ, EADS(Airbus) etc. in je land hebt dan valt er wat
te beschermen… en, te verdienen.
NEXT; CRISIS BIJ DE CREDITCARDS
De amerikanen hebben nog een nare
verrassing in petto: het totaal van 950 miljard $ dat creditcardhouders hebben geleend. De banken die de subprimes nauwelijks raakte (Morgan Chase, Bank of
America, Citigroup) lijken nu ook bedreigd
door klanten die niet meer hun cardschuld
kunnen betalen. De drie hierboven genoemde banken hebben elk ca 150 miljard
cardkrediet uitstaan, en dan zijn er ook nog
American Express (65 miljard), Capital One
(68) en Discover met 47. De rente op dit
krediet stijgt al en dat zal deze schuld snel
doen oplopen. Voor de goede orde: de hypothecaire schuld in de VS is ca 12000
miljard $; dus we praten over een fractie
daarvan, dwz ca 8%. De Bank of America
moest al eerder meemaken dat de nietinbare schuld op creditcards met 50% steeg
(nu 3 miljard op totaal 184). American Express, met zijn betere klanten, heeft zijn
voorziening voor verlies ook al verhoogd
van 800 miljoen naar 1,5 miljard. Ook zal
men de condities moeten verzwaren om nog
krediet te nemen ; de nieuwe regels zullen
iedereen gaan treffen en voor alle creditcards gelden.
Dit lijk in de VS-kast ruikt al een beetje en
zal binnenkort op hinderlijk stinken overgaan, vrezen velen.

DE VERGUISDE PROFETEN VAN DE
CRISIS
Nu worden ze opgegraven, aanhoord en
geïnterviewd. En er verschijnen zelfs al boeken over hen, zie dat over Warren Buffet.
Mogelijk de grootste profeet, want hij speelt
mee in het maffe casino en gaarde al 60
miljard bij elkaar! En is al een heel leven
uiterst succesvol. Zijn visie valt op door eenvoud en duidelijkheid, maar alleen hij weet
hoe die om te zetten in de juiste daden.
We hoorden ook de heer Wijffels, financieel
hotemetoot in ruste, o.m. bij de RABObank
en nu werkend voor het IMF. Hij beschrijft
de crisis in termen van: “eindelijk gaan de
grote graaiers op hun platte bek” en gaan
we weer wat normaal doen. Wat heb ik er
lang naar verlangd…. Niemand hoorde hem.
De grootste profeet, zeggen kenners, is ene
Nourriel Roubin, hooggeleerde aan de Uni
van New York. Sinds november 2007
schreeuwde hij dat het financiële systeem
van de VS zou ineenstorten. Hij voorspelt
dat herstel van vertrouwen zeer lastig zal
worden, wat zal leiden tot neergang in de
kring van 200 VS-banken en ook het land in
een zware recessie zal storten. Tja, moet je
hem nu ook geloven? Het lijkt er op dat hij
weer gelijk krijgt…

EEN WERELD (BOM)VOL MOBIELTJES
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bijeenkomst is op 15 november, na de
verkiezingsuitslag in de VS… George’s
laatste nummertje!

Steeds meer namen van kritische ex-perts
komen te voorschijn, die ook waarschuwden, maar als domme, niet-modernen
werden versleten. Het waren er niet weinig
blijkt nu…
Het meest verbazingwekkende is dat de
bankbestierders zelf, hun wanprodukten niet
als fout zagen, ze driftig verkochten aan hun
collegae, die er ook enkel goeds in zagen.
Een domme massapsychologische toestand, of, gewoon een stelletje rovende
oplichters?
Want “risico” is toch een pijler van de
bankwereld en de kredietverlener? Dus een
bankier moet toch erg veel bezig zijn met
risico-analyse? Zoals ook een Staat moet
controleren op het zich houden aan de spelregels? Het is tijd voor onderzoek van de
achtergronden; de FBI zoekt al bij 20 instellingen. En het is tijd voor “eigen gewetensonderzoek” , dus ook in eigen boezem.
Zie daarvoor onder TOPICS het verhaal van
lezer J.H., die een flinke aanloop neemt.
In alle bescheidenheid voeg ik er aan toe
dat ik enkele jaren geleden, in deze krant,
de rubriek voerde: WIE IS HET ALLEMAAL
SCHULD? Daarin deed ik aan “oefenen in
zelfonderzoek”. En niet veel lezers werden
er door beroerd… Nu ben ik dus ook een
pietsie trots.

HET EU-BANKENKLASSEMENT ETC.
Ook al heeft de europese bank BNP
PARISBAS zijn kans twee keer gemist, bij
Lehmann Brothers en bij Fortis dus, toch
moet je met hen rekenen. Ziehier het
vertrouwenslijstje van europese banken nu:
BNP Parisbas, HSBC, Credit Agricole,
Santander, Credit Suisse, Societé Generale,
UBS, Natixis en Dexia… Gelijst volgens de
CDS = Credit Default Swap, dat begrijpt u
onmiddellijk . De hoogste in deze rij moeten
nu opletten: er vallen goede zaken te doen
nu vele groten exploderen of kwijnen. Zoals
de wonderman en profeet Waren Buffet, de
rijkste man ter wereld met 62 miljard $. Hij
stopt nu 5 miljard in Goldman Sachs. Want
zegt hij: Nu NIET investeren betekent
hetzelfde als wachten met sex tot je bejaard
bent! Hij investeerde in 1987 700 miljoen in
Salomon Brothers 3 dagen voor de krach
en verloor stevig.. Maar de rest van zijn
ingrepen en zijn voorspellingen waren erg
dicht bij de werkelijkheden van even later.
Heeft u miljarden dan volg Warren die ook
wel eens zingt: Ik ging nog nooit met een
lelijke vrouw naar bed, maar ik ben wel ooit
wakker geworden naast lelijke dames…
Hij hield zich nooit bezig met fancy finance,
maar profiteerde ruim van de stommiteiten
van hen die dat wel deden. Hij begrijpt, zegt
hij niets van al die nieuwigheden, maar kennelijk wel hoe je daarmee, zonder eraan te
komen, geld kunt verdienen.

PS: Zie ook TOPICS : JOS EN… DE
MENSHEID , ingezonden door lezer J.H.
OP NAAR EEN TWEEDE BRETTONWOODS?
In 1944 werd in dat stadje bij Washington
het nieuwe monetaire wereldsysteem
bedacht en gefixed en werden IMF en Wereldbank opgericht. De VS waren de grote
kracht erachter, zij die nu het geheel verklutsten. Dus roept nu menigeen, maar begin october ook al de EU, dat er opnieuw
wereldwijd een soort herhaling moet gaan
plaatsvinden. Onder voorzitterschap van de
EU? Dat lijkt eraan te komen; de VS kan je
dat niet vragen nu… Ook vanwege de verkiezingen. Er moet altijd eerst een crisis
komen voor iedereen de ander weer ziet
staan en beseft dat er iets MOET. Dat is het
goede van de huidige ellende. De

HET BNP-KLASSEMENT OP DE WERELD
Wie is economisch gezien het grootste, dat
meet je met het BNP, de som van alle
verdiensten in een land. Ziehier de stand:
VS 13844 (miljard $); EU 12158; Japan
4384; China 3251 (!); Duitsland 3322; GB
2772; Frankrijk 2560; Italië 2105; Spanje
1439; Canada 1432; Brazilië 1314; Rusland
1290; India 1099; Zuid-Korea 957; Australië
909; Mexico 893; Nederland (!) 769; Turkije
663; België 454; Zwitserland 455; Zweden
424; Indonesië 433; Polen 420; Taiwan
383; Oostenrijk 374; Denemarken 312;
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Vietnam/Algerije + 300; Polen 193; India
221 en China sluit de rij met 71%.
U ziet waar het westers kapitalisme zijn kansen zoekt sinds zo’n 6 jaren . De wereld is
erg klein geworden en het kapitalisme is
uiterst mobiel. Doet u het niet zo goed, dan
zijn ze weg naar elders. Zou dat ook na de
crisis zo blijven?

Zuid-Afrika 283…en dan Argentinië 260;
Ierland 259; Thailand 246; Finland 245;
Portugal 223; en Venezuela 237 en dan
komen landen uit Zuid-Amerika en OostEuropa en ver daarachter Afrika…
Het bnp is niet heiligmakend maar bepaald
in hoge mate de plek in het economische
verkeer en uiteraard gecorreleerd aan de
bevolkingsomvang en haar welvaart. Maar
wat in termen van verandering NOG belangrijker is is de GROEI…. En dan zijn we
echt aangekomen in Azië (China, India) en
Zuid-Amerika (Brazilié).
Zo’n lijstje maakt nederig en ook oplettend,
vandaar…

AANVAL OP DE PIRATEN
Parijs ging voorop en nu volgen ook anderen. Na ruim zestig piraterijen in het somalische zeegebied. De laatste kaping was
een boot met tanks en de eis 20 miljoen
losgeld. Eerder waren ook al 14 tankers de
klos. Er komen meer dan 22000 schepen
per dag door deze wateren en 4% van de
olie-aanvoer komt hier langs. De enige omweg is om Zuid-Afrika wat stevig duurder is.
Maar de nu al ruim 50 miljoen $ losgeld is
ook niet niks. Nu gaat Frankrijk via de VN
een voorstel voor de beveiliging daar indienen. Om samen iets effectiefs tegen
deze gevaarlijke acties te doen. Die voortkomen uit de enorme chaos in Somalië en
de daarbij passende enorme armoede. Daar
is al eerder niets tegen bestand gebleken…

SALARISKLASSEMENT WERELDWIJD
De salarissen in Roemenië en China stijgen
en dat doet fabrikanten weer verder zoeken
naar andere regio. Maar let op, VOOR ons
westerse salarisnivo zal zijn bereikt zijn we
tientallen jaren verder… Ziehier een rijtje
landen met erbij in welk jaar daar het huidige salarisnivo van Frankrijk zal worden
bereikt.(minimumsal. nu= 1347 € ).
Griekenland in 2021; Portugal 2032 ; in
2036 Brazilië; in 2038 Hongarije; Tsjechië in
2040; Polen 2041; Mexico 2042; Algerije/Turkije 2045; China/Egypte 2046 en Vietnam in 2047.
Ik voeg er wat huidige nivo’s aan toe: Turkije nu 787 €; Argentinië 411; Bulgarije 321;
China 274 en Indonesië 222. De laagste van
deze zijn nu pas op ¼ van onze rijkdom..
Over Afrika praten we dan maar niet…
Een pikant rijtje waaruit u ook kunt zien hoe
ver “men” nog weg is van ONZE rijkdom.
Maar wees voorzichtig: de groei zit dus
elders en dat kan betekenen dat wij ACHTERUIT zullen gaan.. En dan zijn we sneller
samen op een… lager nivo. Dat heet de
nieuwe ontwikkelingshulp en die WERKT!

GEDONDER VOOR DSK BIJ HET IMF
DSK, de franse baas van het IMF, is een
rokkenjager; niets nieuws. Maar toen hij
aantrad werd hij gewaarschuwd door Sarko,
ook geen brave huisvader, voor de amerikanen. Zij houden niet van seksuele spatjes! De affaire Wolfowitz, bij de Wereldbank, leidde zelfs tot vertrek van de uitspatter, weten we. Maar daar zat dan ook
een grote portie hypocrisie bij: de bestrijder
van het kwaad en corruptie ging zelf in de
fout. Maar toch ging DSK in de koffer met
een mooi hongaars personeelslid gehuwd
met een vurige Argentijn… Tja, niet handig
maar, so what?
Wel dat begrijpt DSK nu: de russen grommen (een rus werd gepasseerd voor de job
van DSK!) en de amerikanen zijn nu ook
weer hoog in de morele boom gekropen.
Het lekte uit en sommigen vragen zich af of
dat niet met enige opzet gebeurde… Öp
internet is het een bestseller en Sarko stond
voor paal omdat hij hem zwaar had aan-

HET INVESTERINGENKLASSEMENT
Waar zijn de nieuwe investeringseldorado’s? De cijfers geven de groei aan sinds
2002:
Indonesië +5900%; Turkije + 1719 %; Egypte + 1067; Rusland + 729%; Bangladesh +
600%; Oekraïne + 586; Roemenië 555;
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renverstand blijven nodig
percomputers en hun fans.

bevolen bij Bush. In de PS wordt er over gegrapt en het is niet goed voor zijn kandidatuur voor het presidentschap in 2012..
Ach hij is niet de eerste en de enige; de reputatie van Chirac was niet veel anders. In
elk geval moest DSK low profile gaan bij de
crisistart , wat bewijst hoe link zo’n wipje kan
zijn als je hoog in de mast zit inter-nationaal.
Zijn vrouw heeft hem vergeven , klinkt het,
maar ook na zijn publieke ex-cuses stopt het
nog niet. Nu moet hij hard maken dat de
dame
in
kwestie
geen
finan-ciële
voordeeltjes bij het IMF genoot. Niet bekend
is of de Argentijnse echtgenoot nu met een
revolver rondwaart om DSK neer te knallen..
De fransen hebben hun reputatie weer even
sterk gevestigd! L’amour, l’amour et l’amour
et l’homme francais… De haan is Frans
weet U! Anne Sinclair , bekende journaliste,
zet een kerf op de lat…
Intussen heeft het IMF DSK van de
verdenking op voordeeltjes geven, gezuiverd. Hij is ontsnapt dank zij zijn grote
populariteit bij deze VN-club..

ondanks

su-

HANDEL IN SATELLIETFOTO’S
U wil zien hoever uw verbouwing van uw 2e
huis is gevorderd? Of, de situatie op het
strand op uw vakantieplek? Wel dat kan
straks tegen betaling met wekelijks VERSE
foto’s via e-Corce in Frankrijk. Zij gaan nog
even 104 extra-satellieten afschieten voor
400 miljoen om dat mogelijk te maken met
een precisie van 1 meter!
Het gaat tot 2016 duren alles “boven” te
hebben, maar men is zeker van een commercieel succes. Google–Earth is er dus
niks bij en het gaat ook verder dan GEOportail van nu.
Straks kunt u zien waar u weggelopen hond
ligt te slapen en hem even ophalen. En u
ziet waar en hoe de buurvrouw zont… Onbeperkte gluurder perspectieven….
BOEING SCHIET NIKS OP
Er wordt stevig gestaakt door 27.000 monteurs omdat men de uitbestedingspolitiek
niet pruimt. Er wordt nu 100 miljoen per dag
verloren. De crisis raakt Boeing ook meer
dan Airbus; zo’n 593 bestellingen zijn nu
dubieus geworden door problemen bij klanten en Airbus heeft dat slechts bij 199 stuks.
Ook moet er meer cash gemobiliseerd worden, zo’n 2 of3 miljard zegt men. En de
eerste leveringen van de 787 zijn op weg
naar verschuiving van einde 2008 naar 2009
en naar 2010. En dat lijkt op de vertragingen bij de A380. Maar het orderboek
bevat 3700 bestellingen voor 275 miljard…..
terwijl Airbus afleveringskampioen is op
kortere termijn. Het valt in de lucht ook al
niet mee..

VOORSPELLEN LUKT STEEDS BETER
De supercomputers maken het mogelijk om
steeds beter te voorspellen zeggen experts,
m.n. een groep franse die Frankrijk 2025
voortstelden. Een beetje besmuikt, omdat
de grote crisis die ons overviel, niet door
hen was voorspeld. Maar toch; ze lieten
“bewijsmateriaal” zien, voorspellingen uit
1979 naast realiteiten van 2000. En zie:
Wereldgroei
3,8 (1979) , 2,8 (2000)
Bev. China
1148 milj.
1277
W. energ. Cons.
13,1
11,5.
Auto prod.
57 milj.
48
Arb. Deeln. (Fr)
66%
69%
Ja, dat maakt inderdaad wel indruk. En het
rapport van de Club van Rome was veel te
pessimistisch als je nu kijkt.
Je moet het op prijs stellen als wetenschappers door vergelijkingen eerst laten
zien wat hun werk waard kan zijn en dat
geeft ook vertrouwen. Maar je moet ook erg
voorzichtig blijven: niemand zag de MUUR
vallen, voorzag China’s bekering tot de
markt-economie en ook niet de immense
olie-prijsstijgingen. Dus oppassen en boe-

OLIE (energie), WATER
-Olie, energie
HERRIE EN MANOEUVRES IN OPEC
De OPEC heeft “haviksleden” en de “duiven”. Havikken zijn m.n. Iran en Venezuela
die de olieprijs flink hoog willen houden
door, minder te pompen natuurlijk. Hun
geldstroom moet dik blijven. De Saoudi’s
zijn een andere mening toegedaan: zij zeg-
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gen een te hoge olieprijs schaadt ons allen
op lange termijn. Dus pompen zij DOOR of
zelfs MEER!
Elke 10e van de maand krijgen de 80 klanten te horen van OPEC hoeveel ze echt
zullen krijgen. En dat is ook gebaseerd op
quote’s/ maxima voor elk lid. Maar daar
trekken de Saoudi’s zich niks van aan bij
(te) hoge prijs; ze gaan er gewoon over
heen. Want zij weten nog hoe hoge prijzen
de vraag kunnen doe wegvallen zie de 80-er
jaren. Al vaker pompten zij tijden lang 10%
meer dan het quotum als de prijs boven de
90 $ per barrel kwam. Daar komt bij dat
Iran en Venezuela veel moeite hebben hun
quota te leveren. De 3,8 resp. 2,5 miljoen
barrels komen nauwelijks vol.
Al vaker barstte er een grote herrie uit en
zat de algerijnse minister van oliezaken,
huidige OPEC-voorzitter met de handen in
het haar. De saoudi’s zullen de OPEC niet
gauw de rug toekeren, maar de herrie in hun
club zal nog veel forser worden. Daar-om
vragen Iran en Venezuela nu ook Lula van
Brazilië toe te treden tot hun club…. Lula
denkt erover na. Hij is straks van de grootte
van de Saoudi’s in reserves… en weet dus
waaraan hij dan begint.
Intussen besloot OPEC de dagproductie
met 1,5 miljoen te verlagen, omdat de prijs
bij de 60 $ kwam… Olie is een jojo-product
geworden en zelfs de Saoudi’s moeten nu
kranen dichtdraaien.
Eind october was er weer een OPEC-meeting en men besloot de output per dag met
1,5 miljoen te verlagen… maar de prijs bleef
instorten… Hun idee dat de toename bij de
landen als China en India de terugval in het
westen zou compenseren en dat er dus een
gelijke afname zou zijn, klopt niet.
Nu wil de een de prijs weer naar 100 krijgen,
de ander ziet meer in 80 en weer een ander
weet het niet. En de prijs ging onder de 60…
En daaronder krijgt een land als Iran grote
problemen! De saoudi’s zijn de pragmatici
en zij hebben ook wereldwijd financiële
belangen en dus vrienden.
Dus wordt
langzamerhand de vraag: wat moeten we/ze
met die OPEC? Hun prestige is intussen wel
op 0 dollar uitgekomen, en zonder minder te
pompen.

HET NIEUWE LANDSCHAP VAN DE OLIEWERELD.
De oliewereld gaat ook op de kop als je kijkt
naar de lijst van de olieboeren. De grote
westerse oliemijen zijn er nog wel en ook
nog op de 5 eerste plekken te vinden (EXXON,SHELL,TOTAL,CHEVRON,BP) maar
dan volgen al de anderen… Rosneft (Rus.)
op 6, dan ENI en Statoil (Ital. En Noorw.) en
dan zien we op 9 en 10 Petrochina en Gazprom. Alles gerangschikt naar omzet dus,
naar beurswaarde is het lijstje nogal erg
anders (en slechter voor de westerlingen).
Ook op electriciteitsgebied is het aardig veranderd. De VS-bedrijven zijn nu de grootsten en ook in Europa is nu, na de privatiseringen, de prent erg veranderd. Daarop staan nu ook de nieuwen uit het MO uit
Abu Dhabi en Saoudi-Arabië en de veranderingen zijn in deze sector nog lang niet
afgelopen. Deze reshuffle zal nog klein zijn
bij wat we op bankgebied etc. te verwachten
hebben…. De wereld gaat helemaal op de
kop!
ENERGIE UIT ONS AFVAL
In Sherbrook in Canada dichtbij de grens
met de VS wordt biomassa in energie
omgezet. Nieuw is dat het gas eerst in
ethanol wordt omgezet en wel: 3060 liter
ethanol uit een ton afval. Uit maïs haal je
400 liter; maar dan moet je wel water geven
en kunstmest toevoegen. Dit procedé trekt
nu zeer de aandacht, ook van investeerders
en er werd al 16 miljoen besteed aan research. De 40 werknemers gaan nu beleven
dat hun eerste echte fabriek gaat draaien
die 5 miljoen liter ethanol gaat maken uit
oude houten telefoonpalen dus. Er is ook al
een contract met de stad Edmonton voor 40
miljoen liter in 2010. En nu kwam er ook
een contract in Oost-Londen tot stand. Daar
wordt de fabriek van Ford van energie
voorzien uit afval.
Een voorbeeld van wat er allemaal nog kan,
als de mens er voor gaat zitten.
DE GROENE ALG GAAT ONS REDDEN!
Het leek eerst een grote plaag dat groene
drab dat de stranden belaagt. Nu wordt het
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in Bretagne opgevist en dan met o.m. klei
behandeld en dan krijg je een materiaal met
nanostructuur dat in 80 landen wordt verkocht. Het is een medicijn dat een alternatief vormt voor antibiotica in veevoeder.
Verder wordt er kunstmest van gemaakt en
ook gas en electriciteit. Alles 100% naturel.
Er wordt bij de fermentatie bijgemengd met
groenafval.
De groene algen zijn er al op 400 plekken
op de wereld aan 245.000 km kustlijn. In de
VS, China en ook Canada. Daar wordt het
stinkspul uit het water gevist en zeer nuttig
verwerkt. En zo veranderde een plaag in
een zegen. Bravo!

COLORADO: WINDMOLENSTAAT
Colorado is in de VS DE grootste met zijn
274 windturbines en zijn 2700 Megawatt
want er is bijna steeds wind. Men gaat nu
zelfs een hoogspanningslijn voor transport
bouwen naar Nieuw Mexico en Arizona. En
dit in 4 jaar nadat er een bestuurlijke omslag
kwam. Nu wil men in 2015 10% duurzame
energie en 20% in 2020. Men trekt zich hier
niks aan van de inertie op dit gebied in
Washington. Nu zijn er mensen in Clorado
die snappen dat zij de kans hebben een
nieuw Silcon Valley gebaseerd op duurzame
energie te scheppen… laboratoria, Universiteiten etc. en natuurlijk bedrijven. En nu
is dus Vestas uit Denemarken, DE windmolenspecialist van plan om daar 2500 arbeidsplekken te scheppen met een molenfabriek. Dit voorbeeld laat zien dat vele
staten in de VS rijp zijn voor zaken waar
Bush en Washington niet aan toe kwam in
zijn superliberale kramp.

GOLFSLAGENERGIE IN PORTUGAL
In het noorden van dit land liggen in zee
“slangen” van 140 meter lang, eenheden
van elk vier cylinders van 3,5 meter diameter die de stroming in de buizen omzetten in draaiingen door middel van hydrauliek. En uit draaiing maak je dan
stroom. Ze liggen zo’n 5 km uit de kust. De
huidige installatie doet 2,25 Mwatt genoeg
voor 1500 huishoudens. In Portugal wordt al
45% van de energie groen opgewekt maar
het moet naar 60% zegt hun minister. En al
in 2020. En daarmee zijn ze heel ver vooruit
op anderen…

DE MOTO-TAXI’S VAN PARIJS
China heeft zijn fietstaxi’s en in Parijs zijn er
heel snel motortaxi’s gekomen. Ze brengen
je razendsnel, achterop en met helm, naar
de andere kant van de stad. Het werd natuurlijk, zonder reglementering een grote
rommel dus nu komen er speciale regels.
Zoals: na drie jaar de motor vernieuwen of
na 200.000 km, verplichte rusttijden voor de
rijders en verplicht reserveren. En de mairie
van Parijs probeert nu de elektrische scooter aan deze ondernemers te slijten. Zo
wordt er een dubbele verbetering van olieverbruik en van uitstootcijfers bereikt. Ach,
je wordt dan mogelijk wel wat natter… maar
dat is dan de eeuwige Wet van behoud van
Ellende..

ANTI-WINDMOLENS IN FRANKRIJK
Wel 79% zijn er hier VOOR windenergie en
62% vindt een windmolen op 1 km afstand
geen probleem. Maar er is een steeds
lawaaierige groep fransen die mordicus tegen zijn. Ze zien dat de overheid nu 2,5
miljard gaat investeren in windmolens,
25000 Mwatt en dus ca 10.000 à 15000
windmolens er bij. Want deze dingen zullen
de CO2 niet verminderen zeggen, immers
ze draaien slechts 25% van de tijd en dus
moet er nog bij geproduceerd worden. En,
30% van het vaderland wordt er lelijk van.
Het is ook veel beter om dat geld in huisisolatie te investeren zegt men.
Tja de wedstrijd is pas begonnen, en de
strijd is al weer losgebarsten. Maar ze
hebben een punt: als er weinig geld is en
dure olie en te veel CO2, moet je niet bij de
wind beginnen… Zeggen ook vele experts.

AREVA IN INDIA
Frankrijk is nu in dit land nr. 15 in export (2,6
miljard) en 11 in import (2,5 miljard). Slechts
1,3% van de markt (in de VS 18%), maar
dat gaat veranderen. Nu India straks mag in
het nucleaire, gaat Frankrijk 100 miljard
erbij doen om van 4000 tot 400.000 Mwatt
aan kernstroom te
geraken. Zo’n 30
reactoren worden dus gebouwd. Uiteraard
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zal men daar ook Westinghouse-Toshiba tegenkomen en de russische Rosatom. Want
indiërs zijn ook erg pragmatische goedkoop
en goed is prima en het land van herkomst
is vers twee. dus het nog geen gewonnen
wedstrijd, maar een leuk begin. Sarko had
een warme ontvangst voor Singh in
Marseille voorbereid en blijft hem frekwenteren. Nicolas the businessman.

zowel soennieten als sjieten als ketters
wordt gezien. Ze beweren 10 miljoen aanhangers op de wereld te hebben en worden
op vele plekken ook vervolgd door “broeders”. Vooral in Pakistan, Indonesië en in
Bagladesh..
U ziet het, ook de islam kent zijn godsdiensttwisten met alles wat er bij hoort..
Zoals elke religie, kennelijk.

EDF IN GROOT-BRITTANNIË
Frankrijk is te klein, hier kan EDF niet meer
groeien. Dus werd op British Energy gejaagd in GB met zijn oude kerncentrales.
Het eerste bod van 14,8 miljard was niet
genoeg dus werd het nu ca 15,5 miljard. BE
bedrijft nu alle lopende centrales en er zijn
enkele in de sloop. En 7 van de 8 moe-ten
ook dicht en vervangen worden voor 2020.
Nu loopt het ook nog maar op 60% van zijn
top, want het is verouderd en dat kan
anders en naar 80%. BE maakte 388
miljoen winst in 2007. EDF zal meer standaardiseren en daarmee veel kosten sparen
en is ook een grote groeier. EDF zal nu 25%
verkopen aan het gasbedrijf Centrica dat
daarvoor 25% van de productie tou-cheren
zal. En waarom ook niet de duitse E.ON en
RWE er niet in laten deelnemen? EDF is
groot gaat voor groter..

DE MOSKEE VAN DUISBURG
In deze stad werd de grote nieuwe moskee
ingewijd en het opvallende was dat er tijdens voorbereiding en bouw geen enkel
naar geluid werd gehoord. Omdat de politieke aanpak klopte?
Niet zoals in Berlijn en Keulen, waar een
hoop gedonder was en is. Nee, de ministerpresident was hier bij de opening en de
pastoor en de dominee ook. De minaret is
34 meter hoog en de hoofdkoepel 13 meter
diameter. En de katholieke kerk is op maar
500 meter afstand.
In 2002 werd er een raad ingesteld conform
wens van de initiatiefnemende moslims.
Daarin kwamen schooldirecteuren, geestelijken, mensen van de gemeente, mensen
uit de buurt en mensen van de politieke
partijen. Zeer ongewoon.
Er is geen luidspreker voor de muezzin,
men begreep dat dit niet paste binnen de
lokale gewoontes. En de moslims hebben
een brede infocampagne gevoerd in
scholen, ziekenhuizen, kerken etc.
Er is natuurlijk ook onbegrip in de armere
christelijke bevolkingslagen, dat kan ook
een vlekkeloze procedure niet doen verdwijnen. Maar er kwamen ook al 35000
mensen naar de uitnodiging om te komen
kijken. De uitgenodigde gastarbeiders van
vroeger waren nu degenen die de autochtonen uitnodigden. De financiering was
privé en liep via een vereniging die samenwerkt met het ministerie voor Geloof in
Turkije en de duitse overheid. En ook
Europa heeft de culturele vereniging van de
moskee 3,2 miljoen gegeven. Dus zo kan
het gelukkig ook nog, soms…

RELIGIES
KERKSE TROEBELEN?
Benedictus kwam naar La France in september en tevoren was er al onrust. Want de
franse bisschoppen zijn erg kritisch op deze
conservatief, zoals zij hem zien. Er was veel
protest toen hij verordende de latijnse mis
weer in te willen voeren. Dus hoopte men
dat hij niet zelf in het latijn zou gaan bij zijn
bezoek en communie enkel zou uitdelen
aan geknielde gelovigen. Benedictus kwam
en las de fransen, broe-derlijk de les… en
dat verbaasde niemand. Zelfs katho-Sarko
niet.
NIEUWE VREEDZAME MOSKEE
Bij Parijs werd hij geopend, met 300 plaatsen voor gelovigen van het ahmadisme. Dit
is de vredige tak van de Islam, die door

STAAT CONTRPLEERT ISLAM
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uit? In Frankrijk ligt dit gekke punt intussen
in de Kerk zwaar op de maag van velen.

Moderniseren van de islam is een punt voor
de regering in Marokko en de staat wil dus
de 42000 moskeeën in het land onderzoeken. Dus sluiting van niet toegelaten
moskeeën met hun niet officieel benoem-de
imams. Ook het opstarten van een
geloofsministerie en een opleiding voor
imams horen er bij. Alles om radicalisme te
voorkomen. De staatsinterpretatie van de
soennitische islam in Marokko heet malekitisch en van daaruit wordt er dus gestuurd. Binnenkort worden er ook 69 raden
opgericht die theologisch werk gaan doen.
Dus de staat gaat er zich fors tegenaan
bemoeien, wat in een democratie met scheiding van Kerk en Staat ondenkbaar is.
Daarbij strijden ze ook tegen de amerikaanse missioneringsmethoden die tegenwoordig door radicale imams ook worden
toegepast. Mogelijk zijn mensen blij met
deze sturing maar de facto betekent het een
nog sterkere integratie van Kerk en Staat. In
het MO en de Magrehb Iran, Soudi-Arabië,
etc.) is dit fenomeen gewoon de regel…

WAS PIUS XII NIET ZO HEILIG?
De paus maakt in de heiligverklaringsprocedure nu een bocht; hij wil er dieper
over nadenken, heet het. Maar de twee
recent opgedoken documenten zijn eigenlijk
de echte aanleiding. Een, waarin een britse
diplomaat gewag maakt van zeer weinig
respect, door de paus, voor de 2000 opgepakte joden bij een progrom in 1943 (Fr.) en
een ander waarin Pius zijn voldoening overbracht aan von Ribbentrop met de aanval
van Hitler op Rusland. Let wel, er is nog
discussie over de echtheid van deze documenten! Ook zit de paus in zijn maag met
een tekst die bij het monument Yad Vashem
te vinden is, waarin Pius wordt beschuldigd
van onterecht zwijgen over de Shoah. Daarom stelt hij nu ook zijn reis naar Israël uit.
De duitse Benedictus lijkt de kwestie over te
gaan laten aan een niet-duitse opvolger…
Tja, jodenhaters kwamen in de Kerk in de
loop der eeuwen nogal eens voor. De
historie van het ghetto van Carpentras, hier
vlakbij, geeft er een schokkend beeld van.
En mogelijk weet u, dat Pius XI een nogal
foute jodenopvatting had, lang geleden.
Koos Pius XII daarom zijn pausennaam?
Uiteraard komt deze reactie vanuit de optiek
van iemand uit 2008, ik dus, die tijdens de
Shoah is geboren.

GEHUWDE PRIESTERS
Het mag nog steeds niet: de gehuwde
priester in de katholieke kerk. Terwijl geen
enkel ander geloof een punt maakt van het
huwelijk van zijn “herders of voorgangers”.
Dus zijn er nogal wat priesters in het geheim
getrouwd/samenlevend of stappen er vele
goede priesters uit, om te mogen trouwen
en kids te mogen hebben. In de Kerk vinden
vele gelovigen (en ook geestelijken) het
“verlies” van goede priesters vanwege het
celibaat een enorme verspilling van herderlijke capaciteit. Ook het niet-toelaten van
gehuwde mannen tot het ambt is jammer:
dat vond in 1971 zelfs ene kardinaal Ratzinger…. Ach, welk een discussie, als je
beseft dat zelfs vrouwen ook ongehuwd
geen priester kunnen zijn… zoals overigens
ook in de islam en bij het joodse geloof. Het
valt echt niet mee deze dingen te snappen
en niet te concluderen dat er echt iets goed
fout zit in deze kerken en geloven.
Je mag als vrouw wel geloven maar niet
dienen in de Kerk in het belangrijkste ambt?
Hoe moet je dit nou pruimen? Wat drukt dit

DE BURKINI OM TE SPORTEN
De burkini bedekt lichaam en haren en is nu
bij de sportende moslimdames wereldwijd
erg in. Het is een polyester pak waaruit
enkel gezicht , handen en voeten steken,
maar het mag wel in alle kleuren. Een moslima uit Australië vond het uit en produceert
het en haar komt de eer toe een moeilijk
probleem voor gelovige moslima’s te hebben opgelost. Voor 140 € kan een gelovige
dame nu weer correct en vrij sporten en nu
rent er ook al een topatlete uit Bahrein de
200 meter in haar rood-witte burkini.
Ach we weten nog van de school dat jongens en meisjes niet tegelijk mochten sporten…, dat vrouwen in de kerk armen en
bene en hoofdhaar moesten bedekken en
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In Kongo werd het een beetje vrede na 12
jaar ruzie tussen het rijke noorden (vol met
rebellen) en het zuiden. Na meer dan 5 miljoen doden!
De rebellen ontvoeren kids die ze bewapenen en vooraan in de strijd sturen.
Volgens UNICEF hebben er al 30.000 kids
in deze oorlog gevochten. Een soort van
Hitler-jugendachtige inzet van jongeren, die
nauwelijks weten hoe te kiezen en ook niet
weten wat hen wacht. Er zijn ook meisjes
bij en die dienen dan ook nog voor wat prostitutie.
En dat speelt zich nu al meer dan 10 jaar af
in Kongo, weer zoiets wat bekend is, wat
vreselijk is en wat niet te stoppen is door “ingrijpen” van het “westen”.
Hoe ver moeten mensen die dit doen niet af
staan van onze “waarden en normen= de
mensenrechten”? Hoe kunnen we het met
hen ooit “eens worden”? Wel hun mineralen etc. daarom vecht de halve wereld
zonder gewetenswroeging lijkt het.

dat in kloosters zelfs een bad werd genomen met het ondergoed aan… Om de
betrokkene zelf niet in verleiding te brengen.
Ons is ook niets vreemd als het gaat om
religieuze kledingsvoorschriften.

AFRIKA
EUFOR IN TSJAAD; ANGSTIG
De EU zit met een hoop soldaten in Tsjaad
sinds kort, een erg dure, maar slecht verlopende operatie. Gestart om de geweldadigheden in dit land en buurland te beteugelen; een humanitaire overweging van
formaat. Maar de context is uiterst lastig: de
tsjaadse troepen van de stam van president
Drissy zijn “onaantastbaar”en doen wat ze
willen. Het is een taai complex van etnische
groepen en tegenstellingen dat nauwelijks te
snappen is. In maart 2009 wordt Eufor
afgelost door blauwhelmen, militairen +
gendarmes zo’n 6 à 8000 stuks.
Het gebied beladen met vluchtelingen die
creperen en stammen die zich misdragen is
een onbeheersbaar geheel. Voor Eufor en
helaas ook straks voor de VN. Het nu wel
zwartste deel van het mooie Afrika.. zal niet
spoedig veranderen. Vooral ook vanwege
de fratsen van buurland Soedan..

RUANDA WIL ONTFRANSEN?
Ruanda heeft flink herrie met frankrijk sinds
een rechter Paul Kagame de president
betrok in een onderzoek naar het vliegtuigongeluk in 1994 van zijn voorganger. Op de
francophone bijeenkomst in Quebec riep de
delegatieleider uit Ruanda openlijk, dat het
engels nu eigenlijk wel van het Frans had
gewonnen op onze wereld. En hij vroeg of
die francofone club nu nog wel bestaansrecht had! Eerder werd het Frans ook
al niet meer op de hogere scholen gegeven in dit land.. Het drietalige land gaat naar
tweetaligheid, zonder Frans dus, lijkt het.
De president wil nu ook graag dat zijn land
lid wordt van de Commonwealth. Frankrijk
heeft wel meer van deze koloniale nabranders met afrikaanse staten…. Tol van
een wild koloniaal, paternalistisch verleden.

IVOORKUST EN MAURETANIË
In Parijs is er politieke ruzie over de in te
nemen houding naar het putschregiem van
Mauretanië. Velen willen snelle terugkeer
naar de democratie maar ook velen willen
niet de contacten met de stoute generaal
verbreken. Want deze pro-westerse club is
een voordeel bij de Al-qaida-bestrijding
hoort men. Weer zo’n dilemma: democratie
tegenover terrorismebestrijding..
In Ivoorkust, waar de sluwe Gaghbo heerst
is er ook weer de nodige zorg. Gaan ze nu
toch weer her rebellerende noorden aanvallen? En gaat Gaghbo weer over tot zijn
oude spelletje als hij moet vrezen dat hij de
(steeds uitgestelde) verkiezingen niet zal
winnen? De oude demonen waren er weer
eens rond. De West-Afrikaanse kuren…
blijken weer springlevend.

WEST-EUROPA
DE CRISISPERIKELEN EN DE EU
Brown, slecht premier nu, maar vroeger
geniaal minister van Financiën, scoorde
enorm met zijn voorstellen in EU-verband.
Hij toonde zijn ware kwaliteiten en won ste-

VECHTENDE KIDS IN DEM. REP. KONGO
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op sleeptouw namen. De EU in zwakte
tijdens de twee volgende jaren…. Dat is
geen goed idee! Maar een coup van Sarko,
dat gaat ook ver. Wie helpt?

vig aan prestige. Zoals ook Sarko thuis en
buiten deed. Angela stelde zeer teleur, ze
deed calvinistisch vrekkig en eng, en moest
met enig geweld worden bekeerd. Dat heeft
het imago van Berlijn geen goed gedaan: en
ook de EU zal lijden onder dit karige imago
van een groot EU-lid! Ach, er komt nog
meer, dus iedereen kan zich nog
herstellen/oppoetsen. En de idee van een
economische regeringingsinstelling op europees nivo leek weggepoetst, - Duitsland wil
een van zijn hoekstenen van zijn identiteit
niet afgeven-, maar het parlement ziet er
wel wat in in Brussel!.
De visie op de nabije toekomst is, zeggen
economische experts, in de EU niet al te
beroerd. De groei valt terug; naar negatief
denkt men in 2009 zeker voor Italië en
Spanje. De kredietcrisis lijkt te verzwakken
bij ons en de beurzen lijken weer op te krabbelen. Ach, er wordt nu vooral “vergelijkend” gekeken en dan schrik je van de VS
en ook van Rusland, die er plots behoorlijk
gammel bij staan. De conservatieve EU, het
spottend “oude Europa” genoemde werelddeel, lijkt nog krasser dan de moderne
potverteerders. Degelijkheid is onze redding
geweest. Nu lijkt het er TOCH op dat het
oude Europa een factor van betekenis blijft
in de multipolaire wereld waarin enkele polen wat lijken te smelten. Een enorme kans
voor ons…
Maar allereerst moeten we geen diepe wereldwijde recessie oplopen.

BAROSO ZAT TE SLAPEN?
De inertie van de Commissie onder leiding
van Baroso is nogal opgevallen; zonder de
vliegende Sarko was er uit Brussel weinig
lawaai gekomen. Het gebrek aan visie is
schokkend, ook al heeft Brussel weinig
legale ruimte om iets te doen. Baroso is bij
zijn speeches, in het kielzog van Sarko, ook
zichtbaar niet op zijn gemak. Geen echte
crisismanager dus en dat is ook het Parlement opgevallen. En de commissarissen
Economie en Interne Markt waren ook
onzichtbaar. Dus of Baroso na de verkiezing
van 2009 nog terug komt valt te bezien; zijn
ontzien van iedereen uit electorale voorzichtigheid werkt verkeerd uit nu. Baroso en
zijn Commissie toonden een ambtelijk imago en visie nul, om van enig lef maar helemaal niet te spreken. Sarko schitterde en
nog steeds in zijn rol en zwemt energiek
rond in het grote gat dat Brussel hem liet.
DE EU EN HET IMF
Kan europa een wereldwijde hervorming op
monetair gebied vragen en zelf geen instituties hebben? Behalve de euro is er
weinig: geen bancaire politiek, geen productenstandaards, geen gezamelijke definitie
van fiscaal paradijs en geen reglement voor
hedgefunds. Zelfs geen centrale instantie
zoals de SEC in de VS. Nee alles wat binnenwaait uit de VS wordt nergens tegengesproken op europees nivo.
Nu er zelfs mondiaal vergaderd gaat worden
wordt het hoog tijd ook op EU-nivo instituties te creëren. Als Europa nu niks
hieraan doet, gaat het gewoon zonder hen
ook gebeuren en dat lijkt niet best. Het
parlement vind een economisch instituut
overigens al best interessant, bleek onlangs.

SARKO SPEELT OP DOORGAAN
Sarko stopt nooit, na de lof in de duitse pers
over zijn financiële redding en zijn snel
optreden in Georgië is hij nu in de touwen
om een economisch europees instituut op te
richten… En daarvan wil hijzelf dan tot 2010
de president zijn! Hij is erg benauwd over
zijn opvolging per 1 jan, 2009 door Tsjechië
en daarna Zweden, die beiden NIET in eurozone zijn. Maar Duitsland ligt weer tegen..
en ze wijzen op Juncker met zijn eurogroep.
De tsjechen zijn ook al kwaad en zien een
herhaling van het optreden van Sarko met
zijn Unie voor de Mediterranée. Merkel zit
ermee in haar maag, maar ze moest al
eerder om. Nadat Sarko en Brown haar fors

HET STAATSSCHULD KLASSEMENT
De staatsschuld dus in relatie tot het BNP:
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toonde zich de pragmatische expert en
steeg enorm in s’werelds aanzien. Hij is met
Sarko eigenlijk het crisiscentrum en dus niet
Juncker, Baroso en Trichet...Maar of hij het
lang volhoudt is in GB de vraag, want de
Tories staan 20% VOOR op Labour. En in
2009 zijn de verkiezingen al. Men spreekt
over hem à la Churchill en dat is niet zo
best: Na 1945 toen die op zijn top was
verloor hij de verkiezingen…. Politiek is een
raar spel. Mar eerst gaat hij nu naar de
Golfstaten om hen te vragen hun kassa’s vol
te openen om de kredietproblemen ook bij
het IMF, mee op te lossen. “Ons oliegeld”
blijkt nu onze spaarpot in het oosten te zijn!

Frankrijk …. 181%; Duitsland 192; Italië
208; GB 224 en Spanje 227%. Frankrijk is
dus toch verrassend in dit rijtje.
Kijk je naar het jaarlijkse begrotingstekort
(dus de ONTWIKKELING van het cumulatieve) dan zit Frankrijk hoog, samen met
Italië..
En Nederland heeft een kleine 50% en heeft
ook nog een begrotingsoverschotje…
Dis rijtje is vooral van belang voor uw
(klein)kinderen, natuurlijk. Of toch ook nog
voor ons, een beetje dan?
HET JUSTITIEKLASSEMENT
Er bestaat een commissie voor de effectiviteit van Justitie in de Raad van Europa
met zijn 47 leden. Die bracht recent haar
tweede rapport uit. En Frankrijk staat hier op
plek 35 waar het gaat om het aantal
rechters per 100.000 inwoners, en bij het
aantal medewerkers per rechter is het zelfs
op plek 43 beland.….
Het aantal geseponeerde zaken is in Frankrijk bijvoorbeeld ook DRIE keer zo hoog als in
Duitsland. Van de 5,3 miljoen aanklachten
worden er hier 3,7 geseponeerd.. Duitsland
1,2 miljoen sepots op 4,9 miljoen totaal. De
franse wetgeving wordt “soms ontoepasbaar” genoemd, incoherent en uiterst
moeilijk uit te voeren. Een echtscheiding
duurt hier ca 477 dagen, en dat is in Nederland 25 dagen, 153 in Turkije en 179 Polen.
En 321 in Duitsland..
U ziet, in Frankrijk is er nog iets te verbeteren en dan hebben we het nog niet over
de gevangenissen. Blijf dus uit de handen
van de Justitie van Marianne! Nu er al 93
zelfmoorden bleken in 2008 wordt het voor
Dati, Sarko’s darlingminister ook erg lastig…

IJSLAND KOELT AF
Tot voor kort was IJsland gewoon ver weg;
maar dat is niet zo voor de grote crisis!
Integendeel, het blijkt dat met name daar de
toezichthouder en diverse banken stevig in
de fout gingen. Spaarders en bedrijven
leken geld te gaan verliezen dus Brown
begon gelijk een rechtszaak en ook Bos
(Ned.) ging hard tekeer toen hij de centjes
van zijn landgenoten wilde terugkrijgen van
ICESAVE. Intussen is de groei stuk, daalt
de munt enorm (ramp voor hen die geld
leenden in andere valuta!) en zal het hoge
inkomen per hoofd (37000 $) ook wel gaan
tanen. En ook die werkeloosheid van quasinul! Intussen doneert de regering ook geld
aan de kwijnende banken. Maar ze moesten
zelfs aan Rusland steun vragen om niet als
land failliet te gaan. Nu gaat het IMF ze
helpen en, een meerderheid blijkt VOOR EU
en euro! De politiek krijgt het nu terecht voor
de kiezen; koppen gaan er rollen. Het meest
schokkend is ook hier dat de hoge welvaart,
het feest dus, in zo’n korte tijd eraan ging…
We leven in een snelle wereld; nu maar
hopen dat ook het herstel speedy verloopt..

GORDON’S COME-BACK!
Gordon, politiek ongeveer dood een maand
geleden is weer helemaal het mannetje. In
de pers heet hij nu: Flash Gordon! Zijn
bankenplan van 8 oktober was geniaal, dat
vindt ook Paul Krugman, de econoom Nobel-prijswinnaar. Hij is sinds zijn vakgebied
gevraagd is ook helemaal IN Europa, wat hij
daarvoor echt niet was. Hij staat contant op
foto’s maakt weer grapjes en heeft zijn critici
de mond gesnoerd. Vooralsnog dan. Hij

DUITSLAND IN DE TANG VAN RUSLAND
Hoezo, in de tang? Wel, de duitsers hebben
aan de russen een enorm exportland. Met
hun machinebouw, luxe auto’s en voedselexport. Al 4600 duitse ondernemingen
zijn er in Rusland en al 70.000 arbeidsplaatsen in Duitsland zijn direct van de
russische export afhankelijk. Daarom was
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spreken positief over de neo-fascisten. Italië
is naast Oostenrijk, Polen en ….. weer in
een gevaarlijke richting aan het gaan.

de toon van Angela, die normaal de russen
de les leest, zo bescheiden bij de oorlog met
Georgië. De export is voor 2008 op een nivo
van 90 miljard €! Ook op energiegebied is
het raak: E.ON mocht 25% deelnemen in
Siberisch gas (via Gasprom) en er was
aandelentransactie. “De economische samenwerking is voor beide landen een zegen”, zei Angela als ware ze tot dominee
geworden. Want Duitsland koopt 36% van
zijn gas in Moskou en 32% van zijn olie. En
de machinebouw deed vorig jaar 9 miljard in
export en in 2008 nu al 6,5. Groei van 29%!
Het verlies van VS-export werd daarmee
ruim goed gemaakt. Ook voor de luxe-auto’s
is de markt rond Moskou essentieel, de
rentabiliteit is hier zelfs hoger dan in de VSexport. Het Russische aandeel in duitse
export ligt “maar” op 3%, maar voor de exportgroei van morgen is Rusland uitermate
van belang. De terugval in Moskou gaat in
Berlijn echt flink pijn doen..

ROEMEENSE GEWOONTEN
Zij die het in Afrika etc. nogal bont er aan
toe vinden gaan: hier een stukje roemeense
folklore. In dit land regelen de ouders ook al
heel vroeg huwelijken van jonge kids waarbij
de familie van de bruid de bruid-schat moet
lappen aan de familie van de bruidegom.
Dat
leidde
er
toe
dat
in
de
Romgemeenschap jonge jongens werden
opgekocht van arme mensen om die
vervolgens “in te zetten” in huwelijkszwendels en zo hun families met “te veel of
enkel meisjes” financieel te redden. Dat
gebeurt dus met kids vanaf 8 jaar en voor
koopprijzen van 800 €. Uiteraard worden de
arme kids gekocht door de rijkere families.
In dit land, behorende tot de EU, zien we
een deel van ons eigen verleden en gewoonten van toen. Dat moet ons wat
voorzichtiger, nee geduldiger, doen oordelen over de vele culturen waarin deze
gewoonten nog zeer ruim voorkomen. Deze
afwijkende wereld komen wij steeds meer
tegen, nu ook in eigen huis.
Dus nee, niet gewoon accepteren, maar wel
met respect oordelen en door dialoog tonen
dat het mogelijk toch anders moet. Dat heet
beschaving toch?

RECHTS KOMT OP
In Oostenrijk scoorden twee superrechtsen
nu bijna 30%, een flinke stijging, al bleven
de linksen plus de rechtsen nog een meerderheid (ruim 55%). Ook hier is hun opkomst getekend door hun populisme: lagere
belastingen, inflatiebestrijding en anti-islam.
De politieke constellatie in dit land is al jaren
weinig dynamische en move ’t niet. De ontevredenheid neemt toe en mannen als
Haider en Strache scoren daarom lekker.
Vooral Stracher is apart, hij ziet niet erg
veel kwaad in het nazisme… Oostenrijk
kiest weer eens het andere pad. En nu reed
Haider zich dood met een flinke slok op…
zijn aanhang blijft echter.
In Italië zijn er de tifosi, de neofascisten, die
in het stadion van Sofia waren voor hun fascistische festival. Alle symboliek was er te
zien.. De Squadra Azzura wordt sinds 2002
goed in de gaten gehouden maar nu moest
nu moest er dus echt meer gebeuren. Er
worden geen tifosi meer toegelaten tot
nationale voetbalwedstrijden dus. Helaas is
er nog geen enkel geluid gehoord van een
italiaanse voetballer over eventuele ergernis
aan hun demo’s op het voetbalveld. Erger
nog, een derde van de nationale spelers

OOST-EUROPA
RUSLAND ZWAAR GETROFFEN
De russen, nog zo sterk in de recente oorlog
met Georgië, zijn in hoog tempo naar
beneden gestort en nu openbaren zich
natuurlijk ook aloude zwakten in dubbel
opzicht.
De beurs in Moskou zakt ook pijlsnel in
elkaar en de buitenlanders trekken massaal
hun geld weg uit dit land. Na Georgië en andere incidenten met grote buitenlandse
ondernemingen, echt ook bang voor “Rusland de schurkenstaat”. Omdat vooral de
buitenlanders investeerden in modernisering
van de bedrijven, blijkt nu echt hoe zwak de
eigen investeringsdrift was en is. Dus groeiprognoses kelderen van ooit +8% naar 6%
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beneden de … 70 $ zakken, dan wordt het
lastiger. Zo leert iedereen zijn lesje.

voor 2009 en met een olieprijs op minder
dan 50 $ zal de groei naar 4% terug vallen.
De bedrijven vinden ook hier geen krediet
meer ondanks ook hier staatsstortingen van
honderden miljarden. Ook wreekt zich de
lage spaargraad; de russen vierden flink
feest en sparen, dat was overmorgen.
Kortom de Russische beer leerde even hoe
dun zijn rijkdom was en gromt nu nog enkel
over zijn eigen gedrag. Rusland is voor
diverse europese landen overigens van toenemend belang geworden: een luxe afzetmarkt is het, een plek om te investeren
ook en dat voor vooral Duitsland en ook
voor Frankrijk. Minstens al wat betreft de
energie-import van daar naar het westen.
Je mag hopen dat de crisis oost en west,
deze buren, dichter bij elkaar zal brengen.
Nu de VS verzwakt en men elkaar economisch meer gebalanceerd nodig heeft
dan eerst leek, moet de EU haar kans grijpen. En met begrip en op vreedzame wijze
betere relaties met Moskou aanknopen, dat
veel kennis van ons nodig heeft om echt te
moderniseren. Daar tegenover moet het
havikkengeluid uit het Kremlin dan ook snel
verstommen. Dan gaat het straks ons allen
beter en is er zelfs geen lauwe oorlog meer.

ANALYSE: RUSLAND EN GEORGIË
De beide rebellenregio kregen na 10 jaar
strijd om zelfstandigheid die nu van Rusland
kado. Maar of er veel landen zullen volgen
is de vraag. De russen houden de haven
Poti goed in de gaten want daar eindigt de
pipe-line uit Azerbeidjan… De concurrent
van de oileproducent Rusland dus. En Poti
is ook het marinehoofdkwartier van Georgië,
die zijn marinemacht in puin zag gaan door
Russische beschietingen. De russen zeggen nu, conform het vredesaccoord, slechts
nog te patrouilleren. Zoals ook de Amerikaanse destroyer doet nu en die gezelschap krijgt van het commandoschip van de
6e vloot USS MOUNT WHITNEY. De Nato
heeft nu al 9 vaartuigen in de Zwarte Zee
waaronder een pools fregat, en ook spaanse en turkse (!) schepen. Moskou wil niet
dat Georgië en Oekraïne, beide NATOnastrevers, de alleenheerschappij krijgen
over de Zwarte Zee. Immers de andere
landen de er aan grenzen Turkije, Roemenië en Bulgarije zijn al NATO-landen. En
Oekraïne wil het contract met Rusland over
zijn Sebastopol steunpunt, dat in 2017
afloopt, niet verlengen. Dus dan zou
Rusland in de Zwarte Zee zijn uitgespeeld.
Nu, met Abkhazië en Zuid-Ossetië als
vrienden-staten is dat gevaar gekeerd.
Neem dus uw atlas en de geopolitiek wordt
weer duidelijk. Er is niets veranderd in de
machtsspelen sinds de Romeinen…:

GEPLUKTE OLIEGARCHEN
Beurs ingestort en olieprijs idem: dan zal je
maar een grote olieboer zijn met veel op de
beurs!
Wel de grote schatrijke russen
verloren intussen zegt men 180 miljard €,
geen roebels! Derlpaska, Abramovitch zijn
twee voorbeelden van rijken die nu grijze
haren krijgen en ook al ruzie met grote
banken hebben over miljarden. Maar Lebedev kocht een beleggingsbedrijf dat pleite
was op voor 150 € en ook ene Prokhorov
kocht een bedrijf voor 50% van de echte
waarde. Maar ook de Russische staat gaat
nu aan het opkopen in de strategische
sectoren en er is al een wachtrij voor het
loket dat 40 miljard steun mag uitkeren ,
uiteraard met aandelen als tegenprestatie.
Ondanks de grote kapitaalvlucht van buitenlanders heeft Moskou nog wel 400 miljard in kas en nog 140 miljard in oliefondsen. Maar de olieprijs moet dan wel niet

RUSSISCH LEGER: ROMMELTJE
De aanval in Georgië liet het zien: het
Russische materieel is niet best. En dat
ondanks sterk gestegen defensie-uitgaven.
(van 5 naar nu 40 miljard; VS 700 miljard…)
Daar zit een groot on-dempbaar gat, zeggen
experts . Het spul is gewoon versleten en
technologisch niet aan de maat. Van tanks,
via
bombardements-vliegtuigen
tot
communicatiemiddelen. En ook de inflatie
speelt mee.
En natuurlijk een stevige
corruptie! Hun enige vliegdekschip is een
wrak en hun plan om er 5 te bouwen lukt
niet omdat men geen werven om te bouwen
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rijk) zullen daar ook acte de presence
geven.

heeft. De oorlog in Georgië toonde dus twee
zaken:
-de russen hebben ouwe rommel
-de russen slaan er wel flink agressief op
Dat is tenminste duidelijk.

OOST-AZIË
DE KIMS VAN NOORD-KOREA
Kim-Jong Il lijkt ziek te zijn, na maanden
verscheen hij plots als bezoeker bij het voetbal en er kwamen recente foto’s uit. Maar
kenners denken dat hij ziek is, deze man
met hartproblemen en suikerziekte. Die erg
veel houdt van cognac en dure wijnen (voor
wel 800.000 $ per jaar wordt beweerd),
terwijl zijn land honger lijdt en VN voedsel
verschaft voor 6 miljoen van de 23 miljoen
inwoners. Wij kennen hem vooral als
nucleaire pestkop die steeds opnieuw
chanteert met dit gevaarlijk gedoe en dan
weer cadeautjes wil (en krijgt). Recent
mocht hij dan toch van de VS-terroristenlijst
af… maar voor hoe lang? Deze maoist
heeft drie zonen (uit drie huwelijken) en de
oudste van 37 lijkt sterk op zijn vader, de
playboy. Barbezoeker, vrouwenjager en ook
handelaar in valse dollars zegt men. Hij zal
de 23 miljoen moeten gaan leiden, als zijn
vader niet meer kan. Onderdanen die gem.
toch nog 67 worden, 560$ gem. per jaar
verdienen (Fr. 37.000), die boeddhist onder
zwaar toezicht mogen zijn en nu deels flink
honger lijden.
Of wordt het zijn 27-jarige broer, die weinig
optreedt, van baskettball en rock houdt en
die in Zwitserland studeerde. Mogelijk zijn
ze concurrenten, maar niemand weet hoe
het zal gaan met een eventuele opvolging.
De kans dat we enkele knettergekke regiems houden in deze regio, waar Birma en
Noord-Korea de kroon spannen lijkt groot.
En op beterschap wedden maar heel weinig
observanten van de kapriolen van de familie
Kim. Deze storie kun je zo naast die in Afrika zetten , naast Zimbabwe, Ivoorkust en
Somalië, Soedan, Ethiopië… Het is wel een
klein dozijntje daar. In Europa hebben wij
dan nog Witrusland en in het oosten zijn er
ook een paar heel kleurige bij. Zo kom je tot
wel een 25-tal gekke staatsbestuurderen,
wat op het geheel (van ruim 200 staten) zo’n
kleine 10% is… En dat valt dan weer mee?

DE RUSSEN ZIJN VERLAMD
De beurs in Moskou donderde in elkaar met
50%..., de buitenlanders-vooral engelsen en
amerikanen- heffen massaal hun tegoeden
op en het wantrouwen in de instabiele regering neemt toe. Het Georgië-incident deed
hier geen goed. De hulp aan IJsland hielp
ook niet echt het aanzien te verbeteren.
De ineenstortende olieprijzen zijn ook geen
steun in een land waar de beurswaarde voor
70% olie betreft. Nu komt het er op aan,
zeker voor de EU, om handig te manoevreren en de russen de kans te laten hun
grimmige imago te doen bijstellen. Want hun
arrogantie past echt niet meer bij de
aanstormende armoede van Moskou.
De crisis heeft ons allen van een geopolitieke crisis gered… Dat verwacht je niet
echt, maar zo werkt het toch , kennelijk!

ZUID-AZIË
.INDIA WIL NAAR DE MAAN
De satelliet die ze wegschoten zal op 100
km hoog boven de maan hangen en beelden sturen over oppervlak en samenstelling.
Na diverse satellieten voor communicatie of
het weer nu deze, samenwerken met NASA
ligt eraan ten grondslag en ESA zorgde voor
de raket. Er wordt ook een proeflanding gemaakt waarbij het te pletter slaande
apparaat zijn neergang filmt ter voorbereiding van (ooit) een maanlanding. Dat
moet tussen 2015 en 2020 gebeuren. India
wil dus meesprinten met Japan en, vooral
met China, die al ruimtezaken op 400.000
km kunnen sturen. Er zullen nu vooral beelden van de polen komen en ook helium
hoeveelheden worden gemeten. Het land is
natuurlijk trots en ook hier tekent zich een
samenwerking af met Europa en de VS die
een vooruitloper is van de nieuwe coalities
op de wereld. Immers met kernenergie is er
weer dat patroon: de VS en Europa (Frank-
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Kortom, China’s groei zal dalen naar ruim
8%, maar verder is er sprake van niet al te
veel teruggang. Verschil moet er zijn, en
China doet de dingen anders.

Let wel: ik tel figuren als Amadi-nedjad dan
maar even niet mee…
Intussen blijkt Kim Jong Il in het ziekenhuis
te liggen en een herseninfarct te hebben…
Alles wordt nog ontkend maar de parijse
hersenchirurg ging niet op vacantie in
Noord-Korea. Dus daar gaat het nu weer
verrassingen geven…

BOEREN ALS CRISISREDDERS?
China voerde in 1978 in dat een boer, die in
een collectief werkte, ook een eigen stukje
grond van 700 m2 mocht hebben. Wat hij
daar verbouwde mocht hij ook verkopen.
Dat was nogal revolutionair toen! Maar het
platteland bleef sterk in welvaart achter op
de stad: verschil van een factor 5.
Intussen is er het eigendomsrecht, al wordt
de term zelf niet direct gebruikt, al gekomen
in de steedse gebieden. Daar kun je gronden huiseigenaar zijn. Het was bekend dat
Peking ook op het platteland hierin verder
wilde gaan. Dat laatste is nu plotseling versneld, nu de crisis ook in China toeslaat. De
staat gaat geld in de landbouw pompen en
snel. Boeren kunnen grond kopen en huren
en gaan dus echte ondernemers worden, en
dus ook grotere consumenten. Dat is de
joker die Peking nu uit de mouw tovert en
vooral om de groeiende onvrede op het
platteland in te tomen. Want die onvrede
zou kunnen toenemen als de welvaart daar
nog verder zou achterblijven… Dat is de
echte Pekingpolitiek! Laten we maar weer
zien wat dat wordt..

DE TRUCS VAN NOORD-KOREA
De geruchten over een zieke of overleden
Kim Jong-Il blijven aanhouden ondanks de
van hem verspreide foto’s en andere officiële berichten. Ook was er in de officiële
TV-berichtgeving een ernstig “foutje”
geslopen. De foto die Kim en zijn topmilitairen toonde in het groen bleek niet te
kunnen… zo groen was het nooit op de dag
van zijn verschijning op die plek, zagen
goed-oplettende slimmerikken.. Deze operatie hielp dus niet echt.
Intussen werd het land van de VS-terreurlijst
afgevoerd omdat het de agenten van de nucleaire controle weer beloofde toe te laten.
Het mysterie blijft dus, maar al eerder werden er zeer kromme toeren uitgehaald om,
… vooral wat tijd te winnen. Want daarover
gaat het zeggen de fijnproevers..
Ach en nu ligt Kim Jong in het ziekenhuis en
het gaat hem niet goed…
CHINA: BEETJE CRISIS?
De groei valt terug met 10%, zegt men over
Peking. Maar de enorme groei van bijna
13% van recent kan best een tik verdragen
en er was best een afkoeling nodig van de
oververhitte economie. Wel is de export
flink in de krimp en zijn ook de autoverkopen met 6% ingezakt. Ook de
huizenverkoop stagneert terwijl de prijs
daalt. Maar dat al sinds 2000, dus los van
de crisis. Een credit crunch is er niet en de
gewoonte dat je zelf 25% van de huisprijs
betaalt is gebleven. De banken hier krijgen
hun geld vooral door depots en ze lenen
slechts 65% van hun depots; anders dan
elders. De chinees heeft weinig schuld:
13% van het BNP. In de VS is dat 100%. En
de consumptie steeg nog met 17%.
De inflatie daalt naar 5% en lijkt naar 2% te
gaan en het budget zit nog in de plus (+2%).

NOORD-AMERIKA
VERONTWAARDIGD AMERIKA
En nu een cadeau van 700 miljard? Voor de
schurken die het failliet veroorzaakten? De
kleine mensen in de VS zijn kwaad, voelen
zich door de geldgraaiers gepakt. Zij verliezen have en goederen en moeten straks
ook nog de reparatie van het systeem betalen. Iemand zegt: Wij leren onze kids op te
passen met hun geld, hard te werken en nu
moeten ook zij zien dat de rijken zich zonder
grenzen verrijken op onze kosten…
Want er zijn bedrijven, die nu in de problemen zitten en die ook mee moeten doe aan
de sanering, die uiteindelijk erg veel aan de
hulp gaan verdienen.
Het is een “onprettige kant” van het democratisch kapitalisme”. Veelal moeten maat-

34

deren op de wereld wel eens remmende
effecten hebben. Maar Obama moet “een
beschermende vaderrol aannemen”, om zijn
geschokte kiezers moed in te spreken.
Maar erger dan onder Bush, kan het niet
worden. Daarover is unanimiteit te constateren. Nou wachten we maar eens af hoe
hij de VS aantreffen zal bij zijn troonsbestijging… als hij wint!

regelen om het te redden of om de economie op te peppen gaan langs forse bezuinigingen op uitkeringen en sociale steun.
Zie Duitsland, Nederland etc. bij zijn bezuinigingen op WW etc. Dus de zwakken
betalen veel van het gelag en moeten dan
ook nog “wachten” tot de zaak weer goed
draait, om zelf meer hulp te krijgen. En dat
gebeurt nu weer eens op grote schaal..
De kleine Amerikaan die gelooft in de “dream”, wordt nu geschokt wakker en bemerkt
dat hij fors moet pezen terwijl die van “daarboven” zich in hun weelde (blijven) baden.
Dat geeft nu een knauw aan het Amerikaanse volk van beneden. En zou de VS,
die altijd uiterst taai er weer bovenop kruipt,
wel eens grondig kunnen veranderen. Goed
voor Obama, en lastig voor McCain? We
zullen zien.

PALIN, DE ROEKELOZE?
Ze is mooi, zeer rap van tong en rebels. En
ze wil “Washington” opruimen, wat ze nauwelijks kent. Ze was de dope voor McCain’s
afzakkende campagne, het republikeins populisme, de staathaters, genoten. Nu kennen we haar een beetje, na de schandaaltjes, de domme opmerkingen en het machoprogramma dat ze predikte. De amerikanen
zijn alert geworden: een nogal oude president met een radicale opvolger, dat is geen
erg veilig vooruitzicht. Maar de helft of zo is
toch nog “voor” opa en kleindochter..”. Er
zijn nu ook de nodige verhalen over haar
bestuurlijke praktijk in Alaska. En die is
apart. Wat dacht u van een staatsuitkering
(in 2008!) van 3269 $ aan iedereen, zonder
inkomenscheck, eis om wel te werken, nee,
gewoon zo maar. En dat kwam uit het fonds
geheten Alaska Permanent Fund Corporation waarin de olie-poet zit. Dat verbaast
toch vriend en vijand? Of moet je het zien
als clientelisme, populisme , kortom handigheidje dat niets met ideologie te maken
heeft? Mogelijk verliest ze en zullen WIJ het
vervolg nooit weten. Dat ze niet lekker ligt in
Europa is wel zeker, ze lijkt in de verste
verte niet op bijvoorbeeld Merkel. Wel een
glimpje van Thatcher? En die deed het, at
the end, toch niet beroerd. Blair had jaren
lang plezier van haar beleid.

DE VS ZIJN NOG NIET WEGGEVAAGD!
De VS zijn enorm gezakt in de ogen van de
hele wereld en hun krediet is ver opgebruikt.
Schandalen en crisisproductie volgen elkaar
op. En daarbij werd het ook nog niks in het
MO en kwam er ook nog ruzie met Rusland.
Geen mooi plaatje.
Maar pas op, de VS zijn nog nr. 1 op de
wereld. Hun BNP is 2,5 keer dat van Japan,
en hun defensiekracht veruit het grootst.
Hun aantrekkelijkheid blijft zeker op het
R&D gebied: hun universiteiten zijn de
meest excellente ter wereld en ze blijven demografisch sterk groeien. De nieuwe president wordt dus nog echt de baas van het
machtigste land ter wereld en hun veerkracht is berucht. Bush heeft enorme schade aangericht, maar hoop gloort altijd …
OBAMA DE ECONOOM?
De economische kanonnen in de VS zien
veel meer goeds in het economisch program van Obama dan in dat van McCain.
Zijn pragmatisme en ontbreken van blinde
ideologie wordt geprezen. Hij ligt op de clintonse koers eigenlijk. Maar als je vanuit
buiten de VS kijkt, lijkt het dat Obama wat
terug wil van de liberale verhoudingen met
de grote wereld. Hij denkt meer amerikaans
en niet zo vanuit “de wereld en zijn plek
daarin”. Dit protectionisme kan voor de an-

MEDICARE EN DE CRISIS
De oudere amerikanen moeten in het Medicaresysteem de uitgaven voor medicamenten, nadat ze een totaal van 2510 hebben
opgemaakt, zelf betalen.
Pas weer BOVEN 5726 $ treedt een noodvoorziening in, dus de laatste maanden van
een jaar moeten ze veel eigen geld aan hun
medicamenten besteden. Nu voor velen
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ze aan hun levenseinde zijn. Dat is ook de
tol van superliberalisme..

ook nog het pensioenplan, 401K genaamd,
door de crisis is gecrashed moet 15% (van
de totaal 26% = ca 3,4 miljoen mensen met
Medicare) hun medicamenten geheel of
deels gewoon laten zitten. Geen geld genoeg!
Deze ongelooflijke situatie zal voor de nieuwe president nog een groot probleem worden dus, want er zal iets aan gedaan
moeten worden. Men rekent al met 30%
stijgingn. Zo gaat dat in het land van de
american dream.

DE BIG THREE TOTAL LOSS?
Ford zoekt nu een koper voor zijn aandeel in
het japanse MAZDA. Nadat het Aston
Martin, Jaguar en Land Rover al verkocht.
Het illustrrert de foute boel bij de Big Three.
Serieuze liquiditeitsproblemen, hulp van de
overheid ze komen er nog niet ui. Er zijn
geruchten dat Chrysler wil samenwerken
met Renault-Nissan , al wordt dat nog ontkend. GM tot vooralsnog enkel Hummer af
…

ZIEKTEVERZEKERING VOOR ALLEN (VS)
Ja dat bestaat sinds 2006 in de staat
Massachusetts waar iedereen verplicht verzekerd moet zijn: via zijn baas of individueel.
Er zijn nu ca 500.000 verze-kerden dat is ca
de helft, de anderen moe-ten dus een boete
betalen (minstens 700 $/jaar)! Wel 200.000
armere zijn nu voor betaalbare bedragen
goed verzekerd ; een jong gezin met een
kind betaalt (bij een zeer laag inkomen)
slechts 80 $ per maand. Niet alles in goed
geregeld nu nog, maar het gaat snel beter.
Achtrijen en papieren zijn er nu veel meer,
maar je krijgt wel medische zorg tegen
redelijke bedragen, heet het. Dit voorbeeld
zal Obama nog voorgezet krijgen als hij de
touwtjes gaat nemen.. En op-nieuw blijkt,
dat de opinies in de afzon-derlijke staten en
ook de werkelijkheden, aardig verschillen
van de plaatjes en overtuigingen in
Washington!

WEG MET DE AUTO-DEALERS
In de VS verdwijnen de autodealers in hoog
tempo, een zegen voor Detroit, want die
durfden VOOR de crisis nauwelijks te rammelen aan het veel te grote dealernet. GM
zag al 300 van hen verdwijnen, 50% meer
dan eerder. Toen ze het ooit eerder probeerden kregen ze een proces aan de broek
en moesten voor 2 miljard $ de ge-sloten
dealers terugkopen! De nieuwe situ-atie
met omzetdalingen van meer dan 25%, zal
nu leiden tot een terugval naar ca 17000
dealers (GM, FORD, CHRYSLER) waar er
nu nog 21000 zijn. Verder is er hoge druk
op het fusioneren van bestaande dealers.
Ach intussen praten GM en CHRYSLER al
enige tijd over fusie van de hele ondernemingen, dus ook de dealernetten? The
Big Three worden steeds “smaller” dus.
Ook in West-Europa loopt het fout. Daling
van de verkopen in Spanje was -23%, in GB
-12% en in Frankrijk en Duitsland gaat het
nog wel wat beter. Renault verkocht zelfs
20% meer in Frankrijk, waaraan vooral de
Logan bijdroeg. Het is wereldwijd slecht
weer in autoland, maar niet in de “emerging
countries”. Daar groeit het nog enorm, dat
wagenpark.

DAG HUIS EN.. OPNIEUW BEGINNEN
In Californië geven steeds meer inwoners
hun niet meer te betalen huis gewoon aan
de bank (dat mag daar dus) en gaan huren
of bij familie wonen of nog anders. Al bijna 2
miljoen eigenaren werd hun huis afgepakt in
2007 omdat ze niet betaalden en niet wilden
vertrekken. Dat gaat in 2008 naar 5 miljoen.
En minstens 12 miljoen hebben nu een huis
dat minder waard is dan hun schuld bij de
bank! Deze katastrofe zal ook een groot
eerste probleem zijn voor de nieuwe
president . Beiden spraken erover maar niemand had een duidelijke oplossing. De gebroken droom voor zeer veel amerikanen
zal ook niet meer worden gerepareerd voor

GUANTANAMO
Het was nogal stil rond dit schandelijke
kamp waae her recht zoek is. Enkel de
veroordeling van Bin Laden’s chauffeur was
in de pers te vinden. In de VS verwachten
velen dat Obama het kamp wil sluiten. Maar
war ga je heen met enkele honderden per-
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nu een documentaire over Khomeini, de
mollah die nogal hardvochtig is. Sinds 1908
hebben beide landen GEEN diplomatieke
betrekkingen. In de familie van Mohammed
zit het niet echt goed, en al vele jaren...

sonen van diverse nationaliteiten waarvoor
geen duidelijke aanklacht is geformuleerd?
Het wegpoetsen van deze schandvlek, dat
wordt zelfs nog moeilijk voor iemand die zo
overtuigend “CHANGE” predikte.

IRAN ROMMELT MET DE BTW
De bazaareigenaren sloten uit protest drie
dagen hun luiken om de zware waarschuwing goed duidelijk te maken aan Amadinedjad, die een BTW verzon van 3%.. Niet
uit blijdschap, maar uit zorg over s’lands beroerde economische positie. Nou komen er
binnenkort verkiezingen en, deze middenstanders zijn de drijfkurk van het regiem
sinds 1979, toen de Sjah er uit vloog. Het
zijn, zoals overal ter wereld, de calculerende, wat conservatieve middenstanders die ook de revolutie indertijd financierden. Zij willen geen omzetverlies tengevolge van de blokkades van het buitenland, de sancties tegen hun president.
Dat alles ook nog bij een inflatie van 30%
(alleen al in de maand augustus).
Kortom, onze vriend Amadinedjad hoorde
en zag het forse protest, telde de nog 8
maanden tot de verkiezingen, en, trok het
BTW-voorstel in… Nu de olieprijs richting 60
$ gaat zal het nog heter worden in Iran, de
onvrede groeit. En omdat de regering daar
radicaal kiest zal het eerder barsten dan
buigen worden. Waarbij de barsten wel eens
uit Israël, zonder veel VS-steun, zouden
kunnen komen.

LATIJNS AMERIKA
OOK EEN BEETJE CRISIS
Agentinië moest zijn pensioenfondsen
nationaliseren omdat hun kapitaal nu even
goed uitkwam. Het afbetalen van de internationale schulden van hun vorige, eigen
crisis komt nu wat in het geding, door de
algemene malaise. Brazilië met zijn
grondstoffenrijkdom zit niet ernaast, maar
Venezuela ziet zijn (olie)inkomsten ook minderen.
Chavez en Castro begroetten Obama, want
alles is beter dan Bush. De latino’s in de VS
stemden ook voor 61% op Obama… De
zwarten deden dat voor 95%... en de
blanken voor 43%.

OCEANIË
OOK HIER HEERST DE CRISIS
In Australïe , Nieuw-Zeeland, etc. is de crisis
ook gearriveerd. Geen enkel land ontsnapt
aan de degradatie van het eco-nomische
netwerk. Want dit nogal westerse continent
heeft een moderne economie, een grote
export van landbouwproducten en uiteraard
een stevige import van s’werelds goederen.
Op de valreep van verzending hoorde ik dat
de regerende premier de verkiezingen had
verloren en er dus een nieuwe ploeg moet
aantreden..Ook buur-man Japan gaat het
ook bepaald zeer
slecht. Buurman
Indonesië daarentegen is een groot land
met een gestaag klimmende economische
groei. Die daar nu ook wat stagneert….

HEKMATYAR, CHEF IN AFGHANISTAN
Hij is de facto machtiger dan de president,
deze ingenieur die al tegen de russen vocht,
van 79-89 en van 92-96 ook Kaboul verwoestte. Hij smeet ook vitrioololie in het gezicht van een ongesluierd meisje..
Hij toucheert via Pakistan miljoenen van de
VS en de arabieren, ach, hij was dan ook
ooit een protegé van de CIA ….
Op zijn hoofd staat nu 25 miljoen $ maar hij
vecht gewoon door tegen het westen in zijn
land. Hij was ook degene die de 10 fransen
in een hinderlaag doodde, deze gelovige
van het wahabitische soort, met veel steun
in het stammengebied van Pakistan. Hij

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
IRAN CONTRA EGYPTE
Ze moeten elkaar, deze moslims van twee
soorten. De sjiieten van Iran balen van de
egyptische soennieten. En nu Iran een film
publiceerde die de moord op Sadat verheerlijkte is het weer bonje. Egypte maakt
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De opbouwmissie in Afghanistan is, indien
al ooit begonnen, nu wel echt voorbij. Het is
fors oorlog in dit land met een soort Irakkarakter. Zei ook de engelse bevelhebber,
die openlijk betwijfelt of deze strijd wel
gewonnen kan worden..

droomt van een moslim emiraat in zijn
land…
FOUTE BOEL IN AFGHANISTAN
Kaboel lijkt wel een belegerde stad, er omheen is het superlink. De situatie lijkt steeds
meer op 1992, vlak voor de russen het
moesten opgeven daar.
De VS-legerbobo’s zijn steeds pessimistischer en daarin
gingen de engelsen hen al voor, zoals ook
eerder in Irak. Het gaat daar gewoon fout,
de strategie is onjuist. Dus moet er toch een
politieke oplossing komen en daarom is
onderhandelen met de taliban en zelfs
Karzai laten vallen een zich opdringende
optie. Steeds meer daar aanwezige NATO-partners zien het ook niet meer zitten en
willen weg en/of anders. Nederland gaat in
2009 en Canada in 2011. De al 122000 soldaten daar (260000 in Irak!) trekken het niet
en er is veel te weinig politie.. Dus zal de
volgende president van de VS de koers
moeten herbezien en waarschijnlijk Karzaï
naar de VS moeten laten verhuizen en…
moeten zoeken naar een politieke oplossing
met de taliban. Het westen leert nu NA
Rusland, dat de simpele aanpak van: “wij
zijn het met de gang van zaken niet eens
dus gaan we dat met oorlogstuig
veranderen”, niet (meer?) werkt. Want je
kunt geen andere opvattingen uit hoofden
wegschieten, ook niet met een paar duizend
leuke waterpompen. Dat blijkt te simpel gedacht; ook in Den Haag dus.

MOORD OP VREDESAPOSTEL
Hij werd opgeblazen, Sternhell, oprichter en
ziel van VREDE NU in Israël. Hij wil dat de
bezetting van Arabische gebieden ophoudt
en werd dus DE grote haat van de rechtsorthodoxen van de West-Bank.
De grote intello werd weggevaagd door religieuze fanaten die de komst van het Koninkrijk Judea aankondigen. Zelfs Olmert
sprak van een schandelijke daad… Wie
religieuze waanzin zoekt kan in het Beloofde Land (ook) zijn hart ophalen. Tipni
kan er weer even tegenaan als ze de
bezette gebieden gaat ontruimen… Maar
eerst
krijgen
we
begin
2009
de
verkiezingen.
TRENDS/TECHNOLOGIE
JACHT OP HET DNA VAN KOREN
Een derde der mensheid voedt zich met koren, een gewas dat een kruising is van drie
wilde planten waardoor het zes exemplaren
van elk chromosoom heeft en dat is drie
keer het “normale”. Een dame van Zwitserse afkomst gaat nu in Clermont-Ferrand de
structuur van het 3B chromosoom bepalen
samen met nog 15 andere teams op de wereld. Dat gaat drie jaar duren, maar dan is
alles gereed om nieuwe varianten te kweken die beter tegen ziekten kunnen. Zoals
een recente ziekte in Afrika, die veel akkers
ruineert. Maar ook omdat zij hoopt dat het
gebruik van koren om autobrandstof te maken ophouden zal. Bravo, Catherine Feuillet! Ook nog een mooie naam.

AWACS NODIG VOOR AFGHANISTAN
De oorlog daar wordt steeds echter, dus
moeten de NATO-militairen nu ook AWACS-vliegtuigen hebben voor hun werk.
Duitsland is daar erg voor, maar Parijs vindt
de 150 miljoen die dat kost erg veel geld. De
AWACS-dienst (in Ned.) beschrijft het
luchtverkeer boven dit land als erg complex;
in 2007 al weer 50% meer dan eerder,
inclusief de burgerluchtvaart dan. Ook zijn
er grote tekorten aan heli’s om de konvooien te beschermen, men spreekt van
meer dan 100 toestellen te weinig. En de 5
russische heli’s zijn niet aan de (huidige)
maat…

HET ELECTRONISCHE SCHRIJVEN
Nee niet met keyboard maar direct: u schrijft
met een soort pen op een soort blocnote en
uw krabbels gaan hup de PC in. En zijn te
lezen en te verbeteren daarna… Deze technologie heeft het moeilijk zijn plekje te vinden en er is ook nog het nodige dat rammelt. Naast elec-pennetjes zijn er ook lees-
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men af te wijken, ai! Dus moet er een andere standaard komen, keuze uit twee:
-een bol van silicium waarvan het aantal
atomen een kilo voorstelt. Zes jaar aan gewerkt, aan deze definitie.
-de andere oplossing is een wattbalans, een
apparaat dat een mechanische kracht in
electriciteit omzet et v.v. Dan is de kilo dus
gedefinieerd in een aantal watt’s!
Tja, als je iets GOED wil doen en herrie wil
voorkomen, moet je er voor zorgen dat er in
elk geval geen oorlog komt over hoe zwaar
nou een KILO eigenlijk is!

stiften die niet onderlijnen, maar hetgeen u
aanlijnt overnemen in uw PC: dus u kunt de
gelezen tekst een beetje uit-trekken. Alles
werkt wel al zonder draadjes, dus met Bluetooth (draadloos) tussen pen en blocnote en
PC. We praten over prijzen van 100 tot 400
€ er is toch nogal wat te vinden. Kijk eens
op www.irislink.com als u delen van gedrukte of geschreven teksten wil selecteren voor
een uittreksel of zo. Kost U 200 €.
DE VLIEGTUIGONDERHOUD/GARANTIE
Falcon is een Franse kleine businessjet van
Dassault en er vliegen er al 1800 in de wereld. Niet kunnen vliegen kost goud: 15 à
30.000 $ per dag verlies. Dassault heeft een
centraal supportcentrum in Saint-Cloud, een
in New Yearsy en in Idaho, waardoor er gezorgd kan worden dat een Falcon binnen 4
uur weer vliegt waar ook ter wereld stilgevallen. Nu gaat men zelfs al de vliegende
Falcons on-line volgen, om preventie en
storingsoplossing nog te verbeteren. Dassault met zijn Falcon is een wereld-succes.
Uw volgende kist moet dus ook een Falcon
zijn, of een Faucon natuurlijk.

DE CIVIELE DRONE
De LP960 van Lehman Aviation is een onbemand klein vliegtuigje van 1 meter vleugelwijdte en gewicht van 750 gram.
Voortgestuwd met een elektromotor kan hij
40 minuten vliegen. Hij komt altijd op tijd
veilig thuis, automatisch. En een mens kan
hem besturen en zijn beelden zien, na twee
dagen training. Bedoeld voor de burgerwereld kan hij veel vliegtuigen die nu luchtfoto’s maken vervangen en ook helpen bij
het maken van films.
De militairen zijn ons hier weer voorgegaan
en doen er hele andere dingen mee. De russen vliegen nu er mee over Georgië en er
werd er al eentje neergehaald. Tot enorme
trots van Georgië.
Straks kunt u hem kopen om uw hond of kat
te volgen op zijn/haar escapades, of uw
kids… Akelig idee niet?

ANTI-GELUID UIT NEDERLAND
Het ei van Schiphol? Plaats buiten microfoons, vang het lawaai op van vliegtuigen en
produceer IN HUIS “anti-lawaai”. En je hoort
veel minder. Wel 50% minder kan het een
grote kans voor vliegvelden dichtbij steden.
Sinds eind 2007 wordt er getest door de Uni
van Delft + TNO en betaald door Air FranceKLM. Vijf families zijn nu al onder de indruk
en het eindprodukt gaat niet meer kosten
dan 1000 à 300 €. Dat is groot nieuws voor
Tokio, New York, Mexico en New Delhi etc.
… Nu denkt men ook over het aanleggen
van grote antigeluidsmuren naast de startbanen… Dat is toch wel erg mooi niet? Of
TE mooi?

PASSAGIERS IN HUN BLOOTJE
De nieuwe checkmachines om u te controleren op het “op uw lichaam” meenemen
van verboden zaken zijn nu al enige tijd succesvol beproefd op Schiphol (Amsterdam).
Niks nieuws? Wel, de nieuwste machines
tonen u in uw nakie, met alle details, genitaliën inbegrepen. En nu dit bekend wordt
zijn er vele protesten te horen: Vernederend
en tegen de menselijke waardigheid, heet
het. Nou moet u het volgende wel weten
voor u gelijk meeschreeuwt:
-de mensen achter de beeldschermen zitten
in een hok en zien u dus niet live, DIRECT.

DE NIEUWE KILO?
Nu ligt er een staaf van platina en iridium
onder drie stolpen in Sèvres bij het BIPM
(Internationaal Gewichrsburo) die exact onze KILO aangeeft. Een standaard voor de
wereld dus. Maar nu blijkt hij enkele gram-
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dat Tom-Tom zegt: blijf maar even staan in
die file baasje, want dan kom je het minst
TE LAAT.
Let wel op: de wachttijdtheorie leert dat bij
een gemiddelde belasting van 99% en hoger de wachtrij door niemand, zelfs niet door
den Here kan worden verkleind. Dan moet
je gewoon de capaciteit verhogen = meer
asfalt dus. Een risico blijft hierbij toch, dat
Camille, de nederlandse. Minister van Verkeer, geboren katholiek is… en dus in s’Heren hulp gelooft.

-U kunt eisen dat u,- is wel veel langzamer
dus-, door een oude type poortje gaat. Dat u
dan niet bloot ziet natuurlijk.
Ach zo toegelicht, zal het mij een zorg zijn
als ik naakt te kijk sta voor een onbekende
(en hem/haar zal het idem een zorg zijn…).
En swingers zijn al van plan om hun telefoonnum-mer op hun borst te doen tatoueren… Zo zijn er zoals altijd “voor- en
nadelen” , ook hier weer.
50 KNOPEN SNEL OP ZEE
De hydroptère (helicopter op het water dus)
van Thierry haalde eventjes 52,86 knopen,
en dat probeerde hij al zo’n 30 jaar te fiksen. Nou is er nog een probleempje bij 49
knopen speed. Dan raakt de trimaran
slechts met 1 m2 het water en… daardoor
ontstaat oververhitting. Dus er ontstaat
stoom! Een soort geluidsbarrière op het
water dus. Want stoom remt de boot af…
Dus moet Thierry dit probleem nog even
oplossen om over meer dan 500 meter
boven de 50 knopen te kunnen varen of
vliegen (kiest u maar). Maar hij weet het
zeker: dat gaat binnenkort lukken. Hij gaat
natuurlijk gewoon vliegen NET boven het
water! Wedden?

GPS VERVALST?
Je kunt iemand met een GPS in zijn auto of
op zijn boot ergens heen laten varen waarheen jij hem wilt doen varen! Je kunt met
een fout apparaat opsporen waar hij zit en
dan het satellietsignaal oppikken en
“vervalst” naar de betrokkene sturen. Je
speelt dus als bandiet zelf de rol van TomTom van het slachtoffer. Zo’n fout apparaat
kost slechts 100 $ en kent vele toepassingen. Een is, dat je je politie-armband, die je
krijgt bij huisarrest, kunt manipuleren. Dus jij
gaat leuk inbreken ergens en de politiecomputer ontvangt het geruststellende signaal
dat jij nog thuis bij de kachel zit te dutten.
Voila, let op uw GPS-je!

TOM-TOM TEGEN DE FILES
Het wekt al provisorisch in Nederland. TomTOM GPS-jes in auto’s die zeer frekwent via
een grote data-base de file-info binnenkrijgen (via een soort ingebouwd mobieltje).
Deze data-base bevat enorm veel, europees breed verzamelde, file-info die ook nog
aktueel is. En Tom-Tom ziet dus uw aankomend probleem en adviseert u een slimme
omweg… U gaat dus alsmaar file’s ontwijkend door het landschap en maakt meer
kilometers, maar ook minder reistijd.. Goed
voor uw gemoed en ook niet slecht voor de
uitstoot, zegt men. Nu maar hopen dat de
filewereld niet TE dynamisch is of wordt
waardoor u dagenlang, alsmaar files ontwijkend, op de weg blijft zonder aan te komen. Een dolle boel dus, nog erger dan de
voorstellen van Rita Verdonk over de fileellende. Ach nee, Leon, in je Tom-Tom kun
je OOK intikken hoe LAAT je WILT aankomen. Dus komt er een moment, mogelijk,

NANOTECHNO PRODUCTEN
Deze nieuwste spectaculaire technologie
vertoont zich nu in dagelijkse producten. Zo
is er nu een NANO-TISSUE dat tegen water en vet kan. De smerigheid kan er zich
gewoon niet aan hechten! Zo kun je kleren
maken die niet vuil worden, maar ook servetten. En de canapé zal niet meer vol vlekken komen. Je veegt de rotzooi die er niet
intrekt gewoon eraf met een doekje!
Goed nieuws voor bejaarden die knoeien…
Ook de autoruit hoeft u nooit meer te cleanen omdat ze uit nanoglas bestaan. Dus
niets hecht eraan en de regen (of de ruitensproeier) haalt er alles gewoon af.
De wereld wordt nog heel schoon met dat
nanogedoe!

………………………………………
……………………….………………
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werden in de Staten New York, Oregon,
Pennsylvanië en Texas samenwerkingen
opgestart tussen ondernemers en overheden, om nieuwe ontwikkelingen tot stand
te brengen. Men laat het dus niet bij wat
fiscale voordeeltjes bij vestiging. U weet het
mogelijk, in Azië is dat allang het geval, zie
Zuid-Korea en China en ook al Singapoer
en Duitsland! AMD zette met Abu Dhabi ook
recent een bedrijf op in Albany en wel op
basis 50/50, een nieuw bedrijf op.
De Staat New York investeerde ook al 1
miljard in nanotechnologie en gaat er nog
1,2 miljard bij doen. Om AMD in Albany, dat
achter raakt en niet voldoende kapitaal vindt
om te vernieuwen, te helpen. Dit soort overheidsinvesteerders zijn in de VS nog zeldzaam, maar steeds meer “publieke-privé “
combinaties zien nu de dag. Partnerships
dus die zich richten op duurzame ontwikkelingen, en ook van locale werkgelegenheid.
Zo lijkt het waarschijnlijk dat de overheden,
die zich terugtrokken van de produktie en
alles privatiseerden, nu opnieuw, door hun
omvang, power, middelen en… lokale belangen op gaan treden alleen of samen met
privé ondernemingen. Adam Smith die het
omgekeerde ooit predikte keert zich nu om
in zijn engelse graf en, slaapt onrustig verder. Want “ze”, de mensen van nu, veranderden de wereld zodanig, dat zijn idee
(minstens) voor even in de vriezer moet. De
staat moet nu de vrije markt redden.
Ons “omdenken” gaat nu weer beginnen; de
grote veranderingen op de wereld die wij
mensen zelf najoegen, blijken in hun konsekwenties zodanig dat we de terugtrekkende Staat nodig hebben om met zijn
power en omvang een nieuwe wereldorde
op te bouwen. Waarin de Staat weer onderneemt.. Noblesse oblige.
Voor hen die historie liefhebben ook bij dit
onderwerp, hier nog wat wetenswaardigheden. In 1944 schreef ene Karl Polany een
hongaars econoom, een brillant essay: In dit
geschrift: De Grote Transformatie geheten
zette hij neer: “Wat de grote crisis van 1930
de wereld leert, is dat een resocialisatie van
de westerse economie noodzakelijk is”. Al is
het nu lastiger dit te volgen omdat de kapi-

TOPICS/CAPITA SELECTA
-ADIEU GOOD OLD ADAM SMITH
Op 11 october sprak een amerikaanse topbankier uit de overheidssfeer tot collega’s
die wereldwijd waren gekomen naar Dallas.
Naar de meeting van G7 en het IMF en hij
zei: “Een zwarte of een witte kat? Wel, het
maakt niks meer uit, als ze maar muizen
kan vangen”. Dit gezegde is toegeschreven
aan Deng Xiaoping uit Peking. Daarmee
nam hij toen afscheid van een orthodox
communisme en sloeg andere wegen in.
Intussen werd er in de VS voor honderden
miljoenen aan banken overgenomen, dan
wel werden daarin aandelen genomen. En
mogelijk worden ook nog Industriële bedrijven overgenomen straks. Het laat zien dat
de omvang en scherpte van de veranderingen die plaatsvinden TE groot blijken
voor de kapitalistische produk-tiewijze; enkel
de almachtige Staat heeft de vereiste
omvang. Dus: wij allen samen zijn die
brandweer nu. Natuurlijk is er nu iets
exceptioneels gebeurd en zal de “normaliteit” ooit wederkeren. Maar de discussie
over de rol van de Staat is alom begonnen.
Mogelijk komt er toch een ander economisch model op, dat de staat een
permanent grotere rol geeft in de economie.
Omdat de vernieuwing onder een moordende wereldwijde concurrentie dat vraagt.
Het is nog te vroeg om te kunnen zien of de
VS het enkel bij verdergaande reguleringsmaatregelen zal laten of overgaat tot een
aziatische stijl. Het vertrouwen in het “financiële wonder” is stuk gegaan en de schuldenlast van ondernemingen en personen is
enorm geworden. Ook heeft de grote
produktiviteitsstijging niet de verlaging van
het levensnivo bewerkstelligd. Nu al stemde
het Congress in met 25 miljard steun aan de
kwijnende auto-industrie. En zal de staat nu
eisen dat zij auto’s gaan produceren die
maximaal 6,5 liter per 100 km nodig hebben. Ook heeft Obama beloofd wel 150
miljard in de ontwikkeling van schone
energieproductie te stoppen. Maar al eerder
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helemaal niet kapot van de technologie als
onze redding: ze kunnen het opraken van
grondstoffen ook niet veranderen. En ze
dient vooral om de NU rijken hun rijkdom te
laten behouden. Dus tot instandhouding van
de verschillen. Hij wijst er ook met afkeer
op, dat welvaart wordt gemeten in kengetallen als: het bruto-nationaal product en
dat er niets in zit van onze behoefte aan cq
relatie met de natuur. Ook al is de markteconomie het beste bekende economische
systeem, maar gelooft niet dat dit ons redden kan.
Het is duidelijk: Perebeau is een aanhanger
van de Club van Rome, die zich enkel een
beetje vergiste in de tijdslijnen, zegt hij.
En zijn grote zorg is dat wij, de mensen, geheel niet zijn gericht op de “eindigheid” van
de mogelijkheden op de wereld, en in de natuur, nee, we zijn diep in ons expansief aangelegd. Wat hij vooruit kijkend ziet is ,
vreest hij, een grote degradatie van de totale mensheid. Een complete desagregatie
dus van onze gemeenschappen.
Hij wil niet profeteren, slechts een opinie
neerzetten; hij zegt niet optimistisch en ook
niet pessimistisch te willen zijn. Perebeau,
niet de eerste de beste, (baas van grote instituten als CNES en France Meteo), staat
dus aan de kant en kijkt, en ziet (nog) geen
echte oplossingen.
Wel ik vraag me af wie ooit, en wanneer,
WEL oplossingen zag met een grote
haalbaarheid. De enkele keren dat iemand
dat riep, neem Adolf Hitler, Josef Stalin etc.
weten we hoe dat afliep. Heel wat erger dan
onzekerheid kan zijn. Dus denk ik, Mr. Perebeau, we zullen het nooit weten,we zullen
blijven vallen en opstaan en zo zal de
mensheid, in bloed, zweet en tranen, zijn
weg blijven zoeken. En dat verplicht ons tot
MOETEN doorgaan, al was het maar om
onze (klein)kinderen..
Zo’n boek heeft dus wel zin, want het doet
den-ken, ook al geeft het geen oplossingen.
Ik haalde er minstens EEN grote vraag uit:
is het waar dat de mens in zijn genen de expansie draagt? Of is het overlevingsdrang
die er uitziet als “hebzucht”? En ook nog dit:
moet je het ethisch gezien niet eisen van

taalstromen door de globalisering de landen
gewoon overspoelen.
Ook moet nu genoemd worden Douglas
North, Nobelprijswinnaar in 1993, die stelde:
De performance van een economie is in hoge mate afhankelijk van de structuur en de
soliditeit van haar instituties….. Na Keynes
en Smith is er dus ook best nog nagedacht.
Een citaat van Hubert Vedrine, oud-minister
van buitenland van Frankrijk mag ook niet
ontbreken hier. Hij sprak:”Al de tijd dat Wallstreet dol draaide was Europa zo naïef als
maar kon zijn in zijn heilig geloof in de vrije
markt. We zijn de dorpsgekken geweest
van “the global village”. Waarvan acte voor
het volgende artikel ooit over een volgende
financiële crisis zal worden geschreven!
En nu nog een kreet uit de mond van
Emmanuel Todd, een franse nogal a-typische intello. “De VS heeft behoefte aan een
Marshallplan. En Europa moet haar daarbij
nu helpen. Om het grote wereldwijde ongeluk te repareren”. Pardon? Hoor ik iemand zeggen. Nou ja bedenk wel even dat
de EU + Rusland in termen van BNP erg
dicht bij dat van de VS komen… Enkel zo
kunnen we explosie in ongelijkheid voorkomen door de desindustrialisatie van de
ontwikkelde landen. En hij predikt dus een
retour naar protectionisme en afschaffing
van de ultra-vrije markt.
Daar wordt een oud mens als ik best wel
wat stil van….
******
-OPGESLOTEN OP ONZE PLANEET?
Een bekend wetenschapper André Perebeau, maakt ons in zijn boek niet erg vrolijk.
Hij gelooft dat we technisch gezien wel 9
miljard mensen kunnen herbergen, maar
niet de welvaart kunnen bieden aan iedereen, die wij kennen. Ook beweert hij dat het
expansieve in de genen van ons ras zit, dus
dat wij zullen eindigen in herrie met elkaar.
De mondialisatie, die alles uiterst complex
maakt en dwars staat op de behoefte aan
“control=beheersing” van sommigen, maakt
alles nog erger. En dat we allen zouden
kunnen emigreren naar ergens in de ruimte, dat lijkt hem een sprookje. Ook is hij
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nee, ze is de instrumentalisatie van de islam
door radicalen. Die laatste willen ook echt
de wereld veroveren. Iedereen weet dat Iran
onze aartsvijand speelt en Saoudi-Arabië
een goede vriend van het westen is. Dus het
is niet de religie “an sich” die het pro-bleem
is.

mensen dat ze zich inspannen om zo goed
mogelijk door te gaan? Wat vindt U?
***
-DE BARBAREN IN HET WESTEN
Todorov is in Frankrijk een bekend historicus en bulgaars immigrant. Hij schreef vele
boeken over migratie en integratie. En hij zij
het volgende in een interview over “ons”
probleem met de moslimimmigranten in het
westen. Ziehier zijn denkbeelden:
Het westen is bang voor de islam die maar
niet kan wegkomen van haar gevoel van
vernedering. Deze angst leidt ertoe dat
(ook) WIJ ons als barbaren gaan gedragen.
We komen niet verder met voortdurende
confrontaties maar enkel met tolerantie, zo
zegt hij.

We moeten goed onderscheid maken tussen cultuur als leefgewoonten van een
groep en het behoren als burger bij een
gemeenschap in zijn land. Zie de joden in
hun diaspora en ook andere volken in bijvoorbeeld de VS. Er is een gemeenschappelijk gevoel nodig voor alle subgroepen
naast de diverse leefculturen, van de groepen. Naast elkaar dus.
Ik ben voor menging der culturen, omdat er
geen van beide culturen op zich superieur
is. Alle culturen zijn mengingen van vele
subculturen na vele eeuwen. Die houding
moet er dus beiderzijds zijn.

We moeten de irrationele angst bestrijden.
We moeten het vernederingsgevoel, dat de
moslims echt hebben, trachten te begrijpen.

Men moet zich ook bewust zijn van zijn,
vaak roerige verleden. Zoals de oorlogen
van Napoleon hier en de kolonisatie later in
Afrika. Wij waren in de koloniën echt wel de
superieure cultuur en moeten ons dat nu, in
de omgekeerde situatie, goed herinneren.

Behandelen wij deze dan moslims barbaars? Nee, de moslims trekken zich in hun
gemeenschappen terug om zich thuis te
voelen en wij moeten dit dus vooral eerst
onderkennen als een sociaal probleem.
Zeker om de jongeren te weerhouden van
zich in radicalisme te verliezen. Zie wat
Obama nu betekent voor de zwarten in de
VS.

Ook moeten we goed zien dat wijzelf nu in
ons gevecht met, en in onze angst voor, de
terroristen ons steeds meer bedienen van
martelen en vergaande wetten van opsporing etc. en dat we daarmee zelf in de barbarij vervallen die wij hen verwijten. Het
goedpraten van martelen (Irak) en clandestien gevangen houden (Guantanamo,
Oost-Europa) is een veeg teken.

De morele gelijkwaardigheid van de culturen
moet je terugvinden in de juridische gelijkwaardigheid. Maar de locale wetten zijn uitgangspunt voor allen. Je mag culturele diversiteit nooit aanroepen om de mensenrechten te fnuiken, zegt ook Unesco. Dus
eerwraak en besnijdenis kunnen gewoon
niet, maar men moet ook begrijpen dat cultuur gaat over alles taal, gedragscodes,
voeding en hygiëne.. en godsdienst

Het feit dat in sommige moslimlanden barbaars wordt gehandeld, naar bijvoorbeeld
vrouwen, geeft ons niet het recht met dezelfde barbaarsheid te antwoorden in de
strijd.

Dus ook wat betreft de godsdienst. Maar we
moeten oppassen om de ruim een miljard
moslims niet enkel als door hun godsdienst
getekend te zien. Want niet hun GODSDIENST is gewelddadig en integristisch,

De deense karikaturen riepen een enorme
golf van protest in vele moslimlanden op en
in Denemarken. Maar dat kwam zeker ook
omdat er al lang en stelselmatig door ex-
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heerst. Zoals in Nederland NA de bevrijding:
kaalgeschoren dames en zich verstoppende NSB-ers..
Ikzelf speelde in mijn jeugd in mijn dorp met
een jongetje van school, maar kreeg wat
remmende opmerkingen van mijn ouders.
Zijn ouders waren oud-NSB-ers, begreep ik
veel later. Zij waren besmet, fout volk en dat
nog wel 5 jaar na de bevrijding. Wist ik veel!
Denk aan Noord-Ierland, aan Ex-Joegoslavië, Tutsi’s en Hutsi’s, Vlamingen en
Wallons… ja, en ook aan Limburgers en
Hollanders in Nederland.
De reeks is getekend door ressentiment
maar ook door grote verschillen in intensiteit
van de verwonding en dus, in hevigheid, van
de ressentieve reacties.
En daarmee zijn we bij de inschattings-problemen, want WAT ressentiment oproept
heeft alles te maken met twee zaken:
- hoe wreed was de strijd over geloof,
macht, politieke opvatting en hoe
wreed werd hij gestreden?
- Hoe veel generaties is het geleden
dat de ellende plaats vond? Regel is:
hoe dieper de wond, de vernedering,
hoe langer de energie om wraak te
nemen op te roepen is.
Want ressentiment sluimert en heeft “wekkers” nodig. Je kunt erop inspelen en het
oproepen. Het is een bron van energie, power to revenge.
Ressentiment is vaak de katalysator voor
oorlogsgeweld en als je die combinatie zich
ziet ontwikkelen dan krijg je toestanden als
in Sebrenica en Georgië. Of, zonder echte
oorlog, als de vechtpartij vlamingen –wallons, mogelijk zelfs eindigend in de staatkundige splitsing van België. De feitelijke
scheiding der geesten heeft intussen al lang
plaatsgevonden.
Het mechanisme is wel duidelijk: de ene
par-tij, aan de macht en de sterkste doet de
andere vreselijk lijden en vernederingen
ondergaan. Die nooit via rechtspraak worden gestraft waardoor ook verzoening uitblijft. De andere partij wacht enkel nog op
haar kans en slaat dan uit alle macht toe.
Wraak, rekeningen vereffenen dus.
Zie België, zie de zaak Groenlinks, zie
Noord-Ierland, zie de PKK in Turkije, zie de

treem rechts aldaar tegen moslims wordt
gefulmineerd. Het klimaat was tevoren al
uiterst gespannen. Dus de (her)publikatie
riep dat exact dat op wat de actievoerders
graag wilden zien als reactie.
De vrijheid van meningsuiting moet gewoon
gelden, onbeperkt, maar een systematische
provocatie is ook niets wat te verwaarlozen
is.
Ziehier wat de auteur van “La peur des barbares”, dacht en als basis voor zijn boek
inzette. Verschenen bij Laffont, 310 blz. Ik
denk dat het een interessant geschrift is.
-GESCHIEDENIS EN RESSENTIMENT
Ressentiment = het HERbeleven van een
SENTiment, een gevoelen, een emotie van
vroeger. Dus een soort van HER-geboorte
of ONTwaken van een oud gevoel. En vaak
du ook van een oud oordeel, een oud leed
en een oude woede over onrecht. Op zich
niks ongewoons in de wereld van mens en
dier. Een olifant schijnt, iemand die hem ooit
pijn deed, na 50 jaar nog te herkennen en
als dat gebeurt kun je beter maken dat je
wegkomt. Hij vermoordt je.
En mij valt op in deze tijden, hoe vaak ressentiment leading is in het oordeel van de
straat en de politiek. En ook in ons gedrag
als individu.
Zie Duivendak, die nogal in de politieke fout
ging (voor velen NU) in de 80-er jaren. Hij
kwam tot inkeer, sprak er over, bekende en
wekte een golf van ressentiment. De sluimerende haat van “rechts”(of NIET-radicaal
links) kwam over hem. En over andere geloofsgenoten zoals minister Cramer. En het
gaat er nog veel meer gebeuren. Zie de
communistenhaat in vele Oost-Europese
landen.
Het is een soort wraak van uitgestelde woede, een soort wraak die moest worden uitgesteld omdat hij toen niet kon worden uitgevoerd. Maar nu, veel later dus wel.
Kijk om u heen en het barst ervan. Neem de
shoa, die veroorzaakt dagelijks ressentimenten bij miljoenen, ook bij mij. Neem de
oude sovjetsatelietstaten als Polen, Georgië, Oekraïne, Tsjechië, Slowakije …OostDuitsland, waar “bijltjesdag” fors heerstte en
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nu moeten worden geëlimineerd, dwz zeker
hun huidige staat.
-Ook zijn er opnieuw de religieuze argumenten: de joden bezetten arabisch land en niet-moslims mogen daar dus niet zijn. Dus de
oumma idee werd ook anti-joods..
-In de 18e eeuw was er jodenhaat gebaseerd op wetenschappelijke ideeën. Voltaire
sloot de joden, als afvallige christenen, in bij
zijn strijd tegen het christendom. Later deden Marx en Proudhon, Bakoenin en Wagner iets dergelijks in hun polemiek tegen het
kapitalisme. Shylock leek op Rothschild.
Voor de nationalisten van eind 19e eeuw
was de jood de antinationalist die staten
vernietigen wou.
In de 20e eeuw was er de jood-vrijmetselaar
, de wijze uit Sion, waar iedereen qua ideeën bang voor was. Angst voor het moderne.
Op vandaag zijn joden een mix van ronddolenden, marxistisch-leninisten, nationalisten, (links en rechts), derde wereld
activisten en islamisten.
De huidige revolutionairen associeren antiamerikanisme en antizionisme. Ze beweren
te ageren uit naam van de onderdrukten in
de wereld, zeker ook in het MO.
Ze zijn nu de enige schuldigen nu de communistische dreiging verdween!
-Je moet blijven ageren tegen jodenhaat etc.
maar ik geloof niet meer in echt ver-dwijnen
ervan. Zie de anti-joodse vaag van 2000 tot
2006 in Frankrijk. Tegen dit ver-schijnsel
zijn enkel dijken te bouwen, weg-halen is
onmogelijk. Dat is het lot, zie de historie.

sjiieten tegen Saddam en de zijnen, zie….
De voorbeelden zijn legio.
Wat is hieruit de les? Wel, tracht snel tot
wapenstilstand of onderhandelingen te komen voor het te diep en te ver gaat. Want
duurt het te lang, is het te hevig, dan betaal
je ooit een enorme rekening. Verdriet over
verdriet, pijn tegen pijn, bloed tegen bloed…
De historie zit er vol mee…
Leon, sept. 2008.

-DE EEUWIGE JODENHAAT
Een franse filosoof, Taguieff (1946), schreef
een boek over dit eeuwig actuele onderwerp. En hij sprak erover; daaruit de
volgende elementen.
-Ik spreek over “judaphobie” en niet over
“anti-semitisme” in mijn boek omdat de haat
vaak , en zeker nu, niet alleen van religieuze aard is. Overigens is antisemitisme
meer een haat tegen semieten, zij die
hebreeuws of arabisch spreken dus. Dat
duidt eigenlijk meer op raciale aspecten.
-Sinds de revolutie in Iran in 1979 en de lancering van de djihad in Afghanistan tegen de
russen daar, is het centrum van wereldconflicten verschoven naar het MO. Sinds
de Zesdaagse Oorlog is er ook een antisionistische houding te bemerken vooral
ook bij extreem links, waar het ook gaat om
de vernietiging van de joodse staat.
-De nieuwste oorlogsverklaringen van Bin
Laden c.s. zijn ook gericht tegen de jodenkruisvaarders , spreken van een “amerikaans--zionistisch complot” tegen moslims
en islam. Ook bij antiglobalisten, de derde
wereld activisten, zie je een weerstand
tegen een z.g. amerikaans –joods kolonialistisch complot. Zie de oprichting van Hamas eind 80-er jaren.
- De Joden in Israël waren vroeger een andere religie ras maar zijn nu ook onderdrukkers en imperialisten, zoals andere westerse staten.
. In de 19e eeuw waren ze nog nomaden, nu
zijn het nationalisten en zionisten. En zij bedreigen nu ook de wereldvrede. Dus ze zijn
nu duivels, die niet meer enkel uit Europa
gejaagd moesten worden bij de nazi’s maar

Van zo’n betoog wordt ik echt stil. Het gaat
uit van de behoefte bij de mens aan een/enkele vijanden, aan een duivel dus. En die
duivel moet een naam hebben. Ontbreekt
een andere optie, zoals ooit het communisme, dan zijn de joden onmiddellijk de
stand-in. Door de eeuwen heen.
Vrij naar een interview in Le Point 1876,
aug. 2008. Met Pierre-André Taguieff
-CO-2 (HYSTERIE )
HET CO2 UIT SIBERIË
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breed erkend wordt en dat de politiek aan
het probleem gaat werken zonder blinde
ideologische belemmeringen.
Dit schreef de hoofdredacteur van Le Point,
Claude Imbert, in october 2008. Wat in Nederland al langer pijnlijk door het parlement
vliegt uit de monden van Geert en Rita c.s.
moet in Frankrijk nog eerst uit de taboesfeer
komen. Men zoekt dus een soort Pim, al is
Sarko ook niet erg zwijgzaam hierover geweest. Wie helpt?.

Alweer meer “gassen” en opnieuw niet afkomstig van auto’s, vliegtuigen en fabrieken! Door de ontvriezing van bevroren aarde komt methaan dat in deze bodems zit
massaal vrij. Dit metaangas is nu ook nog
veel “verwarmender” dan CO-2. Deze tijdbom gaat nu steeds forser, in stappen, af.
De wetenschappelijke wereld schrikt opnieuw en kijkt nog preciezer in het noorden
van Europa en vond eerder ook al, dat ook
zonder aardopwarming door aardbewegingen dus, al vele eeuwen methaan
vrijkomt uit bevroren oppervlakken. Dat stelt
weer gerust, omdat het geen nieuw verschijnsel lijkt te zijn… Opnieuw een overbezorgde club wetenschappers tegenover
een groepje “cool thinkers”?

VERBLIJFSVERGUNNING MET PUNTEN?
Italië begint op Zuid-Afrika in de apartheidstijd te lijken. Er kwam al de maatregel om
illegalen direct over de grens te zetten, zelfs
de roms werden daarbij genoemd. Maar deze roemenen zijn EU-leden en dat kan natuurlijk niet. Tot groot verdriet van de extreem-rechtse minister van de Liga van het
Noorden. Dus verzon deze weer wat anders
voor … vreemdelingen met een verblijfsvergunning! Die wil hij 10 punten krediet geven
waarvan bij elke overtreding 1 tot 3 punten
worden afgetrokken. Bij 0 ga je er dus , eentwee-hup…uit.
Intussen worden racisme-uitingen dagelijkse
kost in dit land en dus moest dezelfde minister wel een wet “tegen het racisme” aankondigen. Maar niemand vermoed bij hem
ook maar enig enthousiasme. Italië loopt
over een paadje met veel fascistoïde
zijwegen. Erg link.

-MIGRATIE
IMMIGRATIEPOLITIEK IN DE EU
De fransen, met hun minister Brice Hortefeu
voorop, dienden een plan in Brussel in: Het
europese pact voor immigratie en asielbeleid. Daarin staat dat massieve regulaties
van immigranten niet meer kan, dat er voorrang geldt voor economische immigranten
en ook, dat er een gezamenlijk asielbeleid
komt in overleg met de landen van herkomst. Dat is een grote stap vooruit en
Frankrijk komt veel eer toe hierbij. Want het
ontbreken van gezamenlijk beleid in een
open Europa gaf de meest gekke figuren te
zien en, veroorzaakte sterk dat een “tolerante buur” zijn ellende over de grens verder
gaf… Zie Spanje vooral. Nu eens kijken wat
er van terecht komt… in een verarmend Europa. Gek genoeg zal dat op dit gebied nog
best gaan “helpen”

EMIGRATIE NAAR QUEBEC
Sinds 1998 gingen er 30.000 fransen naar
Quebec, alwaar ze een deel werden van de
120.000 Algerijnen en chinezen die ook
kwamen. Het land heeft een groot tekort aan
arbeidskrachten en je hebt hier zo een
baantje te pakken. De poolse loodgieter is
hier erg welkom!
Terwijl het land voor toeristen een sprookje
lijkt, is het heel wat harder voor immigranten. Mede omdat werkgevers vaak nog niet
de meegebrachte diploma’s erkennen, wat
dus vereist dat er eerst wordt bijgestudeerd!
Sarko heeft daarover wat boze woorden gesproken in Quebec bij zijn flitsbezoek. De
geïmmigreerde fransen zeggen: “je wordt
hier met open armen ontvangen, maar daar-

IMMIGRATIE ECHEC IN FRANKRIJK
Uit haar koloniale geschiedenis komt voort
dat Frankrijk de meeste niet-europese immigranten kent. Na de Italianen en Spanjaarden werd in aankomst van afrikanen
eerder niets moeilijks gezien; ook gewoon
integreren, vooral ook via de school. Dat is
ernstig mislukt. Zij die het niet lukte worden
een groot probleem, let wel, velen lukte het
wel. Frankrijk kent nu twee ministers uit die
groep. Het wordt hoog tijd dat het echec
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van moed en doorzettingsvermogen in een
wereld van negatieve en positieve reacties…

na sluiten die armen zich niet”. En daardoor
keert de helft van hen na zeven jaren alweer
naar Marianne’s huis terug… Schuld van de
Canadezen of, van de nieuwkomers? Wie
zal het zeggen?

De wijze adoptie-ouders van D. omschrijven de eerste ontmoeting met hun éénjarig
kindje uit Vietnam als ‘liefde op het eerste
gezicht’… Dit ondanks een verhaal waarin
D. werd overgoten met accu zuur door de
afgewezen vriend van haar zus. Zes maanden leefde D. met ernstige wonden weggestopt in een hondenhok waar een oude
vrouw haar eten bracht…
Wat heet geluk wanneer het seniorenechtpaar haar voor medische zorgen mee naar
Nederland voerde… Een kind dat dan geen
plek kreeg in een ziekenhuis omdat o.a. de
dokter haar niet kon aankijken wegens de
verschrikkelijkheid der dingen …. Na drie
maanden zoektocht met een kind in stervensgevaar werd ze in Antwerpen door dr.
Peeters gratis verzorgd en geopereerd…
Negentig operaties later en nu op de leeftijd
van acht jaar is D. een hoogbegaafd meissie vol humor en creativiteit.

KIND-IMMIGRANTEN LIJDEN ENORM
De spaanse Canarische Eilanden hebben al
zes centra vol met alleenstaande afrikaanse
kids die vluchten met of zonder hun ouders.
Het zijn er al 1200 en er komen er nu al zo’n
600 per jaar, komende uit Senegal, Mali,
Guinée-Bissau en Mauretanië. De verdragen met een aantal van die landen over terugzending helpen in deze gevallen niet. De
kids hebben geen papieren en, de spaanse
wet verbiedt uitzetting van kids onder de 17
jaar. Er speelt zich in Europa een drama
van formaat af, terwijl wij met duizenden miljarden onze banken en welvaart willen redden.
De banken zijn dus een beetje leeg, maar
de kinderopvang in uiterst Zuid-Europa is
overvol…

S. na een woningbrand , met het gemis van
een hand en been, haar ogen op een plek
waar ze ‘normaal’ zich niet bevinden, leeft
ze in een allochtoon gezin uit de lage sociale klasse .Voor haar geen hulpfonds en
weinig kansen tot regulier onderwijs.
Leerachterstand en een culturele achtergrond die strak om haar heen spant…
Ouders die onterecht werden opgepakt voor
brandstichting laat zijn sporen na. Een gezin waar conflictsituaties weinig uitzicht
bieden tot harmonie…. Verpleegkundigen
en leerkrachten zorgen hier voor gezellige
‘uitjes’ zoals bioscoop of cadeautjes.

FILOSOFEREN--DISCUSSIËREN
NICOLE OVER BRANDWONDENSLACHTOFFERS
GESCHIEDENIS VAN BRANDWONDENKINDJES
Wie wordt er niet ‘geraakt’ door de onschuld, de kwetsbaarheid , de liefde en
de schoonheid van een kind…
Losstaand van onze geconditioneerde
denkstructuren, herinnert elk kind ons
aan onze eigen ( goddelijke) essentie
toch …

E. haar moeder, stak het huis is brand met
… de kinderen… Wegens echtelijke problemen ‘zag ze het niet meer zitten’ … en
nam de wanhoop het over van het gezond
verstand…. De vader –zorgt- op zijn manier voor de gehavende kinderen , al vergeet hij ze wel eens een bad te geven of
weet hij niet hoe hij aardappels aan de kook
krijgt…

De geschiedenis van deze kindertjes met
brandwonden is belangrijk om - het hier en
nu - te begrijpen…
In het hier en nu betekent brandwonden,
lijden weerspiegelt in de vaak afschuwelijke
littekens. Hier wordt de innerlijke en uiterlijke mens mee geconfronteerd .
De geschiedenis is hier nog geen dikke
verhalenbundel, maar bevat levenslessen
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P. verloor haar zusje en broertje in een woningbrand toen de alleenstaande moeder
op boodschappentocht ging. Moeder,
zwanger van een kind, zocht haar dochter
tijdens de 300 dagen verblijf in het ziekenhuis, slechts twee keer op… Twee homomannen op bezoek bij een naastfamilielid in
het ziekenhuis ontpoppen zich in een rol
van superouders. Ze krijgen toestemming
om dit verminkt meisje als pleegkind een
thuis te geven… Haar moeder geeft hen
‘groen licht’ en ze is blij dat haar dochter
niet in een instelling terecht komt…

Een medisch team paraat om zoals ik het
omschrijf … ‘de kindertjes met een hartje
met een gouden randje ‘ te geven waar
ze nu recht op hebben : zorg, veiligheid,
respect , erkenning en liefde.

PS: De door mij zeer gerespecteerde ,
nauw aan het hartliggende dr. Peeters
betaalde een prijskaartje voor zijn jarenlange inzet als top-brandwondenchirurg.
Altijd werkzaam en beschikbaar kostte dit
hem hartinfarcten , huwelijken op de klippen en deed hem zijn werk verliezen.
Zijn geschiedenisboek krijgt niet de erkenning die het verdient. Ik beschouw deze
bijdrage aan LP, ook als een eerbetoon
aan hem die al deze kindertjes onder zijn
handen nam… Dankbaar dat ik in zijn team
een plek kreeg . Misschien heeft hij ook
wel een hart met een gouden randje….

De geschiedenisboeken van al deze kindertjes beschrijven een niet te bevatten
inhoud… Hun moed en doorzettingsvermogen is zichtbaar tijdens hun lange ziekenhuisopnames en revalidatie.
Negatieve reacties bestaan naast de
positieve reacties .
Negatieve reacties :
Het gezin in de Efteling: "Kijk jongens, dát
gebeurt er nou met je als je met vuur
speelt."

Nicole Gregoire
20.09.08
Beste Nicole,
Geluiden uit een vreemde wereld, een verschrikkelijke wereld zelfs. Zowel het leed
van de kids schokt je maar vooral ook de
botheid van onze medemensen. Met er
tegenover de grenzeloze inzet van weer
andere. Een schets van de wereld der mensen, zoals die steeds was, nog is en, naar
we vrezen moeten, wel zal blijven?

De bejaarde man in de winkel: "Sodeju wat
ben jij lelijk."
Op het terras : "Kunnen we een tafeltje verderop gaan zitten? Anders lust ik mijn ijsje
niet meer."

Wat blijft is de vraag waarom de verschillen bij ons mensen zo enorm zijn en zo lijken te blijven ondanks scholing en informatie. Al hoop ik dat het juist is te zeggen
dat het beter is dan in de achterlijkheid
der Middel-Eeuwen. Want een uiterst afzichtelijk uiterlijk was daar vaker aanleiding tot eliminatie of gehele verstoting. De
staat is in onze tijd verregaand de borg
voor verzorging van getroffenen, maar nu
onze welvaart onder druk komt, zal ook
hier bezuinigd gaan worden. De mate
waarin dat gebeurt zal opnieuw een maat
zijn voor de WERKELIJKE inhoud van onze
beschaving.

Een vrouw in de supermarkt: "Dat bederft
mijn eetlust."
Auto's die na afloop van een schoolreisje bij
de bus stoppen: "Kijk. Dát is nou dat meisje
van dat accuzuur."
Positieve reacties:
De geldinzamelingen, voor de kosten van
behandelingen .
Die school die zich bereid verklaart met
extra quality time en begeleiding.
De Antwerpse brandwondenspecialist dr.
Peeters opereerde altijd gratis
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Dank voor je inkijk in deze wereld van
groot ongeluk en, toch ook, geluk… Veel
succes verder met je werk.

achtergrond en dat is slechts een deel
van de totaliteit .
Het is naast eigen
visie, beleving ook een mechanisme van
ontwijken en projecteren op de buitenwereld en zo niet de eigen ‘responsability’ aan te wenden. Ze missen de
‘respons ability’ , ja de mogelijkheid om
te ageren vanuit zichzelf omdat ze te
weinig ‘zichzelf’ ervaren als uniek mens.
Het is dan ook eenvoudiger om te kijken
wat het onrecht is in de buitenwereld.

Leon
****
DE DISCUSSIE VOORTGAAND OP EDITIE
46-08
Hieronder leest U de voortgaande discussie met Nicole over haar bijdrage van
een editie eerder, aangaande haar begeleidende werk voor delinquenten.. Dus u
ziet weer haar reacties(N) op de mijn
eerdere reacties (L).

L.
Wij hadden ooit te maken met de criminele
vriend van onze pleegdochter, overigens
een zeer betrouwbaar iemand voor ons. Hij
moest weer eens zitten omdat hij een auto
had gestolen, terecht dus, dat snapte hij ook
wel. Maar onze Prins Bernhard bleek ook
zo’n miljoentje te hebben ingepikt van zakenmensen en, moest als straf enkel zijn
functies in het Nederlandse leger opgeven…. En dat vond onze “crimineel” best
erg moeilijk te begrijpen… Wij konden het
hem ook niet zonder rode wangen van
schaamte uitleggen…

L. (reactie Leon)
Je toelichting op je werkwijze is zeer verhelderend en noodt uiteraard iedere lezer
ervan ook uit om ook naar zijn eigen “binnenste” te kijken. Om zo, wat jij schrijft over
de “gekneusde ander” beter te begrijpen.
N, (reactie Nicole).
Dank je van harte voor je feedback Léon
Het kan de lezer uitnodigen om naar
zichzelf te kijken indien gewenst … En
zoals je neerzet , op die manier de ander
en /of zichzelf beter te leren begrijpen.
Het is natuurlijk een keuze om dat wel of
niet te doen he.

N.
-mensen met een ‘criminele attitude’
verstaan de kunst om zich als zeer
‘betrouwbaar’ voor te doen. Het zijn
artiesten in manipuleren en ja , hoe kan
je er dan mee omgaan… Door niet op de
inhoud te focussen van wat ze vertellen
maar te focussen op de ‘vorm’. Wat is
hun lichaamstaal, welke woorden gebruiken ze, wat is het resultaat van hun
daden … Walk your talk , zijn wijze
woorden die ze meestal niet hanteren…
Wanneer de ‘crimineel’ wil begrijpen wat
maakt dat een Prins zich niet hoeft te
verantwoorden zoals hij of zij…. Dan is
dat omdat het iemand anders is en het
daarover niet gaat … het gaat erom dat
de ‘crimineel’ leert kijken naar zich-zelf
en hoe hij of zij constructief zijn of haar
leven op de rails krijgt.
Natuurlijk is het zo dat onrecht altijd wel
ergens opduikt maar dat het geen

L.
Daarbij is ook het snappen van de oorzakelijkheid ACHTER het afwijkend gedrag erg
van belang. Ook om verkeerde (voor)oordelen te voorkomen. Wat mij des te meer
bezig hield was hoe je omgaat met “de foute
wereld om de client heen”. Immers hij/zij zal
vaak zijn gedrag “kleineren” met wat hij ziet
en beleeft om zich heen?
N.
De client kleineert , zoals je schrijft, wat
en hoe …. hij of zij ziet en beleeft om
zich heen… -Omdat - wat de client ziet
en beleeft wordt bekeken doorheen haar
of zijn - eigen belevenis, visie …- is het
gekleurd
door
eigen
context
en
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vrijbrief mag zijn om eigen gedrag te
minimaliseren.
L.
Waarmee ik maar bedoel: hoe motiveer je je
clienten tot ander gedrag als de wereld
waarin ze leven dat ”foute gedrag” soms lijkt
te belonen of te accepteren?
Helaas ervoeren ook wij bij onze hulp aan
gekneusde jongeren hoe moeilijk het was
om BLIJVEND geluk voor hen te vinden.
Want bij een grotere levenscrisis zagen wij
vaak de betrokkene weer terugvallen “in de
oude groef”. Wat ons deed begrijpen hoe
moeilijk het is een coachingsjob VOL te
houden… Bravo dus, Nicole en dank voor
de uiteenzetting .

Geluk is het vinden en bereiken
van je doelen… het vinden van je
missie tijdens dit korte bestaan.

-

Het
volhouden
van
de
coachingjob… tja … het is een
intense en energie vragende
weg… en ik kan alleen maar beamen dat ik op mijn 50 ste daarin
mijn grens bijna heb bereikt. Een
coach, therapeut is ook een mens
met beperkingen…
en indien
iemand voor mij een nieuwe
functie weet te creëren, dan hoor
ik dat graag 

Nicole
20.10.2008

N.
-De motivatie zit erin , wanneer men kan
laten –inzien- dat het uiteindelijk iets
oplevert… het constructief gedrag van
het individu. . Tenminste , indien het
constructief is … en als resultaat van een
positieve overtuiging er mag zijn.
Tegelijkertijd
verdient
elke
mens
erkenning voor het lijden dat is. Plegers
zijn meestal ook slachtoffers …

Onder veel dank sluit ik de discussie over
de eerdere bijdrage van Nicole over haar
begeleiding van gevangenen. En wens haar
veel succes met haar werk. En ze gaat dus
moedig voort..
Leon.
****
LEZER COR EN… DE WERELD
Over de val van het kapitalisme.
In een college economie (ik liep dit om mijn
voelhorens eens uit te steken naar deze discipline toen ik kennistheorie-/epistemologie
studeerde) beklemtoonde de professor bij
herhaling dat economisch denken vertrekt
bij het begrip 'behoefte'. Ik permiteerde mij
de opmerking dat dit een begrip is uit de
psychologie en dat dit derhalve dan ook
vanuit die discipline benaderd moet worden.
De professor riep uit: "Dan moeten we alle
economieboeken herschrijven!" Ik
reageerde met de opmerking: "Waarom
begint u er niet vanavond mee!"
Iedereen put zich nu uit om vanuit de hoedanigheden: 'hebzucht' en 'afgunst' het
huidige disaster te verklaren....
Het kan verkeren.

Eigenlijk is het zo dat de ‘uitstroom de
instroom bepaald’. D.w.z. wanneer je zelf
in balans bent dat dit zich weerspiegeld
in de reactie van de omgeving. Is niet zo
makkelijk hoor. Het vraagt alertheid op
je eigen balans…
-

-

Helpen … betekent vaak niethelpen maar eerder de richting
wijzen te gaan … en de zware
‘rugzak’ af en toe leeg te maken,
om zo oude ballast weg te werpen.
En dat is een proces van vallen en
opstaan .
Sommige mensen
hebben
echter
on-voldoende
draagkracht en leren het nooit.
Dan is het een kwestie van de
schade te trachten te beperken.
Geen eenvoudige zaak.

Over de analyse van de huidige tijdgeest.
Ik ga ervan uit dat het voornaamste wereldconflict de botsing van twee cultureelreli-
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Dus, laten we proberen met deze realiteit
om te gaan en stap voor stap, pragmatisch
de problemen aan te pakken.
COR

gieuze systemen is: de westerse christelijkjoodse en de oosterse arabisch-islamitische.
Laten we eens putten uit het scherpe denken van de - inmiddels ook door jou bewonderde - 17de eeuwse Benedictus de Spinoza. Een scherpe denker!
(Ik moet onwillekeurig denken aan zijn tijdgenoot de Napolitaner Giambattista Vico,
wiens denken doortrokken was van de overtuiging dat een mens kent wat hij maakt.
Voorbeelden uit de recentere geschiedenis:
toen de mens de pomp maakte begreep hij
beter hoe het hart werkt; de computer maakt
het mogelijk om meer van het ze-nuwstelsel
te weten enz.
Spinoza, die een briljant lenzenslijper was,
was ook een scherpe denker...)
Spinoza besefte dat religie destructief kan
zijn. Hij was er diep van overtuigd dat de
vrijheid van geloofsuitoefening ondergeschikt moest zijn aan de vereisten van de
vrede.
Hij benadrukte dat - in tegenstelling tot de
aanhangers - religies niet als letterlijk waar
beschouwd moeten worden.
Het zijn mythen/verhalen die in metaforische
vorm waarheden bevatten die anders mogelijk verloren zouden gaan. Bij ons/voor
ons zijn dat de verhalen over zonde/schuld
en bevrijding/verlossing.
Spinoza dacht: de mens is integraal deel
van de natuurlijke wereld. Het kwaad is daar
ook een niet te vermijden onderdeel van.
De staat/de politiek zal nooit in staat zijn die
te vermijden en geheel te onderdrukken.
Het kwaad kan zelfs tijdelijk de macht overnemen. Barbarij heeft een zekere aantrekkingskracht als die gehuld gaat in deugdzaamheid.
Tegenkrachten zullen zich mobiliseren en
hierop reageren.
Aan deze cyclus zal nooit een einde komen.
De geschiedenis is derhalve geen verlossingsverhaal, maar een dialectisch cyclisch
gebeuren ( Verg. Hegel!).
Het gewonnene /de vooruitgang kan altijd
weer worden verloren.
Politieke religies hebben in dit denken geen
oplossing om ooit orde te laten overheersen
over bijvoorbeeld anarchie.

En met : Genoeg voor vanavond, beëindigt
lezer Cor zijn zeer boeiende betoog..
REACTIE LS
Je betoog onder “De val van het kapitalisme” is m.i. uiterst juist.Hierboven geef ik een
aantal gedachten van anderen ook weer.
Het handelen van deze “kapitalisten” is
uiteraard te verklaren uit de psychologische
invalshoek, hun “behoeften”. Dat heeft nu
plotseling iedereen door, maar waar de fout
zat was, dat de VS, in hun naïviteit gebaseerd op hun “marktwerking”-optimisme,
dachten dat je alle regels gewoon kon afschaffen. Daarom bleef de “immorele behoeftebevrediging” ongestraft, tot het
kaartenhuis in elkaar viel. En daarom denk
ik ook niet dat het kapitalisme ondergaat,
maar enkel het ongeremde soort kapitalisme dat Washington toeliet. Overigens
zijn er tientallen miljoenen aan brood
gekomen door deze periode van grote
mondiale econo0mische vrijheid…
Je betoog over de “Huidige Tijdgeest” roept
best enkele vragen op bij mij. Niet te ontkennen valt dat de strijd tussen de twee
religieus-culturele systemen nu het voornaamste wereldconflict zou zijn, kun je je
afvragen. Ik zie eerder dat er sprake is van
een vacuüm, na de stop in de strijd-OostWest. Of, een nieuwe onderhuidse strijd om
de machtsverhoudingen in een multi-polaire
wereld (zie de oorlog in Georgïe). Waarin de
VS nu echt diep zijn gevallen, ja zelfs in verval lijken. Er is ook een strijd rijk-arm (ook
wel Noord-Zuid genoemd) gaande, waarin
de RADICALEN van de islamlanden garen
spinnen. Zich daarbij ten onrechte beroepend op hun profeet en zijn boek. Van de 1
miljard moslims is een minderheid daarmee
bezig, die steeds meer steun krijgt van de
ongeletterde, arme jeugd uit de moslimlanden (arm-rijk probleem).
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danen, hebben inmiddels veel te veel te verliezen zó gevuld zijn we geraakt de afgelopen 60 jaar. Ik heb begrepen dat de nationale overheden zich garant gaan stellen
voor de leningen die de banken onderling
aan elkaar (gaan) verstrekken teneinde het
reguliere geldstroomcircuit tussen de banken weer leven in te blazen. Opgelost dus!
Alleen die verrekte recessie, die er toch al
zat aan te komen nog voordat de kredietcrisis zich in optima forma voordeed. Die
gaat wel nog even stevig pijn doen vrees ik
zeker in combinatie met de kredietperikelen. Opel, Audi en BMW gaan de fabriek
een aantal dagen/weken sluiten om de
voorraden niet verder te laten oplopen. Je
hoeft geen Kees de Kort te zijn om je
nu al te realiseren dat er massaontslagen in
de (Duitse) autoindustrie voor de deur
staan. Wie/welke branche volgt?
Trouwens, Kees de Kort, een econoom die
elke dag om 12.15 uur in een tijdsbestek
van 5 minuten bij een Nederlands radiostation (BNR; Business News Radio) zijn visie
geeft op (mondiale) financieel-ekonomische
vraagstukken, heeft in juli 2007 de financiële ellende waar we nu in zitten al voorspeld
maar, zwartkijker of toch realist waar hij
graag voor wordt uitgemaakt door lichtzinnige optimisten, niemand die hem geloofde. Met een gezonde en achteraf meer dan
gepaste achterdocht deed hij toen al, en in
de daarop volgende maanden, kond van de
problemen waar we nu mee te maken hebben.
Verder vind ik het maar ten dele juist om de
zakkenvullers bij de financiële instellingen
zowel in de VS als in Europa aan de
schandpaal te nagelen. De consument is
naar mijn mening in niet verschoonbare
mate mede debet aan de ellende waar voorshands maar een deel mee te maken
heeft resp. dreigde verzeild te raken.
Al die hypotheekhouders in de VS hebben
natuurlijk ook enorme risico's genomen door
blind te anticiperen op een verdere waardestijging van hun woning, die er dus niet
kwam, en die als basis gold om successievelijk in de daarop volgende jaren meer
rente te moeten resp. kunnen betalen.
Foutje; Bedankt! Alleen in de VS is het

Dus ik denk dat de hele wereld in meerdere
aspecten tegelijk beweegt en zoekt, en dat
de culturele-religieuze invalshoek daarbij er
slechts een, zij het een belangrijke, is. De
culturele verschillen met een superland als
China zijn toch zeker ook enorm te noemen,
hun communisme zien we niet eens meer.
Zij veroveren ook, maar vooral met economische middelen, zoals het westen hen overigens leerde (zie de koloniale tijden).
China heeft het er ook echt niet over om
ons het shintoïsme aan te smeren, die gaat
het totaal niet om Kerk en Staat..
En ook hier geldt jouw betoog helemaal, dat
het gewonnene /de vooruitgang altijd weer
kan worden verloren. Dat geldt ook voor de
westerse hegemonie, waartegen zich nu
krachten mobiliseren, zie de angstig om zich
heen meppende Russen en de uiterst ‘afstandelijke/zich-nooit-committerende chinezen (bij mensenrechtsproblemen bv).
De huidige wereld zit vol met dialectische
krachtenvelden op vele gebieden en in vele
regio’s.
Ik weet niet zeker of ik hierbij passend reageer op je tweede betoogdeel. Maar daarvoor is de discussie dan ook bedoeld. Dank
voor de zeer interessante inswinger, het
zette mij (en ongetwijfeld veel anderen) stevig aan het denken.
Dus zeer veel dank voor deze bijdrage!
*****
-JOS EN…. DE MENSHEID
Zondagavond. Enigszins uitgeteld van een
snelle tocht (per fiets) naar het strand van
Hoek van Holland waarbij de door Erwin
Krol beloofde zon zich niet liet zien en verder in afwachting van de uitkomst van het
overleg van de prime ministers van de EUlanden dacht ik even op je mailtje te antwoorden en meer in het bijzonder op het
item van de kredietcrisis.
Crisis?, what crisis! Hooguit een mogelijke
voorbode van een crisis die er toch niet
komt. Dat gaat Sarckozy en z'n maten vanavond nog voorkomen. We hebben met z'n
allen zóveel geld dat ook dat probleem gewoon wordt afgekocht want we, de onder-
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sult bij de dierenarts want voor je huisarts
ben je een opgegeven patiënt. Je begrijpt
dat het een zálig gevoel is om in deze tijden
een "crimineel" te zijn. Dat slaapt wel zo lekker en geeft een onbetaalbare, de kwalificatie waar jij je brief mee afsluit, gemoedsrust en ik had 't al zo naar m'n zin!
Natuurlijk ook geen geld weggezet bij Icesave want ik behoor gelukkig niet tot de elite
van de calculerende burger die in al zijn optimaliseringsdrang (lees: hebzucht) het onderste uit de kan moest hebben en je weet
wat er dan kán gebeuren. Toen Ice-save
met zijn advertenties zijn succesvolle rooftocht startte onder de potentiële spaarder in
Nederland belde mijn accountant mij op met
de mededeling daar vooral niet aan te beginnen omdat het toezicht van de DNB over
dat bankje zich uitsluitend beperkte tot de
activiteiten van die club in Nederland en dat
er dus totaal geen zicht was op wat zich op
IJsland afspeelde. Als weldenkend mens
ben je, ook als je niet door je accountant
wordt gebeld, dan toch voorzichtig en maak
je gebruik van je "recht" op het hebben van
een onderzoeksplicht! ( Dan wel natuurlijk)
of je luistert naar Kees de Kort. Maar nee
hoor, hebben is hebben en krijgen is de, in
dit geval helemaal geen, kunst en dus met
z'n 120.000-den storten we ons in een risicovol avontuur. En het ergste is nog dat dit
soort hebberig gedrag door de Minister van
Financiën alhier wordt beloond door al die
"blindgangers" hun inleg terug te betalen
met hartelijk dank natuurlijk aan de niet optimaliserende belastingbetalende burger die
wordt opgezadeld met € 1,4 mld. of iets in
die orde van grootte.
Hoezo crisis? Vadertje Staat verzorgt ons
immers van de wieg tot het graf. In deze
tijden sta je toch wat langer stil bij die uitspraak die normaal gesproken gekscherend
werd gehanteerd op borrels en partijen maar
nu toch wel akelig veel opgeld doet en
dichtbij komt. Hoe dichtbij gaat ie komen
denk jij?
Trouwens, voor ons als jongens van het vrije beroep heeft dat adagium een toch iets
andere lading. Als het om welke reden ook
tegenzit tijdens je actieve werkperiode hoef
je bij vadertje Staat niet aan te kloppen want

systeem van hypotheekverstrekking
en terugbetaling van die hypotheek iets anders als in dit land van melk en honing en
naar ik aanneem ook in Frankrijk. In de VS
kan de hypotheekhouder te allen tijde de
sleutel van zijn verhypothecairde woning bij
de bank inleveren, met zijn handje zwaaien
en vertrekken zonder, en dan komt het, zonder dat hij het verschil tussen de lagere opbrengst van de verkochte woning en de
openstaande hypotheek hoeft terug te betalen. Da's nog eens lekker wonen alleen de
bank heeft bij een zich aandienende recessie en een instorting van de woningmarkt
een probleem, i.c. een gigantisch probleem.
Allemaal boter op het hoofd. Dus wat mij
betreft geen ruimte voor krokodillentranen
want met de verzilvering van de zoveelste
overwaarde van je woning heb je weer een
nieuwe auto ( de "oude" had je immers al
twee jaar!) kunnen kopen, of weer een
cruise, (wintersprot)vakantie, bootje, caravan etc. etc. op "het plastic" kunnen boeken/kopen en natuurlijk draagt dat soort
escapades substantieel bij tot het opkrikken
van de geluksgraadmeter.
In West Europa is het natuurlijk niet veel
anders. Ook hier, in Nederland, doet zich al
jaren het fenomeen voor van de optimaliserende en calculerende burger. Hebben
hebben, en uiteraard nooit genoeg en vooral
nooit tevreden. "Tevreden"?? Wat is dat
voor een raar woord. Zou dat nog wel in de
dictionaire staan denk je? Ik geloof dat we 't
daar tijdens ons verblijf in Mormoiron al over
gehad hebben.
Jarenlang heb ik me verbaasd over mensen, ook in mijn directe omgeving, wiens
leven aan elkaar hing en ongetwijfeld nog
hangt, van materie en buitenkantjes. Je
werd voor gek versleten als je geen schulden had/hebt want dan "kun je ook niets
aftrekken". En als ik dan als onnozele schuldenloze burger tegenwierp dat ik daarentegen ook niets hoefde te betalen werd ik
voor "dief van m'n eigen portemonnee" versleten en hopeloos ouderwets. Je auto "oprijden" over een periode van wel 10 jaar is
haast blasfemisch en als je na 10 jaar nog
steeds dezelfde tafels en stoelen in je woonkamer hebt staan ben je rijp voor een con-
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Balkenende riep al dat de gemeenten die bij
Icesave (bleek niet ICESAFE) shopten en bij
Lehmann Brothers niet zomaar hun geld in
Den Haag kunnen komen ophalen! Kortom,
de discussie over wie WEL/NIET nog wat
van vadertje Staat terugkrijgt gaat nu pas
beginnen. Die recessie werd al 10 keer
verwacht, maar het oude recessie-patroon
leek steeds opnieuw doorbroken te zijn. Nee
dus, hij komt nu toch en met trucs wisten
“wij” hem enkel wat uit te stellen. Jouw Kees
de Kort moet nu in de rij ge-plaatst worden
van Warren Buffet en Wij-ffels… die ook al
jaren waarschuwden. We gaan nu
meemaken hoe een crisis voelt… Nou “wij”
weten dat eigenlijk al wel, maar zij, die na
ons kwamen, die gaan het nu ook eens
meemaken. Ai.
WIE IS HET SCHULD?
We weten allen dat zakenlieden die een bedrijf in faillissement kregen, niet gewoon
schuldig zijn. Enkel als ze dat door frauderen deden, en dan ligt het eenvoudig:
gejat betekent in de bak en beslag op de
privé-spullen. Maar als het geen bedrog was
dan moeten de schuldeisers wachten op wat
er nog voor hen te vinden is… Omdat ook zij
wisten dat er een risico was om dit bedrijf te
leveren of er zakelijk mee in relatie te gaan.
En dan gaan altijd eerst enkele an-deren
VOOR: de overheid (WIJ dus) en dan
mogelijk ook de banken…
Dus we zijn het eens: als een bedrijf of een
particulier risico neemt, dan kan hij niet worden schadeloosgesteld door de overheid
(wij allen). Zo werkt het niet; het leven is
gewoon link. En doe je link dan kan je een
ongeluk krijgen!
“HUN” LEVENSSTIJL
Onze medemensen zijn nogal losgeslagen
geraakt en jagen op gewin, materie en status. Die Amerikaanse gewone stijl sloeg nu
ook steeds forser hier toe. En nu gaat het
flink verkeerd. Wij deden het kalmer aan en
hopen dat dit straks een voordeel blijkt te
zijn… Weet jij dat zeker?
DE ONEERLIJKE WERELD?
Als je meedeed in de gekte , val je nu op je
smoel. Deed je dat niet dan werd je een ouderwetse sukkel gevonden. En nu alles op
rood gaat, kan het gebeuren dat ZIJ ook nog

die kent je dan opeens niet meer behalve
als de belastingaanslag op de deurmat
valt. Dan weer wel natuurlijk.
Doet me denken aan het verhaal wat je me
vertelde over die totaal onbekende ziekte
die jou een aantal jaren geleden overviel en
niemand die je serieus nam, maar de
schoorsteen moest wel blijven roken. Wie
stond er toen klaar met een zak geld om je
uit de brand te helpen? Niemand toch; je
zoekt het maar uit. Gelukkig is mij dat nooit
overkomen maar ik ben me wel altijd bewust
geweest van de risico's die je als vrije beroepsoefenaar loopt. Vandaar ook dat verhaal over het hebben van schulden; beter
maar van niet. Met iets minder kun je ook
Gods- of tegenwoordig bij ons in Rotterdam, Allahs gelukkig zijn. En laat je voor "de
mensen thuis" vooral niet gek maken door
bv. al die types op TV die je komen vertellen aan welke normen en maatstaven je
moet voldoen om een goede burger te
zijn en vooral waar je je het meest happy bij
voelt. Je kunt maar beter gewoon je eigen
verstand gebruiken voordat anderen het
jouwe hebben "gespoeld", wat jij Leon?
Non de ju, wat een epistel en dat voor een
atheist. (Laat Rouvoet het maar niet horen; I
will burn in hell!!!) Je hield toch van wat
prikkelende copy? Kan ik door naar de
volgende ronde?
Beste groeten,
Jos
Lezers, zie ook ALGEMEEN, De verguisde
profeten….

REACTIE LS
Een ware column Jos en uit je hart gegrepen. Bravo! Dit smeekt om een reactie en
daar ga ik dan ook:
DE KREDIETKRISIS
Of die kredietcrisis nu al is “afgekocht” en
dus niet komt, valt te betwijfelen. Want nu is
het de beurt aan, bijvoorbeeld, de pensioenfondsen, en de gemeenten, en …
kortom, dus weer aan ONS ALLEN. En of
de Staat nu gewoon “betaalt” is de vraag,
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-Europa ziet, behalve in het terrorisme, nergens zijn vijanden en verlaagt zijn defensiebudget (behalve GB en Frankrijk). Europa
wil de vrede, dat is zeer nobel, maar wil eigenlijk niet ZELF DIRECT in oorlog komen!
En dat is heel wat anders.
-De soldaten zijn lang niet altijd meer gereed om voor het vaderland te sterven.
Maar steeds opnieuw gebeurt het weer… bij
z.g. vredesmissies.
-Het is tegenwoordig erg moeilijk om het
type van een conflict goed in te schatten.
Zie Irak en nu Afghhanistan ook. En er is
sparake van horizonverlegging: ver weg
betekent niet meer “ver van mijn bed=-interessen”. Je kunt met technologische
middelen als ballistische raketten, sabotage
van computersystemen via internet, energievoorziening +grondstoffenleveringen
verstoren en zo ook een stevig gewapend
conflict meemaken. Dus dat het zwaartepunt van de wereld naar het oosten gaat
betekent nog lang niet dat daarmee ook de
oorlog ver weg zal zijn.
-Vaak is er sprake van “een ingeblikte oorlog” of een “voorlopige vrede”, zie Afrika en
Oost-Europa en is er dus flink wat diplomatiek werk aan de winkel. Ook het “postconflict”, de periode NA een conflict vraagt veel
aandacht.
-Zijn conflicten beter te voorzien? In het algemeen wel, maar als je met de wijsheid
niks doet maakt het voorzien weinig uit.
De aanloop van de oorlog in Georgië, trok
maar weinig aandacht. Iran is nu ook zo’n
voorbeeld: er wordt van alles gezien, maar
weinig gedaan. En de werkelijkheid van Iran
met bom lijkt aanstaande.
-Ook al is technologie niet alles, ook nu niet,
je kunt met high-tech een vijand in een paar
uur lam leggen via de ruimte, de satellietsystemen en raketten+bommen. China
knalde een communicatiesatelliet boem uit
de ruimte, een waarschuwing! Dat maakte
ongerust.
-De informatietechnolgie is een heel nieuw
wapen. Staten en individuen kunnen je hele
informatiesystematiek kapot maken. In Georgië legde een Russische server diverse
systemen plat. Idem in Estland, waar de
russen ook al rommelden in de computers.

jaloers op “ons” zijn, nu wij minder problemen hebben. Een schande!?
OF,
Wij gingen als “maatschappij” die linke weg.
De een voorop, de ander achterblijvend de
derde tegen wil en dank. Individu in een
weerbarstig collectief dus, die ontdekt dat hij
niet uit de maatschappelijke trein kan stappen. Tenzij je emigreert naar IJsland (sorry,
nee, Nova Zembla dus) of succesvol russische roulette gaat doen..
Enig mededogen past toch ook voor hen die
geen “gezond verstand meekregen”, die te
achterlijk of onwetend bleven buiten eigen
schuld. Want of de Gemeentelijke kredietbank hun ongeluk nu nog kan/wil betalen,
dat valt nog te bezien.
Jos bedankt voor je prikkelingen, en ik trof in
jouw benadering een nogal “gelijke denker”
aan. Wat natuurlijk iets te maken heeft met
de generatie waar WIJ toe be-horen. Wat
ook bewijst dat mensen enkel leren uit de
EIGEN ervaring.
****
WIL JE GEEN OORLOG? KIJK HEM DAN
IN DE OGEN.
Therèse Delpech doet dat al een leven lang.
Deze geostratege schrijft voortdurend over
het oorlogsfenomeen, al wel een dozijn intussen. Zij vertelt in een interview:
-De oorlog is er weer volop: Irak,
Afghanistan en Georgië.., nu 20 jaar na de
koude oorlog. Toch willen de meesten er liever niet over praten en denken: oorlog is
een taboe. Maar in onze eeuw ligt de oorlog
voortdurend en op vele plaatsen op de loer.
En hij kan, net als vroeger, nog steeds vreselijke vormen aannemen. Het is dus beter
er goed mee bezig te gaan!
-Europa neemt voortdurend afstand van
oorlog; in de VS, de grote politie-agent, kan
dat echter niet. Zij geloven in de high-tech
oorlog, maar dat ging al vaak fout. Hun
haast en naïviteit leiden al vaker tot grote
rampen; zie NA de verovering van Irak.
-China ziet alles in termen van krachtsverhoudingen en Rusland doet dat ook. Maak
eens een lijst van alle gewapende conflicten
na 1945; die is indrukwekkend.
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saldo meer invloed. Het geloof dat je vooral
door de REDE tot uniforme waarheden kunt
komen, is betrekkelijk en mogelijk ook gevaarlijk. Zie de franse revolutie.
Na 1730 gingen de luiken in Holland ook
dicht, een periode van verval en geslotenheid begon. Men ergerde zich in toenemende mate aan vrije denkers die de “eigen cultuur” bedreigden. Dat leidde onder meer tot
vertrek van Multatuli en Huet die verstikten
in de nieuwe burgerlijkheid. De eerste zwierf
door Europa, de tweede ging naar … Parijs.
L’Histoire se repète lijkt opnieuw geen loze
kreet als je de nieuwe bekrompenheid ziet,
de desinteresse in de wereld om ons heen
en het racistische toontje waarmee onze
cultuurbeschermers spreken. De manier om
tot verder verval te komen: sluit de ogen,
trek je terug “op honk” en wacht af. Tot de
nieuwe wereld je diskwalificeert. Daar zijn
we toch mee bezig? Dat kwam in me op bij
het lezen van een artikel over de rede van
een nieuwe hooggeleerde Prof. Mijnhardt,
die ook het Descartes centrum weer leven in
blaast. Let op die man.

En China doet dat af en toe in Taiwan; ze
planten dan de chinese vlag in de defensiebestanden!
-De oorlog blijft altijd wreed en barbaars; de
schone oorlog bestaat niet. Het is ook een
psychologische regressie en leidt tot geweldketens die onbeheersbaar zijn. Zie 1418 en daarna en zie ook hoe enorm veel
burgerslachtoffers er zijn. Dit alles vraagt
erom dat de mensen meer over oorlog nadenken en dat ook de staat er meer over
voorlicht. Want alleen roepen dat oorlog afschuwelijk is, verandert niets, sust in slaap
en is gevaarlijk.
LS: Haar betoog maakt indruk op mij: en er
gaat een grote waarschuwing van uit.
Staatsmannen –vrouwen en volk, opgelet
dus!
****
TOLERANT NEDERLAND
Nederland had en heeft, zij het steeds minder, een reputatie van een supertolerant ,
open land. Maar zij die er nu wonen vragen
zich af of dat nog wel terecht is; want de tolerantie-reputatie is iets uit ca 1680. En nu
met Fortuyn, Wilders en Verdonk is dat echt
wel anders geworden. In de 17e eeuw was
Nederand een cosmopolitisch, multireligieus
land en tolerantie was erg nodig om conflicten te voorkomen. We waren van ca 1670
tot 1730 zo’n beetje DE intellectuele werkplaats ter wereld terwijl Louis XIV in Frankrijk nog machtshongerig ronddaasde. En
alle vrijdenkers verjoeg naar de Nederlanden (Descartes, was een van hen).. Daarom waren er ook diverse wereld-beroemde
publicaties die uit Nederland kwamen, veelal
geschreven door gevluchten uit andere intolerante landen. De tolerantie was nodig in
zo’n klimaat of andersom natuurlijk. Maar
het was meer een gedoogbeleid dan principieel zeggen historici. Met veel politieke
koehandel, want katholiek en protestant waren elk ca 40% van de populatie. Er was
zelfs een radicale verlichting waarvan Spinoza en Pierre Bayle voorbeelden zijn. Hun
werk is nog steeds iets wat aanspreekt,
maar de meer gematigde stroming had per
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