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REPORTAGE: KLEINSTE KRANT LE PROVENÇAL.
HET IS EEN VAN DE KLEINSTE KRANTEN TER WERELD: LE PROVENÇAL.
DE KRANT WORDT GEMAAKT OP DE EENMANSREDACTIE VAN LEON SPEETJENS IN EEN KLEIN
DORPJE IN ZUID-FRANKRIJK.
DE OPLAGE IS BEPERKT: 180 LEZERS ONTVANGEN LE PROVENÇAL EN DIE ABON-NÉES ZITTEN
VERSPREID OVER ACHT LANDEN.
LEON SPEETJENS LEGT UIT WAAROM ZIJN KRANT EEN FRANSE NAAM HEEFT, MAAR IN HET
NEDERLANDS IS GESCHREVEN.
--- EN SINDS DIT ALLES IS HET LEZERSAANTAL NU GROTER DAN 200!--………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DE OB AMA CORNER
SIGNALEMENT VAN BARACK OBAMA, DE AFRIKAAN:
Moeder: Amerikaanse Vader: Kenyaan uit de LUO-stam.
Gehuwd, toen gemengde huwelijken in veel staten van de VS, nog niet mogelijk waren.
Huwelijk ontbonden: toen Barack twee jaar was; hij zag zijn vader maar een keer na diens vertrek terug.
Woonde met zijn moeder een tijd in Indonesië en zijn grootmoeder (v. moeders zijde) voedt hem later op in
de VS. Zijn (nog levende) grootmoeder van vaders zijde is de derde echtgenote van zijn kenyaanse grootvader. Dus er bestaat geen enkele bloedverwantschap tussen deze oma en kleizoon.
Echtgenote: Michelle La Vaughn Robinson uit Chicago, geboren uit bescheiden verhoudingen, die haar studie rechten excellent beëindigt en een zeer goed advocate werd. Zij is nu 44 jaar, hij 47. Zij ontmoet Barack
als de haar toegewezen stagiair rechten in 1989. Zij doet alles om zijn carrière in het bestuurlijke/politieke
vlak te doen slagen. Maar is bepaald niet gewoon om een tweede viool te spelen.
Barack heeft een groot aantal familieleden in Kenya, waaronder diverse half-broers en –zussen; zijn vader
huwde namelijk drie keer. Sommigen zeggen: Als u Jacky en John Kennedy een spannend stel vond, dan
gaat u nu nog meer genieten.
EEN CITAAT: “OBAMA IS MANNELIJK, MAAR TEGELIJK OOK ERG MODISCH, ERG MANNEQUINACHTIG,
VROUWELIJK, SOEPEL, EN OM OP TE VRETEN. OOK VAN GEMENGD RAS EN EEN BEETJE HERMA-
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FRODIET….. WEET IEMAND HET NOG BETER TE ZEGGEN? “ (Zei Alain Miller, Frans filosoof en psychoanalist; zijn kijk is verassend maar heeft toch wel “iets”).
OP NAAR DE INAUGURATIE OP 20 JANUARI 2009:
Men rekent met 1 miljoen bezoekers (Johnson had er in 1965 1,2 miljoen!); er zijn 240.000 kaartjes te verdelen
(maar dat zijn er niet genoeg). EeN senator die er 100.000 mag uitdelen gaat een loterij houden); op het
Internet zijn al kaarten te koop voor 500 tot 1800 $; het Ritz in Washington heeft alle kamers verhuurd (minimaal 1100 $ per kamer!); en voor 50.000 $ is er een arrangement waarin zit: 4 nachten hotel, twee kaartjes
voor balavonden en een mooi, duur sieraad. En alle campings om de stad heen zijn, ondanks de ijzige koude,
uitverkocht. De Obamanie valt niet meer te ontkennen…
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

“DE NEERGANG VAN DE Z.G. WASP-POWER (White Anglo-Sakxon Protestant) DOOR DE VERANDERENDE
DEMOGRAFISCHE VERHOUDINGEN (ten gunste van latino’s, zwarten en aziaten) IS NU ECHT ZICHTBAAR
GEWORDEN IN DE VS”. (leuk statement van een franse journalist).
“DE HUIDIGE CRISIS IS HET RESULTAAT VAN EEN MIX VAN ARROGANTIE, HEBZUCHT, DOMHEID EN ONVOORZICHTIGHEID VAN DE KANT VAN DE REGULERENDE INSTANTIES EN DE BANKIERS” (Zei Nouriel
Roubini , hooggeleerd in New York, en een grote profeet van de crisis).
“IK HEB EEN SCHEURTJE GEVONDEN IN DE KAPITALISTISCHE IDEOLOGIE. IK WEET NOG NIET HOE
ERNSTIG HET IS MAAR HET VERONTRUST ME VOORALSNOG STEVIG” (Zei Alan Greenspan, en deed
minstens ondergetekende geheel sprakeloos worden).
“IK DENK DAT DE SAOUDIES GAAN BIJDRAGEN AAN HET IMF, ZOALS OOK ANDERE LANDEN EN DAT WE
DAARMEE EEN BELANGRIJK WERELDWIJD FONDS ZULLEN KRIJGEN” (Zei Gordon Brown hoopvol in Ryad.
De olie die ons bedreigde moet nu redden…).

“We hebben veel bewondering voor U , en mijnheer McCain en ik houden van U. Bedankt
dat u enkele minuten had om met me te spreken”. ( Dat zij Palin tegen de grappen-makende journalist die haar, als “Sarkozy”, opbelde!).
“WE MOETEN ALLES DOEN OPDAT HET STAKINGSWAPEN EEN ALLERLAATSTE DRUKMIDDEL BLIJFT”
(Zei Chereque, franse vakbondsbobo, in de Financial Times. Er waren intussen al twee stakingen, binnen
twee weken na dit interview…).

“WE MOETEN ONS NIET SCHAMEN VOOR DE WINSTEN. ZE GARANDEREN ONZE
ONAFHANKELIJKHEID EN ONZE INVESTERINGSCAPACITEIT “ ( Zei de Margerie van Total en telde zijn grote winst bij… die van vorige jaren).
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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-WIE IS HET NOU SCHULD?

*VOORAF
U kon het zelf horen: Le Provençal
was op de L1-radio (ZuidLimburg Nederland, ook via Internet te horen),
voor een bliksem-interview. Tot mijn
plezier wordt ik regelmatig gebeld om
mijn ervaringen als ex-pat te melden
op deze zender. Uw redacteur, door
de interviewer “Editor in Chief” gedoopt, mocht enkele vragen beantwoorden van een wat verbaasde journalist. Alle lezers +anderen waren
door mij tevoren getipt en luisterden
en complimenteerden me. Erg leuk.
EN, het aantal abonnées ging daarna
ook nog stevig omhoog! U ziet het,
sluikreclame werkt! Zo komen we ongeveer op 200 lezers: een mooie
jaarafsluiting toch. Het komt, na 5 jaar
nu, neer op 40 lezers groei per jaar;
dat is er ca 1 per week. Daarom zag U
“ 200 lezers” in de kop staan!
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DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL
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Bladen/Kranten
Frans
Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ;
L’Expansion; Le Figaro; Le Canard Enchainé; et plus.
Duits
Der Tag; Der Spiegel (af en toe)
Engels
(deel) Businessweek;
Sunday Times (af en toe)
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties)
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)

Editie 48-08 bevat weer de bekende
rubrieken en geeft een soort mozaïk
van de maanden nov-dec. 2008.
Ziehier een overzicht.

TV/Radio/Internet

Na de weer zeer gewaardeerde
reactie van de lezers, enkele moppen

Frans
France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP; FRANCE 4
Duits
N24;N-TV; DW;en vele anderen
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en wat dixits van her en der gaan we
naar:
FRANCOFIELEN EN POETEN
L’exception
Het wel en wee in het franse land, van
terreur tegen de TGV, de afgrijselijke
franse gevangenissen, werken tot
70(!), kredietcrisisperikelen hier, de
trage privatisering bij La Poste, over
de dokters, het levenswater en
frauderende fransen. In “Doe iets
met…” de Vendee Globe zeezeilrace
en een winnaar van de Brabant
Bokaal 2008. Politiek en hervormingen toont u de roeringen in de
politieke gemeenschap, de partijen en
de regering.
Wat Spielerei in Les Mots, Nos
Bonheurs en Paroles de… waarna
wat grepen uit het franse leven in
dorp en zuidelijke regio. De Coin
beoogt u wat te ontroereno met
verhaal en poème.

Transport en energie blijft een chaotisch geheel en nog voor langere
tijd.
Religies
Religieus fanatisme van Israël,
vechtende monniken van christelijke
huize, het ontwerp van Auschwitz en
het geheugen van Oostenrijk. In het
gevang vanwege niet-vasten en vrouwen die een moskee decoreren.
Geloof en overtuiging mixen steeds
sterker mee in de wereldwoelingen.
Afrika
Nieuws en opinies van onze ZuidAfrikaanse correspondent, ANC in
chaos, de sores van dit continent en
bloedige strijd in DR Kongo.
Afrika kruipt omhoog, maar op een
aantal plekken regeren bloed en geweld. Of door gekke/corrupte politici ,
óf door etnisch-religieuse tegenstellingen óf door gevecht om de bodemschatten. En door een combinatie van deze. Zoals in Europa in de
middel-eeuwen?
West-Europa
De plussen minnen van “onze EU”
ook in crisis (waarin de plussen
blijken!), piraten op de Donau, Groenland dat solo wil, de krakende SPD en
aarzelende Angela, onze burenrelaties (Rusland, Magrheb =Unie vM),
instortend Spanje en Italië. Maar ook
onze mooie levensver-wachting..
De eu bewijst haar waarde in de
stormen, maar is het intern nog te
weinig eens. Diverse landen verkeren
in politiek-economische crises na
grote welvaart… het verkeerde.
Oost-Europa
Gedonder om het Russische gas,
Kazakhstan “goes democratic ?”,
profiteurs in Kroatië, narigheid voor
Saakachvilli en, een eerste glimp van

GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN
Algemeen.
De mondiale piratages (een tussenbalans), radicalisering, crisisprofeten van gisteren en nu, het ver-volg
van de economische crisis op de
aardbol, de strijd tegen de belastingparadijzen, OP naar het islamitisch bankieren , de toestand in de
farma- en de auto-industrie, een
beetje over het internet en ook weer
wat over goedkoop vliegen.
Kaleidoscoop van een wereld in
ontwikkeling en bespeurbare tendensen in onze tijd.
Olie etc.
De trein herleeft, varen kan alweer
zuiniger, electrische en heel groene
auto’s (zelfs een 4X4 op waterstof),
het dure zand van Alberta en de
nieuwe caribbian pipe-line.
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Obama contra Medvedev, beide 47
jaren jong.
Oos-Europa,
nogal
labiel,
veel
corruptie en geweld als gevolg van
decennia van oorlogen daar. Een
imperialistisch Rusland dat dwingt.
Dat zijn onze oosterburen, maar
enkele van hen zijn ook EU-landen!..
Oost-Azië
Japanse + en - , China en Taiwan praten verstandiger en China leest de
“ELLE”. Men moet daar wennen aan
het machtige China zo dichtbij, vooral
Japan schrikt en ziet zijn positie
vedampen. Het wordt daar kiezen of
delen, waardoor ook de relaties met
het westen gaan veranderen.
Zuid-Azië
De vuile oorlog van Shri-Lanka.Deze
regio gaat steeds zwaarder in brand:
Pakistan, India, Thailand Shri-lanka
en Myanmar niet te vergeten..
Zuid-Azië nieuw brandpunt van geweld en instabiliteit; zeker door de
nieuwe spanningen India—Pakistan
zijn een grote zorg, ook voor het
westen.
Noord-Amerika
Obama kiest zijn crew en blijkt Clintoniaan te zijn. Zijn strategie voor de
economie is super-keynesiaans (nee
niet Keniaans!) en van ongekende
omvang. Ook zal hij de ziekteverzekering aanpakken en heeft al een
voorbeeld gevonden. Intussen zakken
de 3 grote autoboeren maar met Walmart gaat het prima.
De VS gaat groots in de steigers, die
Bush nooit vond of oprichtte. De
Staat is centraal nu “the free
business” er een troep van maakte.
Op de beurs, bij de banken maar ook
in DE industrie vanouds, de autobranche. Hoe kon het zo ver komen?
Latijns Amerika

Chavez wil for ever president zijn en
China ontdekt nu Zuid-Amerika ECHT.
China gaat kopend en onderhandelend over de globe. Na Afrika nu
het nieuwe energieland Zuid-Amerika.
De VS en Europa moeten beter meedoen..
Oceanië
Relatief stil en vredig maar ook
getroffen
door
de
crisis.
De
Maladiven eilanden zoeken vervanging voor hun verdrinkend land: het
land steekt nog maar 1,5 m. boven
zee-nivo uit… Maar waarheen nu met
z’n allen?
Magrheb-MO
Weg uit Irak en naar…Afghanistan en
Pakistan.. Israël gaat op naar verkiezingen en Syrië rommelt weer met de
VS. Marokko krijgt een superluxe
winkelcentrum en in Algerije moet je
erg op je woorden passen.
Het MO blijft een ontplofbaar geheel
al helpt de crisis aan een beetje rust
bij sommigen. Gaza en Westbank zijn
weer in grote moeilijkheden. De
Magrheb kruipt omhoog, maar Algerije gaat een radicalere weg.
Trends-Technologie
Dollargroen, kromme groenten, antibots robots, viagra is sportdoping (!),
eenbionisch hart, placebo’s WERKEN
prima, babies snappen veel vóór ze
praten, gechipte cactussen en eindelijk kan het: onzichtbaar zijn.
De vindingrijkheid en ook de gekkigheid van de mens kennen geen
grenzen!
TOPICS/CAPITA SELECTA
Wie is HET nou schuld is DE aktuele
vraag. Hebben we daarbij iets aan
inzicht in dierengedrag? Snapt Bush
iets van Keynes (of andersom) en
Obama cynisch en enthousiast ge-
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*****

zien en ook de visie op hem van
Fukyama.
CO2: CO2 te veel en steeds meer
steenkool stoken?
Immigratie is nu UIT , want het werk
is op in de VS en Europa. Moeders in
probleemwijken proberen in Parijs
hun ruziënde jongeren te verzoenen..
In Filosoferen—Discussiëren legt Nicole ons een model voor het menselijk gedrag voor.
Onder Alledaags van Eergisteren een
stukje joodse geschiedenis uit Carpentras: een les over immigratie en
integratie uit de Middel-Eeuwen.

“Het is voor kleine landen als België
onmogelijk geworden zich te verdedigen tegen de grote energiefirma’s”. ( Zei de Belgische
Energieminister en bedoelde daarmee NIET dat België
splitsen dus helemaal niet zou moeten).
****

“ EUROPA IS NIET AL TE BELANGRIJK
VOOR DE VS. HET IS GEEN PROBLEEM,
OOK GEEN BEDREIGING EN KAN OOK
DE VS-PROBLEMEN NIET OPLOSSEN”. (
Dit zei Hubert Vedrine oud-minister van
Buza Frankrijk, en dat klinkt ontnuchterend).
+++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++

****

*INGEZONDEN
EERST WAT INGEZONDEN MOPJES

*DIXIT---VERBATIM

BIECHTEN
Een oudere man komt de biechtstoel binnen
en begint zijn zonden op te sommen. Hij
zegt: “Ik ben 92 jaar en pas geleden stierf
mijn vrouw van 70. Ik heb veel kinderen en
kleinkinderen … Maar gisteren pikte ik drie
dames op die liftten ging met ze naar een
motel en had met alle drie sex, en wel drie
keer. “
”Zo”, zegt de priester geschrokken,”heeft u
spijt van uw zonden?”. “Welke zonden?”,
zegt de biechteling.
“Wat bent u voor een rare katholiek”, zegt
de priester verbaasd. Zegt de man: Ik ben
joods…
“Wel, waarom komt u me dat alles dan hier
vertellen”, zegt de biechtvader..
“Tja’, zegt de oude baas, “ik ben 92 weet u
…dus ik vertel dit aan iedereen”!

“TOEN IK JONG WAS, WAS DE
ENIGE ZWARTE DIE IK OP TV ZAG
MICHEL LEEB DE KOMIEK, DIE EEN
ZWARTE IMMITEERDE OM ONS AAN
HET LACHEN TE BRENGEN”. ( Zei Rachida Dati, zwarte minister van Mensenrechten in de franse
regering).

***
“De russen denken nog steeds dat ze
een militaire grootmacht zijn, maar
hebben daarvoor al lang niet meer de
middelen”. (Wat je niet zou zeggen na het Georgiëconflict).
****

“AU PS , LA LUTTE DES CLASSES A ÉTÉ
REMPLACÉE PAR LA LUTTE DES PLACES” (Rijmt zo leuk in het Frans dus, ik laat het zo

****

staan; gaat over de vechtende socialistische partij).

HIER EEN NOG WAT , FUTURISTISCH
LIJKEND VERHAAL WAT GEWOON GAAT
OVER (BIJVOORBEELD) NEDERLAND
OVER ZO’N 5 JAAR…?

****

WIJ ZULLEN DE ZON WEER DOEN
SCHIJNEN EN OOK ALLE STERREN DOEN
FLONKEREN, WANT WE ZIJN SOCIALISTEN!” (Zei Segolene Royal tijdens haar eenzame strijd tegen de andere “PS-olifanten).

“

Zo ziet jullie toekomst eruit als je de nieuwe
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elektronische identiteitskaart en medisch
dossier-kaart op zak hebt!

Klant: 'Oké... stuurt u daar dan een van. '

Een klein voorproefje:

Telefoniste: 'Goed. Dat kost 15 euro.'

Telefoniste : 'Pizza Hut, goede middag.'

Klant: 'Prima. Ik geef u het nummer van mijn creditkaart. Dat is....'
Telefoniste: 'Sorry, meneer, maar u hebt uw
toegestane bedrag al overschreden. U zult cash
moeten betalen.'

Klant: 'Goede middag, ik wil een pizza bestellen.'
Telefoniste: 'Mag ik uw Burgerservicenummer,
meneer?'

Klant: ' Okay! Ik haal het bedrag wel uit de muur
voordat uw bezorger arriveert.'

Klant: 'Dat is 222 0033653 52.'

Telefoniste: 'Dat zal niet lukken, meneer, er staat
niets meer op uw bankrekening.'

Telefoniste : 'Dank U, meneer Will Hanssen. Uw
adres is Cornelis van Rij plantsoen 73 en uw mobiele
telefoonnummer is 06 43587849. U speelt golf bij
AMVJ, tel. 020 6457248, uw contactpersoon is Koen
en dhr. van Exel is net gekozen tot voorzitter. Vanuit
welke locatie belt U ons?'

Klant (boos): ' Dat is uw zaak niet! Stuur die pizza
en ik zorg wel dat ik het geld heb. Hoelang duurt
het'?
Telefoniste: 'U krijgt de pizza over een uur bij u
thuis. Heeft u haast, dan kunt u ze hier afhalen en
contant betalen. Maar pizza's per fiets vervoeren is
niet aan te raden, meneer.'

Klant : 'Euh.... ik ben thuis. Vanwaar haalt u al deze
info over mij?'
Telefoniste: 'Wij zijn op Het Systeem aangesloten,
meneer.'

Klant (getergd): 'Hoe weet u dat ik een fiets heb??'

Klant: (zucht diep) 'Goed dan! Mag ik 'n pizza met
ham, mozzarella en...'
Telefoniste: 'Ik denk niet dat dit een goed idee is,
meneer.'

Telefoniste: 'Ik lees hier dat u uw afbetalingen van
uw auto niet meer hebt kunnen doorbetalen en dat uw
wagen in beslag is genomen. Maar uw fiets is betaald,
dus ik veronderstel dat u die gebruikt.'

Klant: 'Hoezo?'

Klant: '@#%/$@&?#!'

Telefoniste: 'U lijdt volgens uw medisch dossier aan
hoge bloeddruk en u hebt ook een te hoog cholesterolgehalte; uw ziekteverzekering weigert de gevolgen van schadelijk eetgedrag te vergoeden in geval van problemen. Bovendien krijgen wij ook een
boete voor het leveren ervan.'

Telefoniste: 'Mag ik U verzoeken om beleefd te
blijven, meneer? U bent al eens veroordeeld geweest
wegens belediging van een wetsdienaar. Een tweede
aanklacht zou niet best zijn.'

Klant: 'Oei! Wat raadt u mij dan aan?'

Telefoniste: 'Nog iets anders, meneer?'

Telefoniste: 'Probeert u onze Pizza met yoghurt en
sojabrokjes eens. U zult dat ongetwijfeld heel lekker
vinden.'

Klant: 'Neen... Of ja, toch wel: vergeet niet om ook
de gratis fles Cola te leveren zoals in uw folder staat.'

Klant: (Sprakeloos)

Telefoniste: 'Sorry, meneer, een uitsluitingclausule in
onze vergunning verbiedt ons om gratis dranken, die
suiker bevatten, aan diabetici te geven.... wat dacht u
van suikervrije Rivella, meneer? Die moet u natuurlijk wel betalen, maar...'

Klant: ' Waarom denkt u dat ik dat zal lusten?'
Telefoniste: 'Uw ex-vriendin heeft laatst het boek
'Lekkere recepten met soja ' in de lokale bibliotheek
geleend'.
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Condoleeza Rice in his cabinet in prominent
public positions.
Obama incidently already sounds more conservative then he did as a candidate. Hope
he runs the country as well as he did his
campaign.

Klant: hangt op.

En gaat naar de knappe dame van de
gezellige chinees-turkse 'happie happie' op
de hoek, oh meneel, ben-u-el-weel ? Wil-ume-menu? Nee, schat , eerst eten.....daarna
zien we wel, lekkere dikkerd...., waar is je
man ?

I heard the broadcast of Mme Christine Lagarde (French minister of Finance; Red.)
when she was speaking to the NY Economic club. I was very impressed with her presentation and the clear vision she had on
how to fix the current economic problems.
Very comforting to know that some officials
have not lost the capacity to think.

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 47-08:
Lezer Joe, uit de States, geeft zijn zeer
gewaardeerde visie op de amerikaanse verkiezingen. An opinion from wtihin, dus:

Secondly, Gas prices here in Greensboro
have dropped to $2.15 per US gallon from
$4.50 two month ago. Approx 60 cents per
liter and some states report as low as $1.50
per US gallon. This frees up about 2 to 3
billion dollars every week. I cannot believe
that people will not spend that extra money
even if it is to pay off credit cards.
Looking forward to your next edition.
Joe.

Dear Leon,
The vast majority of people here have accepted and applauded Obama's election.
Jack Welch in his weekly commentary on
management that three critical leadership
qualificationsoverlap between running a
campaign and running a company and that
we can all take a lesson from how well
Obama followed these.
To start " a clear consistent vision" Stick to
a limited number of points and keep repeating them. Reagan did the same thing and
Jimmy Carter the opposite.
2nd Execution. Execution is not the only
thing to get correct but without it little else
matters. (Quoted from Larry Bossidy and
Ram Charan) The value of friends in high
places.
Three: critical endorsement at just the right
time including Colin Powell. The press clearly downplayed controversies in the Obama
camp and emphasized those in the republican camp. Charly Gibsons treatment of
Sarah Palin in his interview was very arrogant and totally unfair. McCain did make the
mistake of not informing his advisors before
announcing her as the VP. (In the lower 48
states we think of Russia to the east in
Alaska it is to the west. We are as close to
Russia as Poland.) Palin did not explain.

Thank you very much Joe!
Of course the quality of campaigning plays
an important role in the result! Why didn’t de
republicans give more money to McCain to
have a better result? Where a lot of republicans not also very tired from the bad image
of Bush? And what Palin did in the race was
sometimes very shocking for us: she gave
the impression to knowing nothing about the
world outside Alaska. Imagine, that she
would have become president when something bad would happen to McCain! A disaster in the eyes of europeans.
Europa as you know, is a lot of misunderstanding about the position of Obama. He’s
thought to be “left from center” in European
terms and he is of course not at all this. You
have to compare him with liberal-leftish parties as D66 in Holland and FDP in Germany.
So a lot of Europeans will be slightly shocked when he is going to operate. But I think
Europeans see a return to a more morally
better way of governing; what happened

George Bush did set the stage for a black to
be president by Having Colin Powell and
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with the Iraq war and Guantanamo (+ the
secret prisons in Europe) gave a very bad
impression here. So the good thing is:
there’s more confidence between the States
and Europe and the possibility of a new beginning. Don’t forget that east-european
countries as Polen and Tsjechia are far right
from the mean positions of the west-european countries. And, Russia, that’s very angry with de US about the Shield, is also our
neighbour in Europe! And our very big natural gas supplier!
I believe, with you, that Bush opened the
way for a black president as you said; we
even have the impression that Bush was not
a man with racist feelings about the blacks
etc. , something we can not always say of
countries in Europa (like France!). Christine
Lagarde was in top management in the States as you will know. I think she’s very intelligent and hard-working and she has a good
influence on Sarkozy. She’s a real liberal in
economic thinking with a nice french touch, I
think. Gas-prices went down here from 1,55
€ a liter to 1,00 now (for diesel) so 55 eurocents a liter , but here consumption of fuel
went also down… people are afraid and not
to confident on future. Perhaps Americans
will be different and put in the money “leftover” to buy other things… On the other
side their debts and the costs of keeping
them will encourage them to repay some of
their debts, isn’t that so?
Let me end with telling you that Europa has
a much better feeling about the USA then
we were seeing for the last , let’s say, five
years. I’m happy about that, personally. And
I think de States will recover, it’s in their
genes. But will more and more be an important player in world politics with at least
two others, coming up. What leaves us, the
Europeans with an intermediate position, a
lot of people think. W’ll see!
Thanks a lot and I hope you will like this
edition.
Leon.

dere kanten van de era Bush etc. aan te
tippen, waardoor een evenwichtigere kijk op
de gebeurtenissen in de VS kan worden
bereikt.

In defense of Bush November 15 2008
On May 10 1940, in Goirle NL, I was awakened early by some strange noise. I jumped out of bed and went to the outside deck
that connected to my bedroom. Looking up I
saw planes flying in the sky. I am not sure I
had ever seen one before but I was sure
that this was something my father would
want to see. When my parents came outside, father told me to awaken the major
who was the regional commander and was
quartered in our spare bedroom. Mijnheer
Majoor the regional commander, came
outside looked up and said “What are those?”
“Airplanes!”
“We do not have airplanes !”
“These are German airplanes !!!!”
“Ah jaa, what should I do ?”
“Call up your sergeant and tell him to start
shooting!”
He left and so did the planes. We did hear
some explosions.
(Red.: Joe is van oorsprong Nederlander en
beleefde dus daar ook WOII)
War is ugly but it does come and in 1940 we
were totally unprepared for it. If we had
been it might not have happened.
We are a nation at war, an unconventional
war, against an enemy that does not abode
by the Geneva convention a ruthless enemy
that makes no distinction between armed
forces and civilians does not respect life not
even there own. A global enemy with no
respect for borders or religion, wears no uniform and recruits globally. An enemy that is

***

En Joe schreef even later nog een mailtje
waarvan de titel voor zichzelf spreekt. Hij
doet me het grote plezier om ook wat an-
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partially military and partially simply lawbreaking in nature.

handling it. It also brings state laws into play
unless we put them in DC. Almost certainly
a new legal system will have to be organized and passed by congress. Simply moving the facility does not alleviate the bad
public image

To fight this enemy requires unprecedented
legal and moral challenges. It requires police action as well as military battles. It requires intelligence and a very accurate knowledge of situations on a global scale but on
a local level.

Therese Delpech (zie vorige editie: TOPICS; RED.)
has wise words which we all should ponder .

The last two major attacks came in 1993
and in 2001. Both in the first year of a presidency. This was not politically motivated
but simply because during a transition of
government we are most vulnerable. When
Joe Biden said that Obama would be tested
it was not because he is Obama but
because of past precedent.

Bush is the only world leader that has said
there should be a Palestinian state and on
this basis has resurrected negotiations that
a few years ago were deemed impossible.
The call for elections in Israel will delay this
process let us hope the next administrations
will follow up.
He was successful with North Korea and let
us hope he and the president-elect can
make progress with Iran, if not, a major armed conflict will develop. Israel is not going
to let Iran have a nuclear weapon with a
1200 mile range missal, regardless of what
anybody says.

Since 9/11 there have been other attempts
some major some minor but they were
stopped effectively and without much publicity
Last week we saw George Bush invite
Obama to the white house, for a friendly
chat. This is now one of our sacred gestures
to signal a smooth transition. (Unlike Roosevelt who kept Harry Truman completely in
the dark) What was unusual is that it happened immediately after the election instead
of some time later in the process. Bush has
made it very clear to all his staff that he
wants a maximum cooperation with all the
new personnel that is coming on board. I am
convinced that he thought it prudent to set
the example early to allow as much time as
possible. Hiring over 4000 people coordinating between them and getting the lines of
communication going is a daunting task and
to accomplish this in 8 weeks impossible . If
they focus all their attention on the crisis
and potential crisis hires ,they may avoid the
major mistakes that have been made in the
past.

The financial crisis is just a minor problem.
Obama will have his hands full but with support not just applause he will ,I believe, be
up to the task.
Joe (US).
Leon , the above words can be used as you
see fit. If you have some comments or need
some from me let me know. Your paper is
very informative and reflects the opinions
very well.

***
Dear Joe,
Thank you so much for this additional
comment! Of course we remember Worldwar II and how stupid we were to believe
Hitler. Who was lying to every-one. And how
happy we were that the USA and others
came to liberate us and help us in rebuilding
our countries.
No one should underestimate the danger of
the terrorism w’re dealing with. But we
should better learn how to fight ti. See what
the Russians made for mistakes in Afgha-

Guantanamo Bay is one of the legal challenges that confronts us. There are prisoners from different nations which nations do
not want them back. Moving to the mainland
gives them access to our courts with many
judges that would simply not be capable of
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nistan and what happened in the lost Vietnam-war. The causes of radicalism must
better be understood en we must also understand that these wars are so dirty because they are happening in area’s where
every village and town turns out to be a war
zone full with civilians.
The problem is also that we saw the US
going to war to fight a dictator who, that’s
what they told us, had weapons of mass
destruction . It turned out in a shock: never
these weapons were found and, then we
discovered that there was a conduct in this
war, by some military people, that was no
better than what Saddam the dictator did to
his people. That was a very big shock in the
western world. Also secret prisons followed
and Guantanamo turned out to be filled with
people that were not guilty at all, hundreds
were held without having any clear accusation… And the own laws of the west were
not respected by western countries themselves! That caused an enormous moral
shock over the whole world; we lost all our
legitimacy in that war!
Of course, all Europe doesn’t think that all
americans went bad, no. But we saw a detoriation in the government of moral standards, an overestimation of the self control
in a super-liberal financial-economic system
and a kind of naïvity in the believe that every human being would of course choose for
the same values of liberty and democracy.
Now we see a return to the USA we like ,
where people want to return to standards
we all admired the country for. Democracy
saved the USA and I belief in a return to an
admiration for this great country in the whole world. Of that, Obama is the symbol; we
like him because we believe he gives as
back the America we believed in. So congratulations: you have got a great country
that wishes to repair the mistakes!

and Bush/McCain gave a very good example.
The policyline of Bush for the ME, a two
State solution for Israël-Palestine, is admirable. But there was nearly nothing done to
get the process of peace going stronger;
precious time was lost I believe. NorthKorea was, at the end, solved in an acceptable way, but I’m afraid it will go wrong
again.
The USA are in a very demanding position,
because still the mightiest country on earth.
Policy making is a hell of a job for an american government. Every-one knows that.
But I’m afraid that during Bush-time, you
were not to lucky in the choice of men and
women to govern this great country.
The years to come, with a fast accelerating
decline of world economy, will bring a lot of
troubles, lost balances and more and more
tensions and conflicts . We must hope that
the USA and others will be able to use their
power to prevent a world with to much
bloodshed and unhappiness.
The way the elections went, is for many
people an hopefull change to better times,
within and without your country.
Thanks for your informations and insights
given, Joe!
Leon.
******
Nieuwe lezer F. , “aangebracht” door lezer
M., zijn vader, stuurt me een bericht ter
kennismaking. Dat stel ik zeer op prijs en
het geeft me ook enig idee van wat “mijn”
lezers doen, denken en zijn. Merci beste F.!
Beste mijnheer Leon,
het was mij een waar genoegen kennis te
nemen van "Le Provencál" , ondertussen
editie 46 reeds geestelijk verwerkt, en no.
47 zal op één van de komende herfstige
(=typisch NL, dus wind en regen, maar met
een glaasje rouge) avonden doorgenomen
worden. Zoals mijn vader uit het verre "Les
Vendrans" reeds aangaf, behoor ik ook tot
de categorie laaglanders die in de lengte en
de breedte van Frankrijk kunnen genieten.
Door LP wordt dat minder oppervlakkig, het

The way that you choose to transit to the
new presidency is a real example for many
countries where such transition is unthinkable. They rather would kill each other and
frustrate the turn-over of power. The USA
show real style and democratic mentality,
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geeft (nu al? Ja, nu al!) een beter inzicht
hoe de autochtonen met hun land omgaan
en erover denken. Zelf heb ik nu helaas nog
niet de tijd (beter gezegd, ik néém nu nog
niet de tijd) om uitgebreid tijdschriften en
kranten door te nemen. Werk, kinderen (10
en 8 jaar), verenigingen en familie kosten
veel tijd, soms leuk, soms .......kost het veel
tijd. Dit zal wel bekend voorkomen, dan zal
het ook niet vreemd zijn dat 3 weken per
jaar "France" te kort is om dieper op dit speciale land in te gaan. Waarom speciaal?
Ten eerste door jeugdherinneringen, veel
vakantie's in de jaren '60 en '70 doorgebracht met ouders, daarna (2e) na behalen
van rijbewijzen veel met vrienden per motor
het hele land doorkruist, en vooral daardoor
(3e) de verschillen (in mensen, geografisch,
wijn, cultuur en eten) leren waarderen. Zet
maar een Elzasser, een Breton, een Provencaal en een Parijzenaar bij elkaar, en als
je niet beter weet denk je dat het inwoners
zijn uit vier verschillende landen. Het gegeven dat mijn vader in de jaren '70 een stuk
grond kocht in de Provence en daar in de
loop van de jaren een heerlijk vakantiedoel
gebouwd heeft maakt het nog mooier. Onze
kinderen zijn elk jaar na hun geboorte wel
één of meer weken daar geweest, en kennen de Mont Ventoux beter dan de Veluwe
(beetje overdrijven mag wel).

men. Zij is ook op school actief, leidt de
hobbyclub in goede banen, volgt een opleiding tot IVN-gids (natuurbeheer/-behoud) en
beheert het huishouden. Verder lezen we
vooral boeken ipv TV (en TV is dan vooral
BBC en 's avonds bijna altijd Pauw en Witteman) en (zoals eerder vermeld) de NRC
en lokaal De Gelderlander. Andere tijdschriften komen en gaan, maar de praktijk
is dat er vaak een stapel ligt "om nog even
te lezen als er tijd voor is".
Als ik voorgaand epistel doorlees geloof ik
dat ik nog nooit zo'n uitgebreid verhaal heb
geschreven om een abonnement aan te vragen, maar een uitgever/hoofdredacteur die
zoveel energie in zijn blad steekt mag dat
ook wel verwachten van zijn lezers.
Verder ben ik benieuwd of u ook doorgaat
zodra het appartement in Marseille is betrokken.
Alvast bedankt voor de eerste editie's, hopelijk volgen er nog velen.
Vriendelijke groeten,
Frank van B.
**
Beste Frank en eega,
Je behoort tot het wat uitstervend ras der
Nederlandse francofielen, ik bedoel dus, de
“echte” die zich voor dit land interesseren en
er meer vandaan halen dan een bruin kleurtje. Het is een genoegen om daar wat voor
te schrijven, geloof me! Jullie zijn praktisch
grensbewoners begrijp ik, dat geeft ook dus
ook wat afstand tot een al te eng “hollandisme” (grapje).
Je werk is mij niet onbekend omdat ik als
bedrijfskundige, vroeger, nogal eens te maken had met produktieplanningsystemen.
Maar van glazen weet ik alleen dat ze me
helpen bij het vele lezen.
Jullie voeren een actief leven en dan valt
het niet mee om veel tijd te vinden voor
leeswerk over de wereld om ons heen. Het
feit dat jullie dit proberen is al een compliment waard; want ik zie nogal eens mensen

Wat over onszelf (ivm "ken uw lezer"), wij
wonen in het kleine, zeer landelijke dorpje
Aerdt (870 inwoners) in het oosten van NL,
midden in de Rijnstrangen, zo'n 2 km van
de Duitse grens en 14 km van Arnhem.
Ikzelf werk bij het Franse (!) bedrijf Essilor,
bekend van brilleglazen (met Varilux als
bekendste merk) als Produktieplanner (prioriteiten in produktie mbt levertijd). Ons bedrijf is marktleider in NL, en trouwens ook
internationaal. Wij produceren en leveren
zo'n 50.000 glazen per week aan opticiëns
in alle soorten en maten (einde reclameboodschap). Verder besteed ik m'n tijd aan
OR-werk, en verschillende bestuursfuncties
in verenigingen in ons dorp, w.o. schoolouderraad, voetbal/tennisclub. Mijn vrouw
heeft geen betaalde baan, een bewuste
keuze toen de kinderen in ons leven kwa-
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die hun omgeving in bredere zin eigenlijk
niets interesseert. Waartoe dat kan leiden,
vooral in democratieën, zien we nu weer
eens: de kiezers moeten de gekozenen in
de gaten houden en dat niet gewoon “uitbesteden” aan andere (gekozen) parlementariërs. In de VS zie je, en dat is uiterst hoopvol, dat mensen zich nu massaal afkeren
van de koers die de afgelopen jaren politiek
werd gevolgd. Als “de massa” zich niet meer
interesseert voor “politiek etc.” dan zijn ze
ook geen serieuze kiezers meer en sturen
de verkeerden naar het landsbestuur.
Overigens besef ik zeer, dat ik, al op mijn
53e gepensioneerd, makkelijk praten heb,
en ook daarom probeer ik op mijn maniertje
wat maandelijks verzameld wel en wee van
de mensheid via LP naar belangstellenden
te sturen. En wees gerust, ook uit Marseille
(in 2010 pas) zul je de LP ontvangen. Daar
woon ik niet zo ver van het Alcazar, een tot
prachtige bieb omgebouwd vroeger legendarisch theater, met o.m. een internationale
kranten leeszaal van enorme omvang, internet toegang tot kranten en zelfs personeel
dat je kan helpen met vertalen. Tot in het
arabisch toe. Jullie begrijpen dat je daar iets
van gaat merken in de toekomst!
Als jullie iets willen toevoegen, iets willen
bestrijden of gewoon ook iets interessants
aan anderen willen laten lezen: de kolommen van de LP staan voor u open. Ik wens
veel leesplezier en hoop dat ik iets kan bijdragen, via deze wat uit de hand gelopen
hobby.
Leon S.

Je hebt er geen idee van hoe goed het mij
doet om te lezen en te beleven hoe je met
verwondering en blijmoedigheid - en dus
geluk - naar de kleine, nietige dingen om je
heen kijkt. Inderdaad, de natuur is eenvoudig en oneindig mooi. De schoonheid
van je wijnranken en stukjes tuinbegroeiing
is door geen enkele kunstenaar te benaderen.
Een zenmeester zei ooit tegen mij: "Vergeet nooit Cor: in de kleine wereld zit de
grote wereld. in de druppel zit de oceaan.
Kijk en benader derhalve heel behoedzaam
dat kleine en wordt er een mee."
Ad Noot-1 (waarin enkele “wijsheden”stonden,
Red.), riep bij mij een Ghanese wijsheid in
herinnering: "Ik ben omdat wij zijn."
Je bedreigende ervaring in Marseille kan ik
me goed voorstellen. Je moet snel kiezen,
aarzeling maakt je extra kwetsbaar.
Vanuit je eigen waardigheid krijg je een
spontane reactieneiging om in te grijpen.
Als je dat niet doet, heb je later een extra
probleem.
Je frustratie blijft dan parten spelen door de
zogenaamde 'unfinished business' en gaat
zich tegen je keren. Zo had ik eens een zodanige "naverbranding" als gevolg van een
gebrek aan ingrijpen op een feestje (ik wilde
dat niet verstoren) dat ik bij het naar huis rijden haast tegen een stilstaande auto
reed...!
Onlangs werd ik hier in de buurt bedreigd
door een vent met twee loslopende staffordshire honden. Hij keek me aan, met nauwelijks afstand tussen mijn en zijn gezicht.
Al tierend, want ik had afwerende gebaren
gemaakt tegen zijn honden/ ik mocht zijn
honden niet slaan (?) ... Discussie was zinloos: zijn hersens zaten in zijn door fitness
gevormde bicepsen; hij demonstreerde me
dit duidelijk. Ik kon mijn Labby niet loslaten,
hij zou verscheurd worden door de twee
vechthonden. Je weet ook, dat een flinke
klap op mijn hoofd voor mij fataal kan zijn
als gevolg van mijn recente zware hersenschudding. Als een flits ging dit alles door
mij heen. Onmiddellijk werd ik weer zenboeddhist. Ik ging in hara staan - mijn hoofd

PS: ik doe natuurlijk mijn best een heer te
zijn, maar je hoeft me niet te “mijnheren”
hoor!
*****
Lezer en goede vriend C. schrijft een reactie
bij het lezen van editie 48-08
Beste Leon,
Door de nieuwe Provencal dansend, het
volgende:
Een prachtige inleiding Leon!
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verzonken in de plexis solaris: als een judoman (ook) - en bleef hem rustig aankijken.
Zijn agressie gleed als een sluier langzaam
van hem af. Plots draaide hij zich om en
smeerde 'm. Het kan verkeren.

Veel dank voor je vriendelijke en vooral ook
stimulerende woorden. Je ziet daar ook aan
hoe WIJ onze ervaringen opdoen en hoe we
daardoor worden gevormd, en. Ervaren vervolgens, dat het DOORGEVEN ervan aan
hen die na ons komen, uiterst moeilijk of
telerstellend verloopt En moeten daaruit dan
dus weer leren, dat ervaring pas spreekt
als… je het ooit ZELF ervaart! Pas na vele
generaties, via een evolutionair proces, zie
je ervaringen tot waarden en wijsheid uitgroeien verankerd in een cultuur.

Inderdaad, India wil naar de maan gaan. En
dan te begrijpen dat velen voor dit land ontwikkelingshulpprojecten steunen!
Een land waar de paria's zelfs niet in de
tempels mogen komen om dezelfde goden
te eren! "Doe dat maar op afstand, dat
werkt ook."
Ik zag dit onlangs op de TV. Een duitse
ploeg had de grote zoutmars van Ghandi
nog eens afgelegd. Er was op deze 200
km.-lange route nog nauwelijks iets te vinden van de gedachten van deze grondlegger van de staat India. Zelfs zijn beelden
moesten verstopt worden!
Het weinige bezit van de allerarmsten werd
zondermeer met de bulldozer weggevaagd
want er moesten 'highrisers' komen in naam
van de voortgang.

Wat India’s maangang betreft: tja, als je bij
de groten hoort omdat je 1 miljard zielen telt
en, nog meer, als jij bij de groten wil MEESPELEN dan moet je ook naar de maan (zie
VS, Rusland, China en… het ruimtevaartprogram van Europa!)…. Anders tel je niet
mee, dat is de bestuursstijl bij alle groten:
Oost, West en Noord , Zuid! Zie het feit dat
recent er een G20 was…. Voor het eerst
waren de nieuwe groten uitgenodigd om
wereldproblemen te bespreken, een keerpunt! Vooralsnog symbolisch, maar toch..
En dat vroeger idealisme verdwijnt of wordt
uitgepoetst is ook des mensen. Zie hoe het
nu in het ANC gaat nu Mandela nog in leven
is, maar zie nu ook hoe de VS een Obama
kiest, nadat er eerst een Kennedy en een
King moesten sterven. Culturen hebben
uiterst vreemde kanten soms, we kennen
daar ontelbare voorbeelden van in de geschiedenis van elk volk. De Joden mochten
tot de franse revolutie in de meeste (toen
vaak katholieke) landen geen lid zijn van de
gilden, mochten enkel handel drijven en
geld tegen rente lenen en de belastingen
innen voor de hoge heren. Voor hen gold
niet het recht dat voor anderen gold en bescherming van de overheid was er voor hen
nauwelijks. Ene Hitler maakte deze opvatting 60 jaar geleden tot een staatspolitiek!
En ik mocht in mijn jeugd niet met de protestante buurkinderen spelen…
Wij ontmoeten nu , door de globalisatie,
andere culturen heel intensief en staan om
de haverklap voor een waardenstelsel of
religieuze idee die wij enkel maar willen
verwerpen. “Dat kan toch niet”, zeggen we
dan. De “ander” snapt ons oordeel niet en

(En nu volgt een reactie van C. op het verhaal
van Nicole over brandwondenkids. RED)
Er was ooit een programma op de duitse TV
dat heette: "Die Stille Stars."
Daar hoorde die Antwerpse dr. Peeters in
thuis! Vreselijk als je de negatieve reacties
leest. We kunnen daar vele kwalificaties
aan hangen; ik volsta met te noemen:
"Gebrek aan beschaving."
Mijn keuze is altijd de zwakke. Ik vertelde
dat ik wekelijks vrijwillig werk voor en bij
(vaak meervoudig) gehandicapte kinderen.
Huilen en lachen gaat hier hand in hand.
Maar wat een kracht gaat van die kinderen
en hun ouders uit! Voor die zelfde menselijke kracht is dr. Peeters een modelvoorbeeld, een inspiratiebron voor iedereen.
Zo'n man verdient een standbeeld.
Cor
**
Beste Cor,
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vertaald dat in vijandige houding of gebrek
aan respect van ons. Of denkt daarbij aan
vroegere kolonisatoren die al hun cultuur in
“hun” kolonie gewoon wegvaagden.

risicoloos verschuilen in deze stormen. Hij
kent alle bankbobo’s al lang, heeft grote
kans op een ministeriële carrière en geniet
een hoog prestige. En, hij is een admirateur
van Sarko. Dus heren bankiers opgelet…
geld moet rollen anders komt mijnheer
Ricol. En hij is niet “pour ricoler”, dus niet
iemand om geintjes mee te maken. Sarko
houdt niet van praten, maar van daden. En
wie niet meefietst krijgt op zijn lazer.

Tenslotte, ik ervaar zoals jij dat het ware in
het kleine zit en in het helpen van hen die
zich niet meer zelf kunnen helpen… Soms is
zo’n hulpvraag erg dichtbij heb ik recent op
harde wijze ervaren. En als wij een de bestaande standbeelden zouden mogen vervangen door ander, dan was er heel wat
sloopwerk te doen. Maar vervolgens zouden
wij dan “weer eens ervaren hoe groot de
“L’embarras du choix” kan zijn.
Dank je zeer voor je bijdrage,
LEON

WERKEN TOT 70 IN FRANKRIJK?
Tja het is geflikt toen een amendement
werd aangenomen bij de discussie over de
Financieringswet op Sociaal gebied…. Let
wel: het MAG als de werknemer dat wil! En
dus mag de werkgever niet meer, zoals nu,
de werknemer van 65 jaar er gewoon uit
gooien. Dus zou je denken dat dit
vakbonden blij maakt… Nee dus, de schrik
bij hen en bij links is enorm! Men is zeer…
ongerust, ook al weet eenieder dat in
andere buurlanden men zonder schrik praat
over pensioen bij 67 en 68 jaar. Nu is de
nieuwste kreet dus: Als de werknemers nu
niet protesteren worden zij de “kalkoenen”
van de crisis! Alsof de enorme sociale
tekorten ook maar IETS met de crisis te
maken hadden of hebben! De piloten en
anderen van Air France wilden ook al graag
langer werken dan de wet nu voorziet en dat
leidde ook al tot verzet in de vakbonden. En
dat terwijl Frankrijk wel de oudste inwoners
van Europa heeft; zo gezond wordt hier geleefd. Dat mensen zelf wat meer willen
verdienen door later met pensioen te gaan
en, ook de pensioenkas langer spekken
voor iedereen,dat is nog niet doorgedrongen
bij de syndicats. De hypocrisie is nog niet
voorbij, helaas. Want als de reële verwachting bestaat dat de levensverwachting
tussen 2000 en 2050 van 75 naar 84 gaat
(de heren) en van 83 naar 89 (de dames)
dus gemiddeld 7,5 jaar langer, hoe moet je
dat dan anders betalen? En let wel: deze
verruiming verandert niet veel voor de
komende 10 jaar, maar dan begint het
langzaam wat anders te gaan. En waarom
daar, ook historisch gezien, zo’n heibel over
schoppen? Zo’n honderd jaar geleden was
je blij als je 50 jaren maken mocht…

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

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.
DE KREDIETMEDIATEUR VAN SARKO
Hij is net benoemd en zetelt in het ministerie
van Financiën. En hij zegt: “Ik aarzel niet om
de bankiers die krediet weigeren te verstrekken zonder goede redenen en die zo
de economie van Frankrijk schaden”. Dat is
harde taal.
Voor de bankiers breekt nu het uur der
waarheid aan: als de staat moet bijspringen
met kapitaal dan moet de bankier het geld
ook uitlenen. Dat is de ratio.. Mijnheer Ricol,
cijfer-expert en groot adviseur bij mega-fusies van banken heeft er wel zin in. Hij heeft
een zeer groot netwerk, in zijn vakgebied
(accountancy/financiën) en in de politiek. Hij
was van zowat alle vakinstanties voorzitter
en kent de wereld, ook buiten Frankrijk,
goed. Deze man verkoop je geen onzin…
Nou moet u dus vooral begrijpen dat hij
“macro-achtig”naar het bankgedrag gaat kijken om te zien of ze niet oppotten en zich
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SPECULERENDE OVERHEDEN
De banken hebben nogal wat verdachte
beleggingen aangesmeerd aan grijpgrage
overheden. Ook in Frankrijk , zoals in Duitsland en Nederland ook al is gebleken.
DEXIA, CREDIT AGRICOLE en de Caisses
d’Epargne zijn de grote boosdoeners. Deze
verdedigen zich met de eerder gemaakte
hoge rendementen… maar nu komen de
waardeverliezen te voorschijn. Het zijn, zegt
men, echte tijdbommen ook voor de verantwoordelijke politici. En het totaal ontbreken
van regels en toezicht schokt eenieder. De
argeloze burger moet nu vaststellen dat
ZIJN OVERHEID speculeerde met zijn belastinggeld en moet dus nu WEER betalen.
La vache citoyenne wordt weer gemolken..
Een drastisch voorbeeld is het Departement
Seine-Saint Denis dat onder links bestuur
staat. Haar schuld is voor 96% een hoop
van die rotte, louche leningen… De 48 miljoen kosten daaraan verbonden gaan nu
naar wel 75 miljoen oplopen. Wie zijn nu de
foute figuren? De banken die deze transacties sloten of de socialisten/-communisten
die het departement leiden? Kapitalisten
zijn er overal en domme dus ook al.

HET GROTE GAT VAN FRANKRIJK
Het gat tussen plan en werkelijkheid aangaande het tekort van de Securité Social
was vanaf 1997 tot 2002 enorm, liep toen
wat terug tot 2006 en gaat nu weer pijlsnel
naar grote diepte. We zijn weer aangeland
op ca -3 miljard per jaar tekort… Niemand
durft echt deze kat de bel aan te binden,
Douste Blazy was de laatste die dat deed en
nu is het weer: laissez-faire, laissez aller..
Uiteraard draagt het dichten van dit gat niet
weinig bij aan het grote budgettekort van de
staat. Let wel dit gat van straks 5 miljard is
de HELFT van het budget voor Ecologie en
2/3 van de uitgaven voor de (grote) steden… Dat gaat dus binnenkort ploffen. Nu
is ook de docteur (eindelijk dan) aan de
beurt!
DE FRANSE GEVANGENEN…
De controleur-generaal van het franse
gevangeniswezen studeert op de problemen
van de gevangenen, zeker nu er al 93
zelfmoord pleegden dit jaar. Hij reist veel af,
kijkt, praat en luistert naar directies, gevangenen en bezoekers. In 5 maanden
deed hij al 20 controles en bij elk bezoek
stuurt hij een rapport aan vier ministers:
Justitie, Gezondheid, Binnenlandse Zaken
en Immigratie. Hij geeft hen 1,5 maand om
te reageren, want zij moeten zijn regelschendingen direct repareren. Enkele zaken
die hij aanpakte: families die op 800 km van
een gevangene wonen, en hij vond hij wel
drie keer zoveel voornemens van suicide
dan uitgevoerde pogingen. Hij zegt ook dat
het hier echt niet alleen de overbezetting
van cellen gaat… Ook hamert hij op meer
menselijkheid voor de gevangenen. Deze
Jean-Marie riskeert, als ik het goed inschat,
dat hij de orkaan niet VOOR kan blijven die
al om de oren van Dati waait. Als Sarko het
hoort is het zo afgelopen met zijn reisjes…
Want woorden zijn achterhaald er MOET nu
echt iets gebeuren. Dati kwam even niet
verder dan het voorstellen om alarm-apparatuur/camera’s in cellen aan te brengen…
Dati wordt mogelijk nog eerder minister AF
dan moeder…(want ze is zwanger!).

KERVIEL VROEG RAAD BIJ HELDERZIENDEN
In de bankwereld is het ook link geworden.
Kerviel van de Soc. Generale blijkt heel
vaak voor zijn transacties raad bij helderzienden te hebben gevraagd! Dat zag de
politie bij het onderzoek aan zijn bellijst. Dat
heeft helaas niet voorkomen dat hij 4,9
miljard kwijtraakte. Zou hij die helderen ervoor hebben betaald? Nu wordt dus ook
duidelijk waarom er zoveel verdween!
DE SUPERDURE ASSEMBLÉE
Het budget van de Assemblëe Nationale, nu
al 506 miljoen per jaar, groeit maar door en
vooral in haar personeelskosten. Ook het
beheer van kosten, bankzaken en informatica laat te wensen over. Zegt de Rekenkamer. Een hoge ambtenaar krijgt hier
zo’n 213.000 per jaar en dat is het hoogste
van de EU. Een van hen zegt: een TV-knul
vangt 100.000 per maand maar ons salaris
schokt wel? Een andere wijst op de hoge
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kosten die “men” heeft… Nu moet de rekenkamer maar eens bij de Senaat gaan
kijken… De kosten in dit staats-onderdeel
zijn altijd al enorm hoog geweest en bezuinigen is hier een schandelijk woord. En
dan te weten dat de helft van deze mensen
daar ook nog linksig is…

Maar het blijft wel enorm jammer, want het
symbool Dati, een soort toestandje à la
Obama in Frankrijk, verschrompelt. En dat
was niet waar de magrhebiens in de banlieu’s echt op zaten te wachten.
FOUTE FRANSEN IN LIECHTENSTEIN
Omdat ook Australië foute ingezetenen
zocht in Liechtenstein, kreeg de franse fiscus info over franse stouteriken. De 200
fransen die daar centjes verstopten deden
dat voor zo’n 1 miljard € is de schatting nu.
De fiscus is nu in “gesprek” met 150 ontdekte en verzekert via de pers, dat niemand zal ontsnappen!
De wereld is een dorp geworden, dat vol
staat met foute banken, lijkt het.

SLALOM BIJ LA POSTE
Nu naar de beurs gaan, dat doet niemand.
Dus is dit dossier effe (?) begraven, maar
La Poste moet geld halen om in 2011 te
kunnen concurreren niet? Dus kijkt een
commissie nu tot december 2008 wat er
verstandig is. De bonden en een deel van
het personeel hopen op afstel, veel burgervaders van kleine gemeenten idem,
maar of dat erin zit mag zeer worden
betwijfeld. Want de staat mag dan wel
worden gerevalueerd maar of dat ook met
brieven bezorgen moet, dat lijkt deskundo’s
wel erg kras. Maar voorlopig belemmert het
gederailleerd kapitalisme de beursgang.
Cynische situatie toch?

HET MES IN DE HERDENKINGSDAGEN
Frankrijk kent zeer vele herdenkingsdagen,
niet vreemd als je haar geschiedenis een
beetje kent. En Sarko begon zelf met een
idee dat verkeerd viel, toen hij voorstelde
om elk Frans kind op school en Shoah-kind
toe te wijzen… De joodse gemeenschap
alhier was geschokt hierover. Foute inschatting dus.
Nu wil de regering het pijnlijke incident
vergeten door en commissie in te stellen die
eens kijkt naar de wir-war van herdenkingen
in dit land. En deze commissie Kaspi kwam
met een idee: breng het geheel terug tot 3
dagen per jaar: 14 juli, 11 november (nu
e
Armistice 1 WO I) en 8 augustus (dag dat
de Gaulle de tegenaanval inzette vanuit
Londen). En, zegt men,, alle andere data
kunnen rustig regionale herdenkingen blijven naast de drie nationale… Maar hiermee
ontstaat natuurlijk veel onrust om dat velen
HUN herdenking zien devalueren. Anderzijds kun je ook niet eeuwig doorgaan
met het vermenigvuldigen van het aantal.
Wat ook tot inflatie leidt.. Ach nu is er gelukkig ook een minder cruciaal onderwerp
vor politieke discussie. Ik ben zeer benieuwd naar de voorstellen van de PS, die,
zo wordt gefluisterd, de dag dat Sego de
verkiezingen verloor willen houden en
mogelijk ook de (nog niet exact bekende)
dag dat de PS explodeerde. Al worden ze
het daar intern ook niet over eens…

RACHIDA DATI IN VRIJE VAL?
Rachida, de (Marokkaanse) minister van
Justitie bakte ze wel erg bruin. Ze hervormde met ijzeren hand, maar kreeg daverende ruzie met de hele franse justitiewereld. Nou is dat in deze linksige sector
niet zo moeilijk, zeker niet als je durft “minder en anders” te roepen. Want in deze
kringen gelooft men, vreemd genoeg, in
consumptie als wondermiddel. Gewoon
MEER, rechters, advocaten, politiemensen,
gevangenissen, sociale werkers etc. en het
komt weer goed. Maar ja, een bewindsvrouwe wordt geacht met ferme hand en
ook wat stevige herrie dan toch at the end
te WINNEN. Dus te hervormen en ook te
overtuigen. En daar is zwangere Rachida nu
niet echt in aan het slagen. De gevangenen
plegen massaal zelfmoord; er is geen
magistraat meer gemotiveerd in wat dan
ook en ook de fransen worden het tomeloze
geprotesteer en geherrie moe. Nicolas moet
nu uit de schaduw komen, wat hij so far niet
deed. Maar nu lijkt Dati nauwelijks nog te
redden… Geen nood, ze zal ongetwijfeld
een goede moeder zijn.
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Een discussie over dit onderwerp is DE
manier om de nationale cohesie te testen
of, aardiger gezegd, de nationale diversiteit?
Als u nu uitgever zou zijn van agenda’s laten ze u weer aardig in de steek niet? Wel,
trek het u niet aan en maak gewoon uw
eigen herdenkingskalender: elke dag gewoon wat. Dat verkoopt beter.

komsten met 25% zagen stijgen en de verzekering toch nog geld overhield in totaliteit
door de besparingen. Helaas zijn de vakbonden erg achterdochtig wat de zeer
noodzakelijke medewerking van de artsen
belemmert. Want in deze sector werkt
bezuinigen vooral om te beginnen bij de
voordeur: de huisarts.

DE FRANSE HANDELSBALANS
De franse bedrijven in het buitenland realiseerden in 2006 een omzet in het buitenland van 850 miljard €. Dat zijn zo’n
30.000 bedrijven. Dat is het DUBBELE van
de franse export van 480 miljard… Dus ziet
u dat de huidige handelsbalans geen goed
cijfer meer is voor de totale exportinspanning van een natie. En let wel: dit franse cijfer is het DUBBELE van het overeenkomende duitse!
Opvallend dus: fransen exporteren meer via
buitenlandse vestigingen dan ze uitvoeren
uit vestigingen in eigen land… Dat zet toch
wel tot denken aan…. Merci Mijnheer Jacques Marseille die deze wijsheid onder onze
aandacht bracht…

OVER EAU DE VIE EN LEVENSWATER
In de Middel-Eeuwen vervoerden de “hollandais” (en de scandinaviërs) grote hoeveelheden wijn vanuit West-Frankrijk naar
e
het noorden. In de 16 eeuw was er een
overproductie en werd ook veel op de Oost
ge-varen. Maar de wijn daarheen verscheept kwam zuur aan. De Portugese wijn
hield het beter uit, dus…. Maar omdat de
graanoogsten ook al erg varieërden (daarvan werd in Holland genever gestookt!),
begonnen de hollandais van de overtollige
wijn dus ook maar eau de vie te stoken… en
zo begon dus de productie van cognac en
armagnac in West-Frankrijk. Overproduktie
die goed werd besteed en, dat spul bedierf
nooit, Zo werd La Rochelle DE HAVEN
voor de eaux de vie voor heel Noord-Europa.
De protestanten hadden in Holland een
genever-reputatie, de zuiderlingen dronken
bier en ook meer franse eau de vie’s. Zou
dit samen kunnen hangen met het protestante klimaat in West-Frankrijk en idem
in de Nederlanden van toen? De mannenbroeders lusten hem dus wereldwijd wel? Ik
begrijp nu waar veel aangename dingen, de
enige uit het calvinisme, vandaan komen.
Proost!.

DE DOKTER KRIJGT EEN PREMIE
Als je goed meedoet met een andere
aanpak die Staatsverzekeraar hier voorstelt
krijg je een lekkere bonus: een soort dertiende maand. Dat gaat dan op basis van
een prestatiecontract voor drie jaar met zo’n
18 doelstellingen. Zoals grieppreventie,
borstkankerpreventie, betere aanpak suikerzieken en hoge bloeddruk, en promotie
van minder en meer generiek medicijngebruik. Want Frankrijk consumeert in geld
en per kop het hoogste in medicijnen van
Europa (515 €/jaar) , vergelijk de VS met
674! En de zwitsers met 476, de Italianen
met 454, de duitsers met 440 en Spanje
doet 403… Dat zijn enorme verschillen. Er
zijn nu zo’400 huisartsen hierin gestapt en
er zouden in totaal zo’n 18% geïnteresseerd
zijn. En, let op, er zijn voorbeelden waarbij
een positieve dokter die zo’n 18000 €
besparen per jaar… maar de farma mensen
lobbyen stevig tegen de generieken. Men
kijkt hier ook naar het britse voorbeeld ,
waar de dokters langs deze weg hun in-

DOE IETS MET UW LEVEN…
e
DE 6 VENDÉE GLOBE
Hij ging weer van start, de zesde keer en
met dertig deelnemers. Een zeezeiltochtje
van ca 90 dagen op drie oceanen en,
helemaal alleen op de boot: “en solitaire”
dus! Stelt u zich voor: vertrek uit de Vendée,
de franse westkust en dan hup om Afrika
heen door de Atlantische Oceaan om Kaap
de goede Hoop de Indische Oceaan in
langs Cap Leeuwin (Australië) richting
zuidpool-cirkel en dan weer noord via Cap
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Hoorn (Zuid-Amerika) weer door de Atlantische Oceaan naar de Vendée terug. In
een knots van een zeilboot volgepakt met
technologie.
Zowel
voor
navigatie/communicatie als voor de boot zelf. Want je
bent alleen met God en de woeste zee, in
soms afgrijselijk weer. Lang niet iedereen
komt rond, vaker is er enorme schade aan
de boten die ondanks de moderne materialen kampen met afgeknapte masten en
andere breuken. Er zijn dames en heren op
die boten en alle leeftijden. Vooral fransen,
een Engelsman en een Amerikaan deze
keer. De eerste race was in 1989 en duurde
109 dagen, toen een van 110, terug dan
naar 105, maar dan 93 en dan zelfs 87! Een
race op het water die berust op drie zaken:
de technoboot, de skipper en de woest
baren, dus -pech en +geluk dus. Eigenlijk
iets onvoorstelbaars… en erg link is het
ook. Helemaal alleen zonder stoppen racen,
geen enkele haven, en dat zo’n 90 dagen
en nachten. Ik moet er niet aan denken, ik
ben very landrot, moet u weten. Ooit zeilde
ik drie dagen over de Mediterranée met een
boot met franse schipper en twee Hollandse
vrienden. Wij drie waren landrotten , maar
vlak voor aankomst in Marseille (vanuit
Antibes) verzopen we bijna toen we twee
keer op een rots knalden. De Heer was ons
zeer genadig…. En voor ons dus geen
zeemansgraf. Dus ik weet een pietsie wat
zoiets moet zijn. De foto’s van de race zijn
ongelooflijk spectaculair: de krachten van
wind en water en de mens, dat spel is fascinerend. In Frankrijk is het een echt evenement dat veel aandacht trekt. Ik keek met
veel genoegen en vind dit weer zo’n
voorbeeld van vrijwillig de grens opzoeken,
je lot tarten en als het lukt weer opnieuw uitvaren… Het dier de mens, kan ook niet
zonder gevaar leven en soms is het gewone
leven niet gevaarlijk genoeg. Dan stap je op
zo’n raceboot of in een F1-auto. Fascinerend, die mensen .
Er viel al aardig wat uit…Intussen vaart de
rest al om Kaap de Goede Hoop; drie boten
racen op kop en ene Loïc voer al dagen
lang op kop. Maar het zegt nog niets, voor
je langs de ijsbergen bent…

EEN DUBBELEVEN
Lezer en neef F. was een groot deel van zijn
leven burgervader, maar daarbij liet hij het
niet. Hij had een flinke belangstelling voor
het historisch/culturele en was daarom
“nogal” actief op een diversiteit van terreinen, voornamelijk in het Brabantse.
Omdat F. een veelzijdig en energiek persoon is, werd zijn lijst van activiteiten erg
indrukwekkend: hij was wel 25 keren actief
in de oprichting cq het besturen van een
grote diversiteit van culturele organisaties,
een museum, een locale omroep en zelfs
twee leerstoelen. Ook was hij amateurarcheoloog en vond op elke plek waar hij
ging stilstaan, in verassend korte tijd, weer
iets heel ouds. Waarover hij dan ook nog
schreef. En dat moest dus velen opvallen,
ook het provinciebestuur van Noord-Brabant. Zo kwam het dat F. ,de Brabant
Bokaal 2008 kreeg, die er is voor: “Inspirerende Brabanders met een passie voor
cultuur. “Daarbij stond er voor F. de
kwalificatie bij: “veelzijdig als de Brabantse
cultuur”.
Tja, daarvan moet je zeggen dat hij bepaald
niet stil zat, zijn passie uitgebreid beoefende
en dus “iets van zijn leven maakte”, dus
verder ging dan velen van ons. En daarom
wil ik hem ook hier complimenteren en
feliciteren met zijn Brabant Bokaal. Iedereen
vraagt zich nu af wanneer hij weer een prijs
krijgt omdat “het bloed gaat waar het niet
gaan kan”. Want FR. DRAAIT DOOR.” .
.Niet waar beste F.?
…………………………………………………
…………………………………………………

FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK
-Politiek/maatschappij
Verward links
De volgende uitspraak gaf de situatie bij
links treffend aan, op de dag dat het PSCongres van Reims begon:
HET FRANSE SOCIALISME IS MOGELIJK
e
ONGESCHIKT OM DE 21 EEUW IN TE
GAAN… Dat zal je maar moeten horen van
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een genuanceerde journalist als Christophe
Barbier, hoofredacteur van L’Express.

serveren. Ze is een schizofreen clubje
geworden, dat zwaaiend ronddaast. Toegeven dat tegenwoordig de markteconomie
onontkoombaar is, dat lukt de PS eigenlijk
nog steeds niet. Dus zwaaien ze tussen
kiezen van de richting Modem of
Besancenot… En Sakorzy opereert lustig
quasi in het grote gat dat hem weer gelaten
wordt.
Intussen werd de klucht compleet… bij de
verkiezing van de secretaris-generaal voor
de PS werd het 50- ten 50+; dus op 100
stemmen na gelijk. Aubry won, maar pas
nadat
heel
wat
bochtenwerk
was
uitgevoerd. Er werd gedreigd en beschuldigd, maar de keiharde Sego ging uiteindelijk IN op het aanbod van Aubry om te
praten. En ze zei een adekwate plek in het
bestuur te willen… Deze oorlog gaat dus nu
pas echt los, in het zicht van de presidentskandidatuur voor 2012… Want daar
wil Sego zitten. Haar doorzettingsvermogen
is te bewonderen maar…. Helaas is ambitie
zonder voldoende inhoud niet wat gezocht
wordt. De crisis is nu enkel wat opgeschort,
tot na Kerstmis. En we hoorden al een
bobo zeggen: Deze situatie zal de PS niet
opnieuw hergroeperen… dus samenbrengen. En hij heeft gelijk. Wapenstilstand
tussen de dames en de messen worden
herslepen. Pauvre Parti Socialiste..
Intussen is gebleken dat Royal en aanhang
NIET in het PS-bestuur willen (of mogen?)
zitten. Aubry neweert dat ze nog steeds
welkom zijn maar heeft geen Royalfractie in
haar bestuur. De PS gaat splijten, dat is nu
wel heel duidelijk en de kandidaatstelling
voor 2012 is HET breekmoment. Het franse
partygamma gaat fors veranderen met nu
een echte middenmoter erbij. Zei de profeet
en twijfelde..

Sego zit weer boordevol ambitie: ze valt nu
het “grote kapitaal” aan. Ze praat over een
nieuw Bretton Woods dat fiscale paradijzen
verbiedt, beloningen begrenst etc. Ze heeft
aan haar programma al gewerkt VOOR de
crisis wordt benadrukt. Ze is ook mordicus
tegen het banken hulpplan van Sarko: dat
acht ze de schuldigen belonen. En ze heeft
als motto: Francois Mitterand deed het en ik
doe het ook. Nou is mij niet geheel
zonneklaar WAT hij deed cq wat ZIJ bedoelt. Maar wat doet het er toe… als het
maar leuk klinkt op het volgende congres.
Dit is wat er over is van de PS in de
oppositie…
Er lijkt een splijting aan de gang te zijn
tussen de PS uit Parijs (Delanoë c.s.) en de
PS-ers uit het Zuid-Westen + Zuid-Oosten
anderzijds. Dat bleek uit het congres van
Reims… Het is “ de Velib (stadsfiets Parijs)
tegen de … TGV”, zegt men spottend. Want
sinds de TGV is Lyon erg dicht bij Marseille
en Bordeaux ook! Martine Aubry hangt wat
alleen in het hoge noorden…
Wat er werkelijk achter steekt is dat het
parijse clubje met haar onnozele en ergerlijke spelletjes zijn geloofwaardigheid geheel
verliest. De regio rebelleren tegen de “Rue
de Soferino” dus. Daar gaat het over.
Een schisma in de PS leek er aan te
komen!
Het PS-Congres van Reims.
Bij de voorbereidingen werden er moties
opgesteld door alle “elephants”” die de
koerskeuze voor het congres moesten
helpen kiezen. Mooie teksten, fraaie woorden: politiek proza wat erg veel op luchtfietserij leek. De steun aan deze moties
werd gepeild en, welaan, Segolene verraste
eenieder door met ruim 29% de topscore te
bereiken. Delanoë er net achter met bijna
25%, Aubry met ruim 24% en rebel Hamon
(de linkse) kreeg bijna 19%. Hieruit blijkt wel
hoe verdeeld het grote koor is..
De partij is verdeeld tussen ideologie en
realisme, zeggen degenen die nauw ob-

DE FN VERHUIST?
Tja Marine Le Pen verhuisde naar Nanterre
en dat was meer dan gewoon m2. Ze heeft
intussen grote bonje met Bruno Gollnitsch
haar concurrent voor de opvolging van haar
vader, en de partij splijt langzaam. Ook werden er al diverse hotemetoten uit de partij
gezet… De volgelingen zijn zeer ongerust
maar Marine noemt het een zuive-
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ringsperiode. Het Ggrote FN gebouw, Le
Paqueboot moest worden verkocht, dus
Bruno moest ook mee naar Nanterre, tot
zijn grote verdriet. De FN die door Sarkozy
werd kaltgestelt is ook nergens als oppositie
te horen… Sarko kreeg links en rechts
sprakeloos. Niks goed voor een democratie.

“Avoir du chou”= Een sluw, slim iemand
zijn. Hersens lijken immers op bloemkool!

-Affaires
CLEARSTREAM
De VILLEPIN moet nu voor het tribunaal
“correctionel” verschijnen wegens smaad…
Zo heet het aan de man brengen van de
Clearstream-listings met daarin de naam
van ene Sarkozy. Hij liet weten zeer geschokt te zijn door zijn oproep… De Villepin
heeft echt een maatje te groot aangepakt,
waarschijnlijk, en, niet helemaal alleen gehandeld, maar hij “deed iets” terwijl anderen
hem “indirect stimuleerden”. Hij is dus nu de
“bob” (=besodemieterd of belazerd)! Wordt
vervolgd.

“Chou vert et vert chou”= Van de groene in
de rooie kool geraken. Van de regen in de
drup komen.

“Une bavaroise aux choux”= een glaasje
van de Fée Verte (=absinthe) met een
vleugje orgneat erin. Zoals ook vaak in de
pastis gedaan wordt.

“En faire comme des choux dans son
jardin”= Flink profiteren van andermans
spullen. Hieruit blijkt dat kool niet gezien
wordt als erg edel voedsel.
“Parler chretien”= Zoals wij zeggen : ik zei
het toch niet in het Frans, als iemand pretendeert iets wat duidelijk gezegd is niet gehoord te hebben.
“Elever quelqu’un jusqu’eau troisième ciel”=
Iemand ophemelen. En nu weten we dat dit,
in Frankrijk, al begint bij de derde hemel en
niet pas in de zevende.

DE EADS AFFAIRE
De ex-vice baas van EADS is nu voor
fraude aangeklaagd. Een der hoogste van
de franse industrie is gewoon en potje aan
het jatten geweest? Wij dachten dat dit
enkel Amerikaanse bankdirecteuren deden!
Nu weten we dus weer beter.

“Si le ciel tombait il y aurait bien des alouettes prises”= Een baksteen onder water
willen verzekeren tegen brand, zo vertaalde
iemand uit de verzekeringsbranche dat ooit
voor mij.

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

“Aller au cinema des draps blancs”=
Dromen in een heerlijke sponde met zachte
witte lakens. Zoete dromen dromen zoals de
kinderen.

NOS MOTS ACTUELS ET NOS FRANCPARLERS
Nog wat meer Frans geïnspireerde en soms
“zelf uitgevonden uitdrukkingen”, waarbij ik
alle dichterlijke vrijheid neem, die maar
denkbaar is. Gewoon gekkigheid dus.

****

NOS BONHEURS FRANCAIS
“Être chocolat”= Voor de bijl gaan, iets dat
verdwijnt als chocola tussen je vingers.

Geluk is:
“Het snoeien van onze muscat in de mooie
herfstzon onder azuren hemel”. Ik deed dat
nu voor het laatst omdat we Le Brilhas gaan
verlaten en ik de nieuwe eigenaren graag
mooie muscats d’hambourg gun, rijp in..
oktober 2009.

“Bien tenir la chopine”= Er goed tegen
kunnen. Oftewel zuipen als een maleier.
(La chopine is een oude maat, ongeveer
een halve liter).
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“Depke ’s buikje aaien, terwijl ze op haar rug
ligt, pootjes omhoog”.
Omdat ze dan zo hemels kijkt en ook omdat
ik weet dat onze buurman, die haar overneemt bij onze verhuizing, dat ook met
graagte zal blijven doen.

“ Hij is zoals hij was als links-achterspeler in
Lyon: niet te pruimen” ( S. over de nationale
trainer Domenech).
‘Hillary doet me denken aan Segolène Royal
in haar manier van doen en haar karakter”
(Dat zal hem spijten als Hillary minister van
Buza voor de VS wordt).

“Eens gaan wisselen van stroomleverancier.”
Dat kan hier sinds enige tijd ook, zoals al
veel langer in andere landen van de EU.
Want de problemen die wij hadden met deze monopolist zonder service-gezicht herinneren we ons nog best. Ik beloofde hen
toen te wisselen als dat zou kunnen. En dat
is dus NU! Klein duimpje neemt wraak op
ex-Goliath! Mijn buurman vond me zeer
moedig; hij kan zich een andere dan EDF
niet voorstellen..
***
“Die mooie vroeg-winterse dagen beleven”.
Blauw, fris met dat superheldere zonlicht.
Een soort van zomerse aanblik terwijl je
best een lekkere jas aanmoet. Dat contrast
geeft een gevoel van voorecht beleven. Immers de seizoenen zijn ons altijd bijgebleven, maar hier beleef je die dan wel in
varianten die allemaal zonovergoten zijn.

“De pers heeft een grote macht nietwaar?
Nou ik heb die ook en men spaart mij niet
met kritiek. Dat is normaal. Waarom kan ik
dan de pers ook niet bekritiseren? Zou zij
dan de enige macht moeten zijn die daarvan
verschoond moet blijven”. (S. heeft al heel
wat schokken in de franse pers veroorzaakt).
“Hier benoemde men oudjes die dood aan
hun job begonnen” ( S. over de kritiek op
zijn “jonge” benoemingen).
“Ík ben gek op fietsen. Ik heb de Ventoux
ook een paar keer gedaan. Sinds ik hard
ben gevallen ben ik een beetje bang
geworden”.
“Als je iemand “om zeep” wil helpen moet je
dat niet 6 maanden tevoren al aankondigen.
Wordt eerst vriendjes met hem zodat hij
zich ontspant. Dat maakt het vlees later veel
lekkerder”.

“Ontsnappen aan te grote aftakeling”.
Ik lees dat je gemiddeld gesproken in
Frankrijk met 62 jaar (als man!) een quasipermanent gezondheidsprobleem krijgt. Dat
is me, op een probleem met de bloeddrukregeling na, dat erg vroeg kwam, niet
overkomen. Als we om ons heen kijken in
onze redelijk bejaarde vriendenkring, dan
voelen we ons op dit punt een gelukkige
uitzondering. En nu maar hopen dat dit zo
blijft.

“Ik heb niet de fout van Chirac gemaakt. In
1995 heeft hij een regering van “dank-je-wel
zeggers” gevormd en niet een van “samen
er tegen aan”.
Dit alles wordt dus aan S. toegeschreven.
Moeilijk te checken… Maar bij sommige
citaten weet ik het zeker: dat is Sarko! Ten
voeten uit.

PAROLES DE PRÉSIDENTS.
De spannende retoriek van Sarko ; hier het
vervolg:

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

“ Ik hou niet zo van het kleine, ik ben meer
een diesel”

RUZIE? PROBEER EENS EEN DUELLETJE!
De duitsers doen het met de sabel, de spanjaarden met het mes, de engelsen met het
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pistool, de amerikanen gebruiken de revolver en de fransen, wel, die doen het met het
floret.
Dat was wettelijk toegestaan tot… 1922,
tussen 1819 en 1922 werd 16 keer geprobeerd duelleren te verbieden, maar het mislukte. Het laatste beroemde duel was in
1967 en dus illegaal. Het ging tussen Gaston Deferre , politicus en ene René Ribière
oud-prefect en deputé. De laatst had Deferre een nietsnut genoemd en dat kan zo
maar niet!
Gaston nam schermlessen en het duel vond
plaats in het geniep, voor de politie en journalisten, verborgen.
Duelleren deed je als je in je eer was gewond. Parlemetariërs deden het vaak en
ook andere politici. Onderling of met journaille dat hun beledigde. Of het waren
acteurs die duelleerden met hun critici en
uiteraard mannen met de aimant van hun
eega.
Het is een oude vereffeningsmethode die
vooral in de franse revolutie sterk opleefde.
De Kerk verbood duelleren al vóór de revolutie en hertzelfde deden de vrijmetselaars.
Maar Clemenceau, president ooit, vond het
duel: “een privilege gebaseerd op de vrijheid”.
Eigen rechter spelen is zo oud als de mens;
vroeger waren er geen rechters dus het was
: Doe het zelven geblazen. Daarna waren er
autoriteiten die recht konden spreken, maar
je kon het ook zelf fiksen als je maar machtig genoeg was. Niemand zat met een gedode tuinman die aan de barones had gezeten!
In het tijdperk van het wilde westen in de
States, liep iedereen met een schiettuigje
rond en was het foute boel, dan knalde het.
Stal je een paard dan mocht iedereen je
ophangen, en lynchen was dorpsvermaak.
Indianen en zo, gewoon neerknallen was
prima.
Nu nog bestaat er de eerwraak, de vendetta, in zuidelijke landen, zeker in maffia
en comorra-kringen. Je schiet je pistool
leeg, gaat in de biechtstoel en zorgt voor je
penetentie. En klaar.
In de moslimculturen is een dochter die over
de schreef gaat rijp voor de dood en het

vonnis wordt door een familielid voltrokken.
Nu, nog steeds. De crime passionel bestaat
wettelijk nog steeds in Frankrijk, en ik heb
hier al drie keer meegemaakt dat jachtgeweren die gesloten en geladen waren er
aan te pas kwamen. Tot nu toe zonder doden/gewonden, het bleef bij dreigen en luchtig geknal.
Ach, Charlton Heston is de president van de
amerikaanse wapenclub die nog steeds
stevig ervoor zorgt dat een amerikaan een
hoop artillerie mag hebben die hij ook mag
transpor-teren. In Johannesburg hebben de
meeste blanken pistolen bij zich en sommige zwarte medemensen een groot mes.
Ach het recht in eigen hand nemen is een
oude sport die nooit werd uitgeroeid en
waarvan de vraag is of het ooit zal lukken.
Dit alles lees ik en overdenk ik op de hoek
van de Canebière vlak bij de Vieux Port van
Marseille. Pastis in de knuist en de Figaro
op tafel. Ik bestel een Croque Monsieur en
kijk toch maar even rond. Want de ververste
wetenschap over “eigen rechter spelen”
doet me toch wat ongemakkelijk voelen…
Nee, ik heb geen gehuwde maitresse die
een man met artillerie heeft!
Kunt u zich voorstellen om op een vroege
ochtend onder een grote boom te staan,
met de dauw aan uw schoenen om te gaan
sabelvechten met een andere mens? Die u
beledigde met woorden en/of daden? Met
het levensgrote risico dat uzelf naar de
doodgraver zou gaan? Of, nog erger, dat u
secondant zou moeten zijn voor een goede
vriend die een ander aan zijn floret wilde
rijgen? U met uw EHBO-kistje of, nog beter,
met een bevriende dokter niet te ver weg?
Tja, ik zie me dit nog niet zomaar doen,
maar ik moet uit de historie van het duel wat
ik las, toch opmaken dat het goed is om ook
hier, NOOIT nooit te zeggen. U bent dus
gewaarschuwd!
Leon, aug. 2008.
………………………………………………………
………………………………………………………

JOURNAL MORMOIRONAIS
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Dan gaat die deur open… En de ook uiterst
magere collega stapt uit en roept: “Schei uit
met mijn auto vol deuken te schoppen, vuile
Txxx”, (ik bespaar u de franse scheldwoorden). Dat maakt de dame nog woedender,
al leek ons, toeschouwers, dat eigenlijk niet
mogelijk te zijn. Maar spichty gaat in de
aanval, ze strekt de vuisten uit en wilde de
nieuwe deelnemer duidelijk beproeven op
zijn bokssportkwaliteiten… Die test zien we
niet helemaal afgemaakt worden. Want de
dunne grijp de dame om haar middel, tilt
haar op en draagt haar , terwijl al haar ledematen molenwieken, een eind weg in de
richting van de zwarte “dwarse” auto… Hij
gooit haar op de motorkap, draait zich om
en loopt naar de camion. De dikke heeft
intussen deze nieuwe interventie benut en
de camion gekeerd… En u snapt het al, de
dunne stapt in en de heren “foutent le
camp”, slang frans voor “’m smeren”.
De spicht moet even van de verrassing
bekomen, maar rent al gauw met haar
papieren zwaaiend, en intussen haar hele
voorraad smerige woorden verschietend,
nog even achter de verdwijnende camion
aan. Dat wordt dus niks meer, denken wij
allen.
Maar de spicht is van een taaie familie, rent
naar haar zwarte auto’tje en wil kennelijk de
achtervolging inzetten…. Maar het zwarte
mobieltje wil niet starten…. Alle pogingen
ten spijt. De spicht komt er na enkele
minuten ziedend uit de zwarte mobiel, en
begint nu ook haar eigen blik flink te trappen, onderwijl overschakelend op een nog
bedenkelijker repertoire…
Wij vragen ons af of ze nu gaat kalmeren en
ja, ze bonkt nog even met haar beide vuisten op het autodak, geeft nog een schop en
gaat in haar weigerachtig vervoermiddel
zitten, met de deur open… En we horen
haar woedend krijsen en janken, terwijl
intussen de file aan beide kanten is
opgelopen natuurlijk. Ons dorp is heeft
normaal geen fileproblemen, weet U , maar
zo lukt dat toch best een beetje.
Tja het leven moet toch verder gaan niet?
Een zeer moedige vrouw gaat naar de
zwarte auto met spichty en spreekt tot
haar…. En dat helpt. Ze wordt kalmer en

MATINALE ECHTELIJKE KRACHTMETING
Ik loop mijn ochtendrondje door het dorp en
zie een ongewone verkeerssituatie op enige
afstand. Een klein zwart auto’tje staat dwars
over de rijweg. Het was niet glad vannacht
en er was gisteravond ook geen dorpsfeest,
dus wordt mijn nieuwsgierigheid nog wat
groter.
Ik naderde deze toestand, waarachter
intussen enkele, intussen aangekomen
auto’s stil vielen en ook een paar buurtbewoners staan nu te kijken. En nu kan ik
eindelijk mijn diagnose stellen!
Een zeer magere dame in jeans staat een
nogal lijvige mijnheer zeer uitvoerig, en
werkelijk bijzonder nadrukkelijk dus, uit te
foeteren. Daarbij zwaaiend met een bosje
A4-tjes in haar hand. De dikkerd staat naast
zijn camion waarop te lezen was dat hij in
de electra-business werkzaam is. Een
eerste idee dat komt is: deze mijnheer heeft
iets erg fout gerepareerd bij deze mevrouw
die nu haar geld terug wil of zoiets?
Logische conclusie uit de op afstand verzamelde feiten. Ik nader dus op het trottoir
deze scene en begin nu ook auditief feiten
te verzamelen. De conversatie verloopt ruwweg als volgt:
“Waarom betaal jij me niet , ….XXXXXX?,
schreeuwt de spichtige dame.
“ Waar heb jij het over, heks!” Dit is de
dikkerd die er erg ongelukkig bij kijkt. En
ook onzeker; hij gaat dit verliezen, zegt me
zijn lichaamstaal.
“Ik moet je koters toch wat te eten geven,
grote XXXX”, is het vervolg. Wat mij een
krachtig argument lijkt.
“Ik heb dat geld al lang overgemaakt” roept
fatty en wil in zijn camion stappen. Hij heeft
er genoeg van dus. Maar de spichtige dame
ontsteekt nu in grotere woede en nadert de
camion zwaaiend met haar papieren. Zij rukt
aan het gesloten portier, schopt tegen de
deur en wordt steeds woedender. Dan zien
we dat in de auto een nog collega zit, die
zich tot nu toe buiten dit kennelijk (ex)echtelijke gevecht hield. De dame rent intussen
schreeuwend en trappend rond de camion
en arriveert zo bij de andere deur bij de collega.
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weent enkel nog. Dan roept de hulpverlenende dame naar ons, de mannen, of we
even willen assisteren. En gezamenlijk
zetten we de auto langs het trottoir. En het
dorpsleven herneemt zijn ochtendritme…
Als ik een eind verder ben kijk ik nog even
om en zie de spichty samen met de reddende dame het dorp inlopen. Zij heeft haar
arm om haar geslagen. En dat illustreert de
ware aard van deze klucht. Het is een droef
stukje mislukt huwelijk of zo, waar kinderen
mede de klos van zijn. Dat doet alle quasigrappige aspecten van deze ochtendklucht
snel verdampen.
Ik denk al voortlopend dat zo’n rauwe confrontatie met de sociale werkelijkheid eigenlijk beter werkt op het wakker worden dan
mijn wandeling van het rustige soort.
U ziet het, zelfs op het franse platteland,
kunt u in alle vroegte de complexe, verscheurende sociale werkelijkheid op directe
wijze beleven. Mormoiron is een gewoon
dorp en toont dat af en toe duidelijk.

het wonderlijke kind en de nog steeds,
open wonde van pijn en gemis, aanwezig
mag zijn .
Er is ruimte … om de pijn te aanvaarden in
zijn rauwste vorm … niets is in mijn beleving ondraaglijker dan het verlies van een
kind.
Met mijn ene hand knijp ik zacht de hand
van Willy. Op mijn andere hand ligt een
geel-wit gekleurd bloemstukje, dat met zijn
natuurlijke schoonheid ligt te wachten om
haar grafje te sieren uit eerbetoon…voor
wie ze was en is…
Mijn ogen zoeken tussen de rijen met
bloemen getooide rustplaatsen naar ‘haar
plek’ … alwaar een houten bord het geheel
overschaduwd . Een bord met een A4’tje
met vermelding dat de grafperken zullen
worden verwijderd dd.. . het nieuwe jaar.
Het glanzend granieten grafzerkje , ontvangt een flauwe zonnestraal op het fotootje dat prijkt bovenaan… Een traan ontspringt uit Willy’s ogen bij het aanschouwen
van deze plek met wat nog rest van zijn
grootste schat… Mijn hand knijpt even harder en met een zachte zoen wil ik het niet in
woorden omvattende mededogen laten ervaren. In machteloosheid is er echter niets
… niets wat dit grote verdriet en pijn kan
verzachten.

Leon nov. 2008.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

COIN DES POETES
Lezer Nicole stuurde me deze tekst, die ik
van poëtische kwaliteit acht en daarom staat
die hier.

Stijlzwijgend wandelen we richting kantoor ‘
inlichtingen’ . Een bereidwillige heer van
dienst, zoekt in een boekje de naam van
Katharientje. ‘Rij nummer, grafnummer’…
het raakt me diep dat Katharientje een nummer krijgt… Al begrijp ik wel dat deze man
enkel zijn werk doet….

En ze begint zo:
RIP is het gedachtegoed dat ik zelf hanteer
bij het jaarlijkse rituele bezoek aan mijn
overleden dierbaren. Samen met mijn levensgezel Willy, begeef ik me ook naar de
begraafplaats, van zijn kleine Katharientje.
Daar , waar aan haar, een laatste rustplaats werd toevertrouwd.

De vraag reist over wat de mogelijkheden
zijn om , de haar destijds toegewezen RIP
–plekje, te mogen behouden. We krijgen
te horen dat enkel een opgraving en verplaatsing naar een andere plek haalbaar is.
Prijskaartje voor de opgraving, verplaatsing,
aanpassing graf etc… zal zo’n 3000 euro
bedragen. Deze bijdrage van Willy … en
administratie dient tijdig geregeld te worden

“REST IN PEACE” … 1,2 november 2008.
Een rustplaats die veel betekenis heeft …
In stilte een plek waar de herinnering van
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. Anders betekent het onherroepelijk een
vernietiging van de grafsteen.. de resten
blijven dan alleen achter…

pecha was het gebruikelijk de voorouders
en dus de doden te vereren. En dag om de
wedergeboorte te symboliseren.

De heer van dienst is vriendelijk maar heeft
blijkbaar weinig kennis van empathie of
subtiliteit… wanneer hij een hele beschrijving weergeeft van hoe het lichaam
van mens na de dood tot stof vergaat…
Ondanks zijn grote verdriet repliceert mijn
lieve Willy adequaat en vanuit logica geeft
hij weer dat hij enkel de formaliteiten rond
een ‘plekje voor zijn kind’ wenst te kennen.
Ik voel een diepe zucht en heb diep vertrouwen in de vader van dit prachtige kind.

Men gelooft dat de zielen van kinderen op 1
november terugkeren naar de aarde, en die
van volwassenen op 2 november.
Allerheiligen en Allerzielen werd
simileerd door het christendom.

geas-

NASCHRIFT LEON:
Intussen ging deze story al verder maar er
is nog niets definitief opgelost. Het illustreert
hoe de overheid soms zonder enig mededogen met hen die ze moet dienen , handelen kan. En ook hoe diep dat de gekozenen
dan kan raken. Tragische overheids tekortkoming, maar ook bij het vervolg werd de
houding vooralsnog niet anders. Sterkte
jullie twee dus! En hou vol.

Gestaag neemt Willy met zijn info , de stappen om een nieuwe plek voor zijn dochter
te creëren. Ik kan daar alleen veel respect
voor opbrengen.
Machteloosheid ervaar ik nu ik dit zo neerzet…bij deze ervaring …

*****

Wat betekent RIP … wanneer instanties
bepalen om welke goede reden dan ook …
de laatst gekozen rustplaats met de aarde
te laten verdwijnen voor andere bestemmingen…

In deze mooie tijd moet de lof van dit land
weer eens gezongen worden.
HERFST AAN DE MONT VENTOUX
De dagen vluchten , ze korten,
Het duister neemt de regie,
De zon vecht wanhopig,
Om niet af te glijden,
Van zijn lage winterse baan

Ook al heeft een begraafplaats voor anderen misschien een andere betekenis , het
is voor ons
wel de plek waar de geschiedenis zijn symboliek heeft neergezet…De geschiedenis
van dit kleine
meisje van 8 jaar, mag dan misschien wel
geen lijvig boek zijn,.. Het - is - uniek en
wijs … . Naast het onaanvaardbare verlies ,
zindert haar liefdevolle ‘zelf’ in onze beleving, in de familie, in ons gezin, in onze relatie, in mezelf …

De wijnranken zijn kaal en zwart,
Hun bladerdracht verdorde,
De mistral speelt alles met wat viel,
En jaagt zomerresten door het dorp,
Boom en struik worden bruut ontkleed.
Maar het licht blijft zo mooi en hemels,
En de zon is grijpbaar dichtbij,
Lief, zacht, en niet brandend,
In een azuren blauwe lucht,
Onze hemel blijft zomers azuur

RIP kleine meisje dan maar op een nieuwe
plek.
Nicole
04.11.2008

De houtkachel snort,
Tevreden over zijn reïncarnatie,
Het hout vergloeit,
Om ons te voorzien,
Van de illusie die zomer heet.

PS: De Dag van de overledenen vindt haar
oorsprong in de tradities van de MesoAmerikaanse indianenvolkeren. Voor onder
anderen de Azteken, bij Maya en Puré27

bepaald deskundig was gedaan, dachten
sommigen panisch aan de mogelijkheid dat
er SNCF-ers bij betrokken zouden kunnen
zijn. Intussen is er toegeslagen in de ultralinkse kringen alwaar een 7-tal 20-30-ers
zijn opgepakt voor onderzoek. We gaan het
nu horen.
Eerst dacht men even aan domme jeugd die
niet weet wat te doen, pubertjes zonder
brains, maar nee, het is duidelijk politiek
protest , een soort van terrorisme dus, maar
dan (nog) zonder bommen. Een ETA met
andere politieke drijfveren dus. De Staat,
waar men zich niet bij thuis voelt, moest het
ontgelden. Door deze acties kweek je grote
angst voor een deel van de economische
ruggegraat van een land. Ontregeling,
destabilisatie daarom gaat het dus. Intussen
hoorden we details van de opgepakte
verdachten en het verzamelde bewijsmateriaal.
Hij is 34 en zij 25 jaar , middenklasse jongeren, uit de Tarn en de Corrèze waar ze
werden opgepakt met nog twee vrienden.
Ze waren samen op vele manifestaties,ook
in België en in Duitsland, van het anarchoautonome volksdeel(tje) van Europa. Intussen was via onderzoek van het betonijzer, waarvan de haken waren gemaakt die
op de hoogspanningslijn werden gehangen,
gebleken dat alle plekken van sabotage met
elkaar waren verbonden. Hetzelfde materiaal en ook dezelfde vingerafdrukken en
ADN-profielen. Toen dit verzameld was gaf
de minister van Binnenlandse Zaken
opdracht tot arrestaties om erger te
voorkomen. En er ging een zucht van
verlichting door La France, in Parijs op de
ministeries en op het HQ van SNCF.. Er
was veel schade aangericht, veel last voor
verstoorde reizigers, maar er was nog geen
bloed gevloeid.. Nu gaan we verder van de
politie horen wie het zijn, waar ze thuishoren
en waarom ze het symbool van de geslaagde Staat, de TGV, wilden bezoedelen.
Wordt vervolgd… en hopelijk niet met verdere sabotage door nog niet gepakte lieden.
Intussen werd weer een kapotte bovenleiding aangetroffen niet ver van Toulon… WIE deed dat nu weer?

De wereld wordt klein, eenvoudig,
De mensen schuilen en trekken zich ,
In de langdurige donkerte,
Maar allen groeten vol vreugde,
Elke morgen onze kameraad, de zon.
Het dorp keert naar binnen,
Zoekt zijn winterse slaap,
Want o zo moe van de zomer,
Van bruinen zonder er om te vragen.,
En men laadt zich op voor de lente.
Wij ouderen voelen nu alle,
Dat de natuur ons toont,
Waar we zijn of heengaan,
Op weg naar de laatste lentes,
Die voorafgaan aan de dood.
Winterzon verwarm ons,
Als ware het een laatste keer,
Jij komt terug in grandeur,
Ook als wij al lang afscheid namen,
Voor onze eeuwige winter.
Adieu Le Brilhas,
Terre d’espoir et de joie,
Tu vas nous manquer
On te serre dans la memoire.
Leon, dec. 2008.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
ALERTE: AANVAL OP DE TGV
Het werd langer stil gehouden en onderwijl
gingen alle registers van de politie open.
Bedoeld wordt de sabotage aan de TGV
spanningslijnen en aan de rails. Op diverse
plekken in het land. De schrik zat er diep in
bij de SNCF-ers en, omdat de sabotage
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Ik zag de vader van de hoofdverdachte op
TV de onschuld van zijn zoon bezweren. En
klagen over het rauwe optreden van de
politie bij de arrestatie. Vaders zijn natuurlijk
blind als het om hun kids gaat.. maar of je
dat dan op TV zo moet doen? Intussen is
over de groep anarcho’s die in het kleine
dorpje ook een winkeltje dreven meer
bekend, Vriendelijke jongeren, wonend
tussen boeren. Die ver van huis grote daden
verrichten en de staat aanvielen. Het doel
en de middelen: fors uit evenwicht, ook hier.
RAF revisited?

Vele reders wijken uit wat veel tijd=geld
kost. Er is in de Veiligheidsraad unaniem
een resolutie aangenomen met steun van
Rusland en China, en uiteraard met de EU
voorop. Er start nu een unieke maritieme
operatie in de zee bij Somalië door de EU.
Wat zijn de oorzaken?
DE oorzaak is de grote chaos in Somalië nu
al DERTIG jaar. Het begon na de mislukte
Amerikaanse operatie aldaar… Uit de anarchie die volgde kwam deze piratage voort
en er is dus al een hele generatie die zijn
brood enkel nog KAN verdienen met
kapen… Er ontbreekt ook elk gezag in dat
land; daardoor kwam dit zo ver.
De oplossing?
Tja, nu komt eerst forse repressie los en
van vele landen samen. Maar het gaat om
een groot zee-oppervlak helaas. Dus het is
duur en moeilijk. En hoe dit politiek moet
worden opgelost? Wie durft er nog?
Ethiopië gaat zich nu terugtrekken, de radicale groepen enerzijds en de zwakke regering anderzijds, zullen blijven. Diplomatiek is
er ook nauwelijks iets gaande. Dat gaat dus
lang duren en veel geld kosten. En binnenkort ook meer mensenlevens… Altijd pas na
veel bloed vloeide komt er iets effectievers
tot stand; dus hier ook. En, waarom zal er
niet binnenkort een groot cruiseschip
worden gepakt? Want deze toestand en de
grote sommen losgeld , dat roept om nieuwe deelnemers!
En, intussen hadden we al een bosje Gijzelaars in hotels in Bombay…. Al vroeg men
daar vrijlatingen en geen geld, maar toch,
het brengt op ideeën.
En wat dacht u van de twee bezette vliegvelden in Thailand? Daar stranden 100.000
toeristen, vielen doden en gewonden bij
deze aankomende burgeroorlog. Want
daarin zit (nog) het verschil nu.

BALANS VAN DE MONDIALE PIRATAGE
Het wordt tijd eens een (tussen)balans te
showen van de nieuwste mondiale misdaad:
De piratage, een beetje Frans gezegd.
Hoe erg is het?
Sinds januari 2008 zijn er in de golf van
Aden en voor Somalië 40 boten gekaapt.
Daarvan zijn er nog 17 in handen van de
rovers. Het betrof ook al 250 mensen van
de bemanningen. En het losgeld totaal is
daar al 150 miljoen $.
In het caraïbische gebied hebben de landen
daar met een gezamenlijke aanpak de zaak
redelijk onder controle gekregen na tientallen kapingen. In de Golf van Guinea is
het ook niet best, daar worden ook oliebooreilanden bezet en pijpleidingen kapot
gemaakt. In de Straat van Malakka is
minder bekend van de cijfers, de kapingen
zijn er ook minder spectaculair. Dit is dus
het globale, huidige plaatje.
Hoe werken ze?
Wel hun methode is erg sofisticated zeggen
experts. Ze gebruiken de modernste communicatie en navigatieapparatuur, die overigens niet meer zo erg duur is. En, ze weten
er mee om te gaan. Ze bezitten (gekaapte)
commandoboten en zeer snelle sloepen om
aan te vallen.
Wat wordt gekaapt?
Omdat het puur om geld gaat is het van
alles, als het maar waarde heeft. Ladingen
vis, olie/-gas en russische tanks (!)… U
roept het maar. Elk land kan ook de klos
worden, zelfs van afrikaanse landen werden
boten gekaapt.
Gevolgen en maatregelen.

TERUG NAAR HET RADICALE
Als geëngageerde mensen, vaak jong, geen
uitweg meer zien langs democratischpolitieke weg, dan krijg je terrorisme, revolutie, burgeroorlog etc. We weten nog van
RAF en Baader-Meinhof, de Rode Brigades,
Action Directe, krakersbwegingen in vele
landen, Poujade, de boeren onder leiding
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van Bové, de antimondialisten van nu… en
nog verder terug in de tijd was het ook al
bommen leggen om chaos te veroorzaken,
of de lont in een kruitvat te steken, erg in. Ik
denk nu aan de revolutionaire tijd rond
1910-1920 De sabotages van de TGV in
Frankrijk zijn er nu weer een voorbeeld van.
Jongeren, politiek geëngageerd, aangevoerd door een “uitgestapte” intello met
vaak veel geld, gaan op hun toer om de
wereld “omver te werpen”. MET ALLE MIDDELEN, het doel heiligt in hun ogen elk
bloedvergieten… Ik las een deel van het
boekje van de nu gevangen leider van de
franse TGV-sabotagegroep en, zag ook zijn
(schatrijke) vader op TV. Hij zei dat zijn
zoon niet de dader was… en klaagde de
politiemethoden aan… Besancenot in
Frankrijk richt ook weer zijn Antikapitalistische Partij op… en heeft nogal wat
aanhang onder de jeugd. Zeker onder de
jongeren van La Poste, waar hij zelf ook
werkt. Gaan we weer naar het schrikbeeld
van vermoorde bobo’s die we op TV zagen
in kofferbakken van auto’s? Smekende
gijzelaars , huilend op TV, die later werden
geëxecuteerd? Politie gewapend met mitrailleurs die overal controleren.. Ik herinner
me nog de dag dat Alliende werd vermoord
(door de … VS?), ik was toen voor zaken in
München. S’avonds was er vanaf het hotel
een bus naar het vliegveld.. maar onderweg
werd de bus gestopt en kwam er een vracht
zwaarbewapende duitse politie binnen en
checkte ons allen, wel 5 keer. De stad was
zeer roerig: de Mariënplatz vol met oproerkraaiers. We waren een dag eerder vanaf
Schiphol gevlogen met .. El Al, de israëli’s.
Maar voor het boarden ging het fout: er was
iets niet OK. Dus wachtten ons allen wel 7
uren van controles en ingewikkeld
boarden… Je mocht ook niet meer gewoon
weg, herinner ik me. Het ging toen om de
palestijnen die vliegtuigen hyjackten,
remember? Ik weet nog dat deze beide
dagen mij een zeer ongerust gevoel
bezorgden, want je zag het in paniek verkerende gezag zoeken naar de “onzichtbare
vijand”. We gaan weer naar tijden van
neergang, verlies, onzekerheid, armoede en
dus angst en ontevredenheid. Hopen we

maar dat de radicaliteit niet opnieuw bezit
van (een deel van ons) neemt…
HULDE AAN DE CRISISPROFETEN!
Al eerder schreef ik over moedige zieners
uit wetenschap, politiek en journalistiek, die
het lef hadden de crisis aan te kondigen. En
die door de in geld zwemmende doldraaiers werden uitgelachen en bestempeld als
ouderwetse gekken!
In deze erelijst moet ene Nicolas Baverez
worden bijgeschreven, journalist/econoom
die regelmatig schrijft in o.m. Le Point. Zijn
collega Alain Duhamel zong zijn lof: en dat
is erg sportief! Hij doet dit bij het verschijnen van Bavarez’s boek: Op weg naar
het onbekende. Daarin staat de wijsheid die
hij eerder losliet in Le Monde en Le Point
geëtaleerd en gebundeld. Hij voorspelde:
1. Een wereldwijde crisis… dat is nu
allen bekend!
2. De tanende supermacht VS… ook al
niet te ontkennen.
3. Het ingehaalde Westen… weinig
discutabel.
4. Het geweld der religies en de nationalisten.. . komt ook bekend voor.
En zijn analyses zijn zonder genade en ook
nogal exact, dat is nu plots velen duidelijk.
Zijn bijna wekelijkse alarmbellen werden
echter nauwelijks aangehoord.
Maar uiteraard waren er ook enkele missers:
1. Frankrijk is nu niet gemarginaliseerd,
au contraire.
2. Brown ging ook (nog) niet ten
onder…
3. Trichet staat ook nog pal in de
stormwind
4. Europa kon TOCH samenwerken
Maar de bewondering voor zijn publikaties is
groot en dus moet nu iedereen Bavarez
gaan lezen. Zou hij nu ook nog nieuwe
miljar-dairs gaan maken? Want hij liep
aardig in de pas met Warren Buffet, en die
heeft nu 65 miljard op zijn conto. Dat verdient Bavarez niet in de journalistiek. Zo
blijft ie opnieuw een mysterie!
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BAVAREZ OVER 2 0 0 9
Omdat Bavarez zo opviel door zijn voorspellingen van de huidige crisis, moet je wel
letten op wat hij nu zegt over: 2.0.0.9…
Gordels aan, daar gaan we, eerst maar
eens het WERELDPLAATJE 2009::
1. 2009 wordt het jaar van de deflatie
2. De kredietverschaffing blijft krap
3. De OG-crash remt af in de VS ,
maar wordt erger in Europa
4. Nu komen de verzekeraars aan de
beurt
5. Ook de opkomende landen krijgen
nu klappen
6. De rente op sparen gaat naar 15
(VS) en 2% (eurtopa).
7. De prijzen dalen, de inflatie stopt.
Olie blijft ca 60 $.
8. De wereldgroei zal 2% zijn; de
ontwikkelde landen gaan op -0,2 à 0,5% en de opkomende landen naar
+5%.
Al bijgekomen? Wel dan nu het franse
plaatje 2009:
1. Structurele daling van het concurrentievermogen.
2. BNP zakt met 1%
3. WW gaat naar 9%
4. Tekort gaat naar 4%, cumulatief
naar 70%
5. Handelstekort naar 50 miljard €
6. Positieverzwakking voor: banken,
verzekeraars, auto-industrie, vliegtuigindustrie, bouw, distributie en
luxe-industrie.
Nog bij kennis? We gaan door, met het
zicht op 2009-2010:
1.
Accent op remmen deflatie en
wegkomen uit crisis
2.
Schuldenlast van de gezinnen
daalt
3.
Europa moet het afzakken remmen en alles doen om bij de
groten te blijven
4.
Voor GB, Spanje en Ierland
breekt een groeigrens aan;
Duitsland profiteert van zijn
eerdere bezuinigingen.
5.
Frankrijk heeft een relatief sterk
potentieel van herstel, want de
schuldenlast bleef redelijk, en hun

opvatting over verhouding privé
en staat zal een voordeel blijken.
En dan nog eventjes de vier kernuitdagingen voor 2009:
1. Alles doen om de werkgelegenheid
te steunen en de consumptie.
2. Maximaal gebruik maken van de
interventiekracht van de Staat.
3. Balans zoeken tussen redden van
Banken en de dalende activiteit in de
economie.
Dus
herstructureren
ondernemingen en verlichten schuldenlast huishoudens.
4. Niet te veel reguleringsmaatregelen
invoeren; de dynamiek van de
deflatie afremmen dus.
Welaan, Nicolas Bavarez spaart ons dus
bepaald niet en dat moet die andere Nicolas, die Sarko heet, dus ook niet doen… Het
wordt zwaar weertje en we kunnen het toch
nog overleven. Alweer eens dus: Hou Zee.
Bavarez.
DE WERELD EN DE VS
Wat hebben we te maken met de VS en
haar problemen? Nou, gezien de enorme
omvang van haar economie en bemoeienis
met de wereld: eigenlijk enorm veel.
Daarom is het ook zo belangrijk wat op 15
nov. Op de top in New York gebeurde,
voornamelijk qua aittitude dan.
Ziehier de problemen:
-De enorme uitgaven (voor sanering van de
onroerend
goed
markt,
hypotheken,
goedkope huizen, failliete banken, infrastructuur (1600 miljard).
-verbetering ww-uitkeringen, studiebeurzen,
gezondheidsysteem ( 40 miljoen nietverzekerden, hoge kindersterfte meer dan
Slovenië, afzakkende levensverwachting, ).
-verhoging defensie-uitgaven, want de
slijtage door de oorlogen is enorm.
Dus de nieuwe president heeft heel wat te
regelen en te kiezen. Meer belastingen?
Hoger tekort toestaan? Dollar op peil
houden? Verbeteren van de competitiviteit,
energie besparen, betere landbouw, minder
op de pof leven…
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En dat raakt ons ook: wordt de VS een
grotere concurrent van Europa op de
wereldmarkten? Zullen ze echt zuiniger
gaan leven en niet ons met de gevolgen van
overspending opzadelen?
Wel als je dit rijtje zaken ziet en de grote
taaiheid van de problemen beseft dan weet
je wat 15 nov. Moest gebeuren. En ook wat
het voor een enorm belang ook voor ons
heeft! En nu maar hopen dat de VS met ons
samen wil overleggen en zich niet afwendt
en enkel naar zichzelf gaat staren…
Eigenlijk moet de VS terug naar zijn
“genetische code”: deugd en welvaart, geld
en moraal, business en recht, efficiency en
idealisme. Evenwicht tussen “moneymaker
en prediker”.
De franse auteur Bavarez schreef: De
neoconservatieve oorlogsstrategie tegen de
terreur is uitgelopen op een militaire mislukking in Irak en Afghanistan, een economie in recessie, afgezakte waarden en
recht (Guantanamo, martelen, geheime gevangenissen, systematisch spioneren, burgers in de gaten houden buiten de wetten
om…
De VS lijkt nu te gaan beginnen aan een
periode die haar laatste kans zou kunnen
zijn op herstel van haar aanzien en macht.

krachtsverhoudingen gewijzigd. Moraal en
geopolitiek zijn veranderd. Nu al zagen we
dat Europa China vroeg om mee druk te
zetten op… de VS! Ook een G8 dat kan
eigenlijk nooit meer; we moeten naar een
G13 of G14!l
-Dat zal jaloezie en fricties tussen landen
oproepen: de renteniersstaten, de exporterende staten, de rivalen in Azië (zie de VS
die via India tegen China ageert).
-We gaan niet zozeer naar een MULTIPOLAIRE maar eerder naar een wereld
met variabele geometrie die door interessecoalities wordt bepaald. Europa moet nu de
rangen sluiten, dat hebben nu zelfs de
britten gesnapt.
-Mogelijk wordt 2009 het jaar van de Staatsfondsen, die stevig zullen gaan “inkopen”.
China, India, Rusland hebben samen 1100
miljard $ aan deviezen in kas. En dan zijn er
ook nog de grote ondernemingen daar die
stikken in hun liquiditeiten en die ook
(markt)posities willen kopen. Ook dat zal het
aanzicht van de wereld snel doen wijzigen.
In 2009 zijn er in 50 van de 192 landen van
de VN verkiezingen. Fidji, Andorra, Botswana, Malawi, Vanuata en Salvador zullen de
wereld niet schokken met hun uitslagen.
Maar die in de VS, Iran, Afghanistan, Soe dan, Oekraïne wel. Dan ook nog die in
Indonesië, Zuid-Afrika, India, en Algerije die
ook meer meewegen dan vroeger. En in de
EU dan ook nog: Slowakije, Litauen, Bulgarije, Luxemburg, Roemenië , Portugal, ook
Duitsland….de 27 EU-staten wisselen ook
nog hun parlement in Brussel. Dus 2009
heeft nog wel wat andere verassingen in
petto dan alleen het verdergaan of afzakken
van de huidige crisis…

DE WERELD NA DE CRISIS
Steeds meer mensen lopen met die vraag in
hun hoofd. En ene Jaffrelot, directeur van
van het Centrum voor internationale studies
en onderzoek sprak erover:
-Het zal nu nog meer gaan om de
opkomende landen: China als DE fabriek
van de wereld en India als HET kantoor..
Hun groei zal ook wat afremmen net als die
van de olielanden (Rusland etc) ook door de
lagere consumptie in het westen. Maar met
hun enorme interne markt zullen ze dat op
kunnen vangen. China gaat nu echt aan
een sociaal systeem voor pensioen, koopkrachtspreiding werken. Dat zal hun consumptie optrekken. Het westen zal verdere
vertrek van industrie gaan zien, want 75%
van de wereldgroei komt van deze landen.
-Dat is ook een motor voor het westen natuurlijk. Maar de gedereguleerde wereld die
we hadden kan niet meer en ook zijn de

EN NU (WEER) DE HEDGEFUNDS!
Deze kapitalistenclubs met hun enorme
spaarpotten die als moderne rovers over de
wereld rennen, zien nu ook hun geld verdampen en spelen nu het toneelstuk: Sauve
qui peut (Redde wie zich redden kan…). Ze
verkochten al massaal hun aandelen en
daarmee gingen de koersen helemaal onderuit en ook de obligaties komen nog aan
de beurt….
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Het waren ooit de marginalen van de haute
finance, deze snelle jongens, die met hun
gehaaide mathematische methodes, groot
leenvermogen en grote snelheid, enorme
transacties deden met ook enorme risico’s.
Waar tegenover ze dan dekkingstransacties
zetten om het risico te balanceren. Daar
komt de naam “hedge(=bescherming”) dan
ook vandaan. Tussen 1990 en 2008 was het
vermogen van deze fondsen wereldwijd gestegen van 39 miljard naar … 2000 miljard
$, nu is het weer terug op een nivo van
1200 miljard. Zo’n 69% van het hedgevermogen komt uit de VS, 22% uit Europa
en 10% uit Azië. Greenwich (Connecticut bij
New York) is zo’n beetje de hedge-fundhoofdstad van de wereld, Grote namen zijn
George Soros (hij pikte recent nog 3 miljard
winst in), John Paulson (deed recent 3,7
miljard in zijn zak) en Jim Simons, hij ving
2,8 miljard. Deelnemen aan hun fondsen
kan pas bij 1 miljoen $ dus u ziet er niet
“n’importe qui”. Grote ondernemingen waren
als de dood voor hen, want hun slimheid en
snelheid kon je zomaar confronteren met
een andere, zeer machtige eigenaar. Hun
optreden is zo massaal en snel dat er grote
verstoringen op treden in de financiële
markten; zoals de laatste weken toen ze
plots grote pakketten aandelen dumpten en
de koersen onderuit gingen. De laatste raid
was op Volkswagen, waarvan ze door opkooppraktijken de koers omhoog joegen en
daarna enorm kasseerden. Nu gaan er,
alsof het darwiniaans is, zo’n 20 à 30% eraan van de 8000 (!) die er nog bestaan (van
ooit 10.000).
Ook hangt van hun geld nog zo’n 170 miljard in de lucht, waarvan een deel in het failliete Lehman’s Brothers zit, waar de curatoren nu schademetingen doen.
De fondsen verloren 30% en krijgen ook
geen vers geld meer binnen nu. Op 30
november was er weer een testmoment,
want op die dag van het financiële jaar
liquideren altijd veel investeerders traditioneel hun posities.. Intussen zijn zo’n
kwart van deze fondsen gestopt, zijn uit
elkaar gegaan. Hun bestuurders/-opperhoofden zijn in grote paniek en wanhoop en
hebben hun winnaars-imago verloren. Het

snelle geld was hun nu zelf te snel af. De
vampieren van het kapitalisme , die overigens niets onwettelijks deden, moeten nu
getemd worden. Met nieuwe regels, want
hun macht is onevenredig voor deze
losgeraakte wereld. Zij braken eigenlijk op
grote schaal de oude actionairsidee in
stukken, namelijk serieus en voor langer
DEELNEMEN in een onderneming. Nee,
een onderneming, dat was voor hun een
virtueel/financieel object, wat je pakt door
opkoperij, naar je hand zet en weer verpatst
voor meer geld. Daarover ging het onder
meer op 15 november in de VS en ging het
recent ook al in Rio de Janeiro.
En hoe gaat het nu verder? Wel, het kan
niet uitblijven dat de tijd van de koopjes
(ingestorte aandelen) ook hun weer zal
doen herleven. Want het bloed kruipt waar
het niet gaan kan. Immers ook Morgan
Stanley riep al zijn klanten op om eens goed
naar het goedkope lekkers te kijken. Maar
omdat het NOG lager kan, is de aarzeling
nog groot. Even bijkomen dus.
Maar de kans is groot dat ze voor de toekomst wel een nogal stevig pakket speelregels gaan tegenkomen: hun wilde sprongen zullen geremd gaan worden. Dat is ook
te hopen. Ook hoor je zeggen dat de fondsen die veel verloren bereid zijn zeer grote
risico’s te nemen om wat terug te pakken…
en in eigen kring zegt men: de crisis bewerkt dat de “niet-serieuzen” zullen verdwijnen… Maar hun maat van goed en fout
is mgelijk niet die van de meesten!
KATASTROFE BIJ DE OPKOMENDE LANDEN
We hoorden al van de problemen in
Hongarije,-bijna failliet-, Pakistan, Oekraïne
en de lijst wordt nog langer met: Baltische
Staten, Turkije en Zuid-Korea. Wat is daar
nu gebeurd?
Wel in deze landen werd fors geleend in
andere westerse landen en die leningen
moeten worden afgelost + rentebetaling in
de valuta van het lenende land. En als dan
de valutaverhoudingen op hol slaan, de
dollar klimt en de euro daalt en nog andere
kleine valuta wegzakken (door dalende economische vooruitzichten), dan is het zwaar
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foute boel. Daarbij kan dan ook nog een
stijgende rente komen… en, een dalend salaris! Nou dan zijn de rapen gaar. En er is
zegt men, voor ca 1500 miljard aan rapen
geleend..Toen men leningen afsloot was de
rente in het buitenland veelal slechts de
helft van die lokaal, en dat deed velen dus
op die wijze lenen. En ook hier roepen de
“achteraf – betweters” : hoe kunnen mensen nou zoveel risico nemen…!
Het IMF gaf nu al miljarden aan Hongarije,
rekent nog aan het “geval Oekraïne” en
denkt na over de kreten uit Pakistan.
Argentinië nationaliseerde onder groot protest de Pensioenfondsen… zo’n 30 miljard,
want het moet zijn grote internationale
schulden aflossen. In Zuid-Korea ging het
maar net goed maar de anderen zitten met
de brokken. Deze gebeurtenissen tonen
overigens de zwakke structuur van deze
opkomende landen aan en maken zonneklaar dat er een hervorming moet komen. Wat met subprime’s in de VS begon
werd nu tot failliete boedels in de hele wereld. De interrelatie is duidelijk en waarom
er geen betere spelregels waren lijkt elke
dag moeilijker te snappen. Geen punten dus
voor de VN-instituten, die overigens gesmoord werden in de grote wurggreep van
de superlanden die hun budgetten betalen.
Zoals vooral: de VS!

nog een les: hoe erger de beurs instort, hoe
sneller hij weer terugkomt! Bel dus NU uw
bank.
Om u wat moed te geven nog even dit. Drie
fondsen, Wintergreen, Fairholme en First
Eagle Global hadden flink wat cash verzameld en willen dat nu wel weer omzetten.
Ze gaan nu met zo’n 35 miljard in de aanval
waarvan zeggen ze zo’n 25% al uit cash
bestaat. Want wie de eerste is verdient
straks het meeste… Dus laat u niet rechts
inhalen als u veel kwijt raakte … Of blijft ook
U gewoon wachten tot uw waarde weer op
peil is? Niet stom maar intussen had u geen
rendement en mogelijk houdt u verlies…
Maar ja je moet wel (weer) risico durven en
kunnen nemen…
DE G-20 WIJSHEDEN ETC.
Vlak voor de G20-conferentie in de VS
werden vele topeconomen en dito instituten
wakker en gaven hun adviezen, gevraagd
soms en vooral ook ongevraagd. De wijsheid is niet zo simpel te waarderen omdat er
weinig voorbeeldsituaties zijn. Die uit 1990
in Zweden is er een die men zich nu herinnert. Men is het in Parijs, in de Paris School
of Economics, eens over een aantal
hoofdzaken:
-De terugval in de VS gaat ons allen opbreken. Want de uitgaven van de Amerikaanse gezinnen zijn 25% van de wereldvraag… (slik!). En de amerikanen zijn
voor ca 1600 miljard verarmd intussen klinkt
het ook nog.
-Het enige goede nieuws zijn de prijsverlagingen van de grondstoffen en de afzwakking van de inflatie. Dat zal ook de
rente verlagen, maar aan dit instrument zit
een grens namelijk 0%!
-Oppeppen door vergroting van publieke
uitgaven is zeker nodig. Maar niet zomaar
wat, want er moet voorkomen worden dat
deze projecten te traag aanlopen en hun
doel missen. Ook is het denkbaar om de inkomsten te steunen van de armste, ook wel
eens “negatieve belasting” genoemd.
-Het IMF moet een sterkere rol krijgen,
maar het heeft historisch een nogal slechte
reputatie. En sommige landen moeten snel
steun krijgen, zoals bijvoorbeeld Indonesië.

KOOP NU UW AANDELEN!
Als je grafieken ziet van het verloop van de
Dow-Jones gedurende de crises van de
laatste 100 jaren dan valt op hoe snel de
index daalde en ook hoe snel hij weer
opkwam. Bij elk der drie grafiekjes, die van
1929, de oliecrisis van 1973 en die van de
Internet-zeepbel, valt de index in ca een jaar
op zijn dieptepunt en stijgt daarna in een
jaar weer op de helft van de eerdere top. En
is na 4 jaar weer volledig op het oude hoge
nivo. De les is dus helder: we zijn nu, een
jaar nadat “onze crisis” begon op het
dieptepunt en zullen dus eind 2009/begin
2010 weer op 50% terug zijn. En in 2013 is
het allemaal weer OK. Dus u kunt nu rustig
beginnen met kopen…. Maar wel de goeie
deeltjes natuurlijk. En uw pensioen gaat dus
in 2015 weer een beetje omhoog.. En er is

34

-Er moet betere regulering komen, maar
pas op: als het schip zinkt moet men niet
vooral praten over de oorzaken van de
schipbreuk, maar het geheel primair eerst
REDDEN.
-Er moeten ook snel maatregelen tegen
fiscale paradijzen komen, er moeten sancties mogelijk worden voor hen die regels
aan de laars lappen, het in titels verpakken
van investeringen moet begrensd worden,
en de noteringsagencies moeten ook
gecontroleerd worden omdat ze zowel partij
als arbiters zijn… En ze moeten ook een
statuut krijgen.
Welaan, dit zeggen de wetenschappelijke
parijse bobo’s. Ook warenn ze bezorgd over
de korte voorbereidingstijd op de G20… Dat
kon tot domme dingen leiden via onbegrip
… Maar anderzijds: haast was geboden.
Want laat je de economie echt flink zakken,
dan zal het erg lang duren de zaak weer op
te peppen later… Intussen was men bijeen,
en bij de persconferentie trachtte men ons
vooral gerust te stellen. Veel nieuws werd
niet verteld dus, wordt vervolgd door de G20
in april 2009....
Ach deze G20 was dus een vluggertje met
veel symboliek; Bretton Woods vroeg
indertijd jaren voorbereiding..Verder moet
duidelijk zijn dat 1929 nogal wat erger was
dan deze crisis. Toen kromp de wereldhandel in met 85%! Wel zullen we nog
vele subcrissen krijgen dat ligt aan het feit
dat de wereld sterk veranderen blijft. En
elke crisis herverdeelt de macht in de
wereld. Ook zal iedereen beseffen dat
herstel van de groei voor allen moet en dat
en vlaag van protectionisme het laatste is
wat we nu moeten hebben.

sterkten die wel en dus moet er weer jacht
op gemaakt worden..
Ook het IMF wil meejagen, maar experts
weten dat dit mooipraterij is: je krijgt ze niet
helemaal weg, zeggen ze. Sinds er in 1996
een lijst werd gemaakt bij de OECD is er
weinig gebeurd, de opgestelde criteria
deden wel Zwitserland, Oostenrijk en
Luxemburg van deze lijst verdwijnen… Ook
Hong-Kong en Singapoer gingen eraf,
vanwege hun zware economische gewicht…
Omdat ze zich engageerden verdwenen er
weer vele andere ook van de zwarte lijst die
terugliep van 35 naar 3: Monaco, Andorra
en Liechtenstein dus. Er is eigenlijk een
soort van gedooglijn ontstaan, omdat de
paradijzen zo verweven zitten in de grote
bovengrondse kapitaalstromen. Met name
ook de regering Bush deed niets , maar nu
wilde de OECD een betere lijst voor half
2009, waar dan ook de Kaaimaneilanden,
Barbedos en Singapoer opstaan. En van
Obama is bekend dat hij in 2007 een
wetsvoorstel indiende om de vlucht naar de
offshore paradijzen te begrenzen.
Tja het is weerbarstig: landen die fiscale
vluchtelingen. Toelaten kun je enkel straffen
met economische sancties.. en die moeten
dan ook nog gehandhaafd worden. Maar
vaak zitten handhavers tussen belangenvuren in en zijn ze onmachtig de geheime
sluizen te vinden. Het zwarte heeft zijn eigen scala van trucs: van eenvoudige BTWontduiking door Jan met de Pet tot de
grootkapitalist met zijn ficale superadviseurs
geholpen door banken om zijn “besparingen” naar veilige oorden te sluizen.
Wie had er in Nederland niet ook een
rekening in België, Luxemburg of Duitsland?
Dat bleken er toen het publiek werd, heel
wat te zijn. Zoals ook de bezitters van
schone villa’s in de zon…. Gebouwd van
zwarte ping-ping. De fiscale paradijzen zijn
er in soorten, geuren en kleuren… Het zit in
onze genen….

WEG MET DE BELASTINGPARADIJZEN
Na de crisis van 1929 liet Roosevelt zijn
staatssecretaris Financiën onderzoeken hoe
het zat met…. De belastingparadijzen. Die
bestonden sinds ca 1920 en er lijkt nog
weinig veranderd te zijn. In wel 72 paradijzen verbergen 4000 banken en daar
zitten 2/3 van de speculatieve fondsen; er
zijn 2 miljoen nepfirma’s en die herbergen
tussen 5000 en 11.500 miljard $. Zij zijn de
financiële crisis niet schuld, maar ver-

OP NAAR HET ISLAMITISCH BANKIEREN
Het islamitisch bankieren is anders, …nu,
na de krach, zeggen velen.. Mogelijk beter
dan het westerse… Immers wat mag je niet

35

bij dit religieus geld-manipuleren? Wel luister.
1. Met rente belonen mag niet
2. Speculeren is verboden
3. Verbod om te investeren in sectoren
als alcohol, tabak, porno..
4. Verplichting om winst en verlies te
delen
5. Elke financiering moet op reeële
waarden gebaseerd zijn (!)

moet u straks dan wel UW bank binnen.
Voor wat, hoort wat.
PANIEK IN DE AUTO-INDUSTRIE
Het is niet nieuw: bij een recessie komt de
auto-industrie altijd voorop met dalende
verkopen. Maar nu blijken ook de grote
verschillen tussen de europese en Amerikaanse autofabrikanten. De laatste zijn al
jaren noodlijdend en financieel al langer
ongezond. Daarnaast zijn ze uiterst
conservatief en weinig dynamisch: daar
moet het roer al jaren om eigenlijk. Nu
melden ze zich huilend op Capito(a)l Hill om
25 miljard te beuren. Ik zag de hearing van
de auto-bobo’s en het congres: keiharde
ondervraging en een werkelijk pijnlijke afgang van deze toppers, Een zielige boel
voor wereldreuzen als Ford, Chrysler en
GM. In Europa gaat het ook niet geweldig,
maar de kasvoorraad is daar best prima na
jaren van goed zaken doen. Maar nu moet
er dus ook geremd worden. Het begint met
Opel (GM) in Duitsland… maar dat komt
ook door moeder GM. De rest zit nog
“maar” op een verkoopdaling van 3 à 7%,
maar had nog resultaten van miljarden en
flinke volle kassen. Het is nu vooralsnog:
werktijdverkorting inzetten en proberen een
zo goed mogelijk voorraadbeheer te voeren.
De europeanen met fabrieken in de VS
hebben het wat extra lastig: vooral BMW en
Mercedes, maar de japanners daar ook.
Nu het erop lijkt dat de Amerikaanse regering niet de kassen van de Big Three gaat
vullen, al wil Obama dat wel omdat hij vreest
voor de miljoenen werkelozen, zullen er faillissementen komen. Chrysler voorop lijkt het
nu. Maar er duikt nu ook een heel andere
vraag op: een markt met een omzet van
recent 16 miljoen auto’s vroeger, en nu nog
13 miljoen, dat is niet niks. Dus zou het
logisch lijken dat de europeanen nu ook
daar hun kansen zien, nu de Big Three een
kopje kleiner worden gemaakt… De crisis
biedt ook kansen, maar het probleem is om
die in het begin goed te zien… Dus europa
opgelet, de Amerikaanse markt is een
dumpplek aan het worden en waarom dan
niet deze keer er verder in met jullie kleinere
auto’s?

Zo , wel dat wil toch eigenlijk iedereen nu?
Behalve dan mogelijk tabak en alcohol en
zo… Dus is het goed dat u weet dat dit bankieren flink toenam; de sukuks, islamitische
obligaties stegen van 1 tot 70 miljard van
2001 tot 2008. Alles “charia-compatibel” dus
en dat kan al lang ook in Londen , Parijs en
elders en natuurlijk ook in de filialen van
BNP PARIBAS en andere banken in
Bahrein en zo. En er zijn west-europese
experts die nu openlijk zeggen dat deze
vorm van bankieren de risico’s aardig
beperkt… Er zijn al 300 instellingen in 75
landen die op deze wijze al 500 tot 700
miljard $ beheren en ze groeien met 15%
per jaar. Londen maakte al in 2003 deze
vorm mogelijk en Parijs is nu ook zeer
geïnteresseerd. Immers in Frankrijk zijn er
zo’n 5,5 miljoen moslims en ook elders zit
nogal wat potentieel aan klanten. Kortom de
franse regering werkt hard aan het mogelijk
maken van deze vorm in Frankrijk , iets
zoals de Islamic Bank of Britain in Londen
dus. Die heeft al 42000 klanten overigens.
In Frankrijk zijn er ook al plannen om in
2010 een bank te lanceren, dat wordt al
voorbereid nu in Londen.
En waarom nu al geen sukuks introduceren
zoals het duitse bundesland Saxen-Anhalt al
deed in 2004. De franse banken Societé
Generale en BNP PARISBAS , die zeer
aanwezig zijn in de Golfstaten, weten alles
van bankieren met de Koran in de hand. En
let wel: daar is de helft van het personeel al
frans.. Bereid u dus voor op uw “shariaproof spaarbankboekje” , maar dan wel een
beetje anders. En nu na de crisis zeggen
vele: en ook veel beter.
Ik ga vast een djellaba kopen en oefenen in
het zonder schoenen aan lopen. Want zo
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Geloof maar dat Goshn en collegae goed
aan het kijken zijn en dat ook , vooral voor
Renault, die wereldwijd opereert.

thousiasme over het groeiende net…. “Ach,
Leon, dat is toch Spielerei, dat wil toch geen
serieus mens…. Vergissen is echt zeer
menselijk.

FARMA-INDUSTRIE:
WET
VAN
DE
JUNGLE
Voor de farma-industrie onstaan er steeds
vaker enorme kansen, maar daar naast ook
met enorme risico’s. Zij die een grote oorlogskas hebben kopen nu de kleintjes en
anderen willen snel groter groeien om niet
te worden opgevreten. Biotechnologie is het
toverwoord en dus zijn er veel huwelijken
tussen klassiekere farmabedrijven en
biotechno-bedrijven. In 2007 werd 142
miljard aan fusie-acquisitie besteed; dat is
18% van alle operationele kosten in dat jaar.
Roche bood 44 miljard voor Genentech dit
jaar, maar hun bod werd vooralsnog afgewezen. Maar de kooppoging duurt voort.
Bij Wyeth wordt de R&D anders aangepakt:
men praat veel met artsen en verzekeraars
om beter te snappen bij welke medicamenten toekomst ligt. En hun aanpak
heeft succes gehad. Ook bij de collega’s
zoals Glaxo zit men niet stil.
Er komt een tijdperk van mondiale markten,
enorm grote R&d budgetten, enorme risico’s
(mislukte R&D en straffen wegens schadelijke medicamenten), kortom er is een
steeds groter draagvlak nodig om groot te
opereren. En daarbij komt de toenemende
concurrentie uit de opkomende landen. In
de farma-sektor is het nu echt oorlog.

RYANAIR: LEVE DE CRISIS!
O’Leary, de baas van deze club, is een
aparte! Ook al ging zijn kwartaalwinst met
48% omlaag, hij ziet het zonnig in. Want
zegt hij, steeds meer zakenlieden moeten
nu ook goedkoop vliegen; besparingen! Hij
heeft nu al 45% zakelijk en dat kan veel
hoger.. Naar 65 miljoen passagiers in 2009
moet kunnen dat zijn er 7 miljoen meer dan
nu. We moeten zo’n recessie gewoon
hebben na 10 vette jaren, want die zwakkelingen moeten eruit. Ook op de lange
afstand gaat hij nu low-costen , want daar
zit voor hem ook omzet. O’Leary vergiste
zich zelden… opgelet dus!

OLIE (energie), WATER
-Olie, energie
DE RENAISSANCE VAN DE TREIN
De trein bestaat in de VS al van 1827 of zo.
En hij speelde in de eenwording van de VS
een eminente rol. Burlington Northern is een
treinbedrijf dat erg gelooft in een nieuwe
toekomst en iedereen, ook Warren Buffet,
werd er bij gehaald om mee te doen. Het
bedrijf kocht al 200 locomotieven die 20%
minder olie gebruiken, heeft nu 6400 loco’s,
220.000 wagons en 52000 km spoor. En
heeft een antibotsingssysteem geïnstalleerd
dat al wereldnorm werd. Het satellietsysteem maakt het mogelijk om sneller te
rijden, dichter achter elkaar en zo ongelukken te verminderen en capaciteit te
winnen. En dat schiet echt op.
De vrachtauto branche dingt wel wat af op
hun verhalen en wijst erop dat deze branche
een grote klant van de trein is! OK je hebt
voor een bepaald tonnage EEN chauffeur
nodig en bij een trein is dat zo’n paar honderd minder machinisten. Uiteraard zijn
beide transportsystemen ook vaak complementair: de vrachtauto EN de trein klaren
samen de klus.
Nu heeft de fenomenale ontwikkeling een
knauw gekregen met de crisis, en er moe-

DURE INTERNET EXTENSIES
U kent ze de extensies als .com, . org , .be
etc. Na 2011 mogen er ook “merkextensies” gebruikt worden zoals . e-bay,
.paris, .amour, of . obama…Dat is natuurlijk
wel wat, je eigen merknaam in het internetadres dat begreep Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
ook. Zij beheren deze zaken en sluiten ook
de contracten. Prijzen zo ongeveer: 185000
$ eenmalig en 75.000 per jaar. Maar dat
mag de pret niet drukken: er zijn nu al meer
dan 400 aanvragen gedaan!
Tja , elke keer bij dit soort nieuwtjes hoor ik
nog wat enkelen om mij hen zeiden zo’n 15
jaar geleden, als reactie op mijn en-
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ten projecten worden uitgesteld. Want
omdat de consumptie afneemt neemt ook
het transport af. Dit segment is 37% van
hun omzet en nam jaarlijks met 16% toe tot
5,7 miljard in 2007. Ook transport van kolen, tarwe, kunnen nu stagneren als de
stroomgroei afneemt. Dus zoekt men het nu
ook in afvaltransport met de trein. Maar hij
weet het: de hoge dieselprijs en de CO2
uitstoot zijn HUN grootste vrienden. Maar
nu lijken die wat op vacantie te zijn gegaan.
Maar die vacantie is niet eeuwig weet hij, de
baas van deze grote treinonderneming.
Ach in Frankrijk werd de herleving van de
vracht per trein een enorme flop vanwege
de starheid van de SNCF en nu dat leek
over te gaan is de crisis plots aanwezig. In
het personentransport is het In Frankrijk
goed gesteld. De TGV zal nog veel sneller
gaan rijden en Air France-KLM gaat ook
treinen met Veolia als partner. Want daar
snappen ze de “permeabiliteit tussen trein
en (low-cost)vliegtuig intussen heel goed.
En van deur tot deur heb je aan het vliegtuig
niet genoeg, dus waarom er dan ook geen
trein aangeplakt?
De aankomende tijden gaan nog veel
verrassingen geven op transportgebied,
maar de jojo-ende energiesector slingert de
betrokkenen van de ene naar de ander
pedaal: van rem op gas en v.v. Lastig ritje.

ten. Vooralsnog moet er geëxperimenteerd
worden en is het nogal lastig om kapiteins te
vinden die mee willen doen. Want het lijkt
dan alsof de kapitein niet meer de baas is
over zijn vaarroute… Niets is nog veilig op
onze wereld.
DE ELECTRISCHE AUTO IS VERTRAAGD
Hij is met veel bombarie aangekondigd en
iedereen dacht hij komt NU. Maar dat valt
wat tegen, want de batterij problematiek is
nog niet echt opgelost. Dus velen die aankondigden nemen nu wat extra-levertijd…
eind 2009 of eigenlijk meer 2010, hoort men
links en rechts zeggen. In Parijs zijn al 80
electrische tankpalen, waaraan echter
niemand hangt nu… Maar het is dan ook
GRATIS!
Dus neemt u maar eerst de E-Solex ontworpen door Pininfarina. Met zijn afneembare en in enkele uren oplaadbare
batterij , zijn autonomie van ca twee uur en
een 40-tal kilometers. En de energiekosten
zijn: 1 euro stroom voor 1000 kilometer,
echt waar! En valt u stil dan kunt u ook nog
fietsen…
Elektrische scooters van ca 1100 tot 4000 €
zijn er ook al. Maar de actie-radius blijkt bij
tests niet de 50 à 100 km te zijn, die men
claimt… Laadtijd ca 3 uur voor 0,3 €. Er is
er een die 100 km/uur loopt en veel verder
kan, maar die kost dan ook 9000 €. Iets te
veel voor uw kleinkind.

ZUINIGER VAREN
Er wordt heel wat spul over de wereldzeeën
gesleept en dat kost geld, want tijd en
energie. Dus zoekt men ook daar naar
besparingen… Eerder meldde ik al de grote
zeilen die op vrachtboten worden gehesen
en die wel 15% besparen kunnen. Nu zijn er
experts die de oude manier van het opzoeken van de zeestromingen nieuw leven
in willen blazen. Dus je laat het schip met
een stroom meevaren en probeert zo veel
mogelijk van stroming naar stroming te
gaan. Gaat sneller en kost minder fuel. Nu
zijn er satellieten, er is GPS en er zijn computers en meteovoorspellingen. Uit deze
moderniteiten blijkt het mogelijk om veilig en
efficiënt vaarroutes te vinden “op” besparende zeestromingen. Dat kan vlot 5%
brandstof opleveren en, snellere transpor-

NOG GROENERE AUTO’S
Hij rijdt op samengeperste lucht. Actieradius 220 km , maar dan wel 45 km/uur,
een stadsauto dus. Wordt in Frankrijk gemaakt en ze zijn op de markt in 2009 voor
de gemeente Nice! Pas op: die lucht kost
niks maar dat samenpersen dus wel; dat
gaat op electriciteit.. Dus hij rijdt eigenlijk op
stroom )of op olie als die stroom met olie is
opgewekt!).
Michelin maakt een elektrische auto waarbij
de aandrijfmotoren in de voorwielen zitten!
Geen transmissie meer, geen versnellingsbak dus erg licht. Enkel die zware
batterijen moeten nog maar meegesleept
worden. In 2012 zou er een zijn die 320 km
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actieradius heeft en tot 150 km/uur kan
rijden…
Tenslotte de nieuwste Litium-polymeer batterij maakt trajecten van 250 km mogelijk
met topsnelheden van 130 km/uur.
U ziet het: uw garagebaas weet straks niet
meer wat er bij hem binnen rijdt…en welke
“brandstof “ hij u moet verkopen! Een
branche die op de kop gaat.

De bijdrage van Alberta aan het BNP van
Canada is intussen al tot 14% gestegen,
wat dus nu ook groei-problemen voor Canada aankondigt. De werkgelegenheid bij de
bedrijven daar en hun toeleveranciers kan al
gauw met zo’n 10.000 plekken zakken.
Kortom ook in Alberta ziet het er even
donker uit en het is nu niet van de grote
vervuiling…

DE 4X4 OP WATERSTOF
Nissan heeft hem nu, er komt alleen wat
stoom uit de uitlaat. Hij is elektrisch en de
stroom wordt opgeslagen in een dikke batterij. En die stroom wordt gemaakt met een
waterstofcel die waterstof krijgt uit een tank
met 5 kilo waterstof. Goed voor 500 kilometers, dan moet je weer tanken. Tja en
daar zit het probleem: want tankstations zijn
er niet zo veel nog. Maar hij doet het wel!
De truc zit vooralsnog in het enorme gewicht dat hij meesleept aan batterijen,
daarom is het ook een 4X4. Maar hij kan
150 km per uur hoor, al trekt hij niet op als
een Porsche. De rij-ervaringen zijn nogal
indrukwekkend als het gaat om comfort en
totale geluidloosheid. En je weet het: er
komt geen fluit aan CO2 uit, enkel stoom!
Welaan het is vooralsnog een experimenteel model, in 2015 komt hij op de “gewone markt”. Dan moet men intussen wel
iets aan die zware batterijen hebben gedaan.. Ach, het is niet DE oplossing op zeer
korte termijn; vooralsnog vooral hybrideauto’s dus. Maar het laat zien dat het
KAN… Hij heet Nissan X-trail FCV. De prijs
is nog onbekend…

DE PIPELINE VAN DE CARAÏBIC
De eilanden Trinité en Tobago, voor de kust
van Venezuela zitten op een gigantische
gasbel. Nu wil men in die hoek ook best
wat minder afhankelijk zijn van iemand als
Chavez en dus staat de bouw van een
pipeline voor 628 miljoen € voor 913 kilometer en een doorzet van 4,5 miljoen m3
per dag erg interessant. Voor velen, tot aan
de franse eilanden Guadeloupe, Saint
Martin (half Nederlands!), Martinique en ook
voor Barbados . De plannen zijn ver
gevorderd en er is veel belangstelling.
Chavez verliest klanten, zelf schuld toch?

RELIGIES
FANATE NAASTENLIEFDE IN ISRAËL
Heb uw naasten lief zei Christus en dat
geldt ook voor de Amerikaanse fanate
christenkolonisten op de Westbank. Zij richten daar hun huizen en dorpen in, zonder
enige vergunning en met veel geweld naar
hun buren, de daar wonende arabieren. En
niemand, ook niet de politie, doet wat..
Geen enkel recht geeft hun gelijk: ze pikken
andermans grond in, zijn er klandestien en
gebruiken geweld. En dat leidt tot het beschuldigen van de regering: zij beoefent dus
APARTHEID. Deze kolonisten zouden bij
optreden tegen hen, het niet schuwen op de
soldaten te schieten, heet het.
Hun devies: We winnen door de liefde maar
overwinnen door de oorlog… Dat is voor mij
een redelijk nieuwe bijbelcitatie. Tja, het is
natuurlijk onacceptabel dat dit, onder s’werelds ogen, zonder overheidscorrectie zomaar verder kan gaan. De islam heet niet
van christenen, te houden, weet elke antimoslim. Als je dit ziet begrijp je wel waarom.

HET ZAND VAN ALBERTA
Het bitumineuze zand loopt nu niet meer zo
lekker. Want als de olieprijs onder de 70 $
begint het verlies bij deze productie.
Na een stijging van de productie met 7%
viel het in 2008 terug naar 2 en voor 2009
zal het 1,3% worden. Ook was het eerder
nog zeer lastig arbeidskrachten te vinden
En hier is helaas ook de milieuschade groot.
Dus gaan diverse projecten op ijs in afwachting van een olieprijs van 80 à 100 $.
Het rendement van de 67 miljard dat werd
geïnvesteerd moet dus ook even sudderen.
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gepubliceerd in Bild van kort geleden en nu
is het duidelijk dat “Wir Es allen jetzt
wissen”.
In de tijd dat de genocide in Oost-Afrika lijkt
te hervatten, nadat er al eerder 5 miljoen
daar omkwamen, is het goed ons te realiseren dat Hitler en Co van staatswege
besloten om 6 miljoen joden te vermoorden.
Endlich gelöst… Een barbaarsheid zonder
weerga, en dat in… West-Europa.

MONNIKSE VELDSLAG IN JERUZALEM
Armeense en grieks-orthodoxe monniken
raakten in een ware veldslag om hun
gelovige gewoontes. En dat voor de tombe
van de Heer… De Armeniërs hielden, zoals
traditie is, een processie die naar deze kerk
leidde. Aldaar stond EEN grieks-orthodxe
monnik, in opdracht van zijn bisschop. En hij
wilde NIET naar buiten en zijn christelijke
medebroeders alleen in de kerk laten. Even
later werd er aan baarden gerukt, werden
pijen kapot getrokken en werd er geslagen
met religieuze attributen. Ook toen de
oproerpolitie mee moest gaan doen.. Na
een stevig hoop builen en schrammen werd
het toch weer rustig bij het Graf van hun
Heer.
Clash der religies dus? Ja, een beetje wel.
Want er is al 15 jaar overleg over de vraag
WIE het Kerkbeheer toekomt… En dat lijkt
mij nu wel duidelijk: aan de oproerpolitie.
Requiescat in Pace…

VROUWEN IN/AAN DE MOSKEE
De turkse decoratrice Zeynep Fadillioglu
mag altijd toprestaurants in Londen en
Istanbul decoreren en nu is het de beurt
aan: de moskee Sakarin. Zij, niet-gelovig, is
gevraagd om samen met een engelse ontwerper die de koepelstructuur gaat maken
om het hele interieur te doen. Ze was eerlijk:
ze kwam nog nooit IN een moskee!
Dat een vrouw dit wordt gevraagd is in de
“mannenwereld der moskeeën” erg uitzonderlijk. Ze heeft zich voorgenomen om
de vrouwenafdeling in de moskee zeker zo
mooi te maken als in het mannendeel. Het
lukte haar dit te mogen doen omdat ze veel
rijken uit Istanboel kent… en dat scheelt,
ook in de islamgemeenschap dus.
Maar hoe dan ook, het toont de liberalere
opvatting in de moslim zakenmilieu’s die
groeit. En dat is weer meegenomen.
Ik weet niet of er ook al vaak vrouwen katholieke Kerken van binnen mochten doen…
Lijkt me ook wat uitzonderlijk. Of loop ik nu
erg achter?

GEHEUGENSTOORNIS IN OOSTENRIJK
De Kristallnacht van 9 op 10 november
1938 barstte los in heel het Derde Rijk; ook
in Oostenrijk. 91 moorden, 300 synagoges
in de fik, tienduizenden joodse winkels in
puin en zo’n 8000 joden werden gevangen
genomen. Daarna werden in Oostenrijk
zo’n 130.000 joden verjaagd van de
180.000 en zij die bleven werden vermoord.
Nu pas werd de Kristallnacht daar eindelijk
herdacht. In dit land waar recent 30%
ultrarechts en joodsonvriendelijk stemde.
Adolf’s volk is hardleers.. en ook, net als
toen, christelijk van inborst. Godsdienstwaanzin is van alle tijden… of is het wat
anders?,

VOOR EEN SIGARET IN HET GEVANG
Nee, het gaat niet over roken in de kroeg in
Den Bosch, waar de burgers ongehoorzaam
zijn geworden. Dat roken erg schadelijk is
voor de gezondheid (ook van anderen dan
de rokers) en dat roken nogal wat gezondheidsuitgaven oproept, dat vinden ze
niet hun probleem. Nee, ik heb het over
Algerije waar roken tijdens de ramadan
verboden is, om geloofsredenen dus. Drie
bouwvakkers werden daar voor deze overtreding in het gevang gestopt. Er zijn eerder
ook vier jongeren veroordeeld omdat ze op
het verkeerde moment ATEN tijdens de

AUSWITZ ONTWERP WAS VAN ‘41
We leerden allen dat de Jodenausrottung
werd “uitgevonden” op de Wannsee-conferentie van januari 1942. Maar nu vond
men op een Berlijnse zolder de tekeningen
van dit slachterskamp met aantekeningen
erop van Himmler himself, die uit 1941
stammen. Himmler was zijn tijd dus best
vooruit…. De planning was dus al gedaan
VOOR het besluit. De documenten stonden
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ramadan! Zij kregen twee maanden voorwaardelijk.
Tja, de wereld is complex geworden. In
Nederland (na de VS en vele andere
landen) is publiek roken verboden door de
seculiere staat en elders bij de moslims
grijpt de staat, vanwege overtreding van geloofsregels. We moeten ons realiseren dat
er nog veel verbazing ons deel gaat worden.
Enerzijds omdat ook het westen zijn gewoontes sterk wijzigde (roken, terrorisme,
milieu) en anderzijds omdat we nu ontdekken dat er veel landen zichtbaar worden
die om geloofsredenen allerlei zaken verbieden die wij gewoon vonden en vinden.
We zijn aangekomen in de veranderingseeuw… of moet je constateren dat we
WEER EENS in zo’n tijdperk aankwamen?
Denk maar eens aan wat onze grootouders
meemaakten in de 20e eeuw!

de regeringsleider die eerstens nooit aanvaard heeft dat het HIV virus Aids verwekt
en ten tweede nooit druk uitgeoefend heeft
op Mugabe om de problemen in Zimbabwe
op te lossen.
AIDS:
Een nieuwe studie door Harvard researchers schat conservatief dat 365,000 mensenlevens konden gespaard zijn in de laatste decade in Zuid Afrika als de regering
HIV remmers in voldoende mate beschikbaar gesteld had. Mbeki heeft zich steeds
omringd door AIDS denialists. Zijn minister
van gezondheid was ene Manto Tschabalala-Msimang die publiek verkondigde dat
het veroberen van look, lemon juice en bieten de remedie waren om AIDS te genezen.
Het zegt wel iets dat de opvolger van Mbeki,
Kgalema Mothanthe, als eerste presidents
daad Manto verwijderde als minister van
gezondheid en verving door Barbara Hogan
die op een slag Zuid Afrika terug bracht in
de main stream van de strijd tegen AIDS.
En dat is wel hoog tijd als men bedenkt dat
in dit land 5.7 miljoen mensen HIV positief
zijn, meer dan in enig land, bijna 1 op 5 volwassenen. Een laatste schrikwekkende statistiek. Volgens UN schattingen sterven in
Zuid Afrika elke dag meer dan 900 mensen
aan AIDS.

AFRIKA
VAN ONZE MAN IN ZUID-AFRIKA
Sinds we in Mei vertrokken naar Europa is
er heel wat in de wereld veranderd. Dat is in
Zuid Afrika ook het geval en alhoewel er
waarschijnlijk geen reden toe is zijn Marian
en ik nu weer iets meer optimistisch over dit
land.
Ook voor dit continent was Obama’s verkiezing goed nieuws en reden tot fierheid.
Toch is het onwaarschijnlijk dat Obama veel
aandacht aan Afrika zal besteden. De grootste prioriteit voor hem, Amerika en voor de
wereld, moet en zal het aanzwengelen van
de Amerikaanse ekonomie zijn.

Ngoake Ramatlhodi, een hoge functionaris
van de regerings partij, vertelt hoe de
machtige Mbeki, op een ANC vergadering in
2002, de vereerde vroegere president Mandela vernederde toen die kwam vragen om
de AIDS politiek over een andere boord te
gooien; "Na deze vicieuze aanval zag Madiba (troetel naam voor Nelson Mandela) er
twee maal zijn ouderdom uit, oud en verslagen".

Ook blanken in Zuid Afrika zijn blij met
Obama. Bijkomend voordeel voor wat blekere Afrikanen is dat als Obama kritiek gaat
leveren over bv. governance of korruptie in
Afrika, onze zwarte medebroeders hem alvast geen racist kunnen noemen wat meestal wel de reactie is op enige kritiek in de
Zuid Afrikaanse en wereld pers.

ZIMBABWE
Zuid Afrika is onbetwistbaar het machtigste
land in zuidelijk Afrika. Het mag dan ook
niet verbazen dat Mbeki gevraagd werd om
te bemiddelen in Zimbabwe tussen Mugabe,
de president, en Tsvangirai, leider van de
oppositie partij die in Mei dit jaar de meer-

Verder goed nieuws is het verwijderen van
Mbeki als president van Zuid Afrika. De geschiedenis zal Mbeki vooral herinneren als
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derheid stemmen kreeg in de verkiezingen.
Mugabe wil wel power sharing maar behoud
toch liefst de macht over politie en leger.
Niet onterecht is Tsvangirai niet zeer gelukkig met deze overeenkomst. We weten al
lang dat Mbeki opkijkt naar Mugabe en
neerkijkt op Tsvangirai, die minder goed
opgevoed is. Daarom verzuimt Mbeki om de
wet te lezen aan Mugabe, ondanks het feit
dat Zuid Afrika een erg grote economische
hefboom heeft tegen dat land.

vergaderingen), een rasechte demagoog,
die door zijn supporters wel eens vergeleken wordt met Jezus Christus - die werd
ook vervolgd - denk maar aan de rechtszaken tegen Zuma omwille van verkrachting
(werd vrijgesproken) en korruptie (moet nog
voorkomen). Maar de man heeft charisma
en goede luim.
Vroegere getrouwen van Mbeki in de ANC
hebben zich afgesplitst en een nieuwe partij
gevormd die volgend jaar gaat meedoen
aan de verkiezingen. Af te wachten valt of
dit een werkelijke verandering kan brengen
in het 1 partij politieke landschap. Hopelijk
wordt de huidige regering er iets minder arrogant door.

De ineenstorting van Zimbabwe na het 28
jaar wanbeleid door (mad Bob) Mugabe
neemt elke dag schrijnender vormen aan.
Nu is er de cholera epidemie. Er zijn geen
chemicalien meer om het water te zuiveren
en de regering geeft toe dat er sinds Augustus dit jaar 473 mensen overleden zijn aan
cholera en in totaal 11,700 besmet. Dokters
beweren dat het aantal doden dichter bij de
1,000 ligt en dat zonder gegevens over rurale streken. Dat betekent dan ook dat bijna 1
op 10 besmetten sterft, een aantal dat 10
maal hoger is dan de minder dan 1% sterftes in de rest van de wereld. De cholera
begint nu ook over de grens te komen en zo
is nu de ganse regio in gevaar.

Alvast worden mea culpa's gehoord van de
regering over de erbarmelijke staat van het
onderwijs, de levels van misdadigheid, de
korruptie en inefficiency in Home Affairs
(een jonge man na maanden wachten op
een identiteitsbewijs gijzelde dit jaar de
ambtenaren en alhoewel daarvoor veroordeeld vestigde 's lands aandacht op het
departement). Hoop op verbetering doet
leven.

Inflatie in Zimbabwe wordt tegenwoordig
geschat op 1 miljoen percent. Is het dan te
verwonderen dat letterlijk miljoenen inwoners van Zimbabwe het land verlaten en
allemaal hun heil zoeken in Zuid Afrika? Dat
leidde in Mei dit jaar to xenofobiese moord
op tientallen van hen door arme Zuid Afrikanen die hun (magere) werkgelegenheid
zagen wegkwijnen door hardwerkende,
beter geschoolde en minder betaalde
Zimbabwanen.

Hier werd jaren gekankerd over exchange
control om kapitaalvlucht te beperken zoniet
te verhinderen. Banken, als ik het goed voor
heb zijn toegelaten om hoogstens 10 percent in buitenlandse beleggingen te hebben.
Ironisch genoeg wordt dit nu gezien als een
blessing in disguise omdat Zuid Afrikaanse
banken om reden van exchange control
minder besmet zijn door de wereldwijde
toxic investments.
Lezers Marc en Marianne (correspondenten
Zuid-Afrika)

POSITIEVE ONTWIKKELINGEN
Op dit ogenblik lijkt het dat zelfs Zuma, de
(waarschijnlijke president van Zuid Afrika in
2009) het niet slechter kan doen dan Mbeki.
En dat ondanks het feit dat Zuma een politieke kameleon is, die op exclusieve spreekbeurten overal zegt wat zijn publiek wil horen (leidt wel tot verwarring als men uitspraken gedaan bij zakenlui vergelijkt met
uitspraken die hij maakt op communistische

CHAOS IN HET ANC
Het dreigt tot een scheuring te komen in de
oude revolutionaire club van de grijze
Mandela. Zijn erfgenamen vechten om de
macht. Mbeki moest in de partij opzij voor
Zuma en de intriges en beschuldigingen
waren niet van de lucht. De linker tak wil
weer de macht en de pragmatici doen
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vertrekken, en ministers gingen mee met
Mbeki’s aftreden. Ene Lekota wil terug naar
de oude partijwaarden en tegen Zuma in
gaan. De gemoederen tijdens bijeenkomsten lopen flink op. Ook zijn er nog de
machtige communistische vakbonden die
opstaan tegen de liberale linksen, de burgermannen de baronnen. En hun revolutionaire taal bevalt de radicale jongeren. De
president van de Jongeren Liga zegt voor
zijn zaak best te willen doden. Ook loeren
de
aloude stammengevoelens, zoeloe’s
etc. al om de hoek Ook Desmond Tutu
mengt zich in de discussies en spreekt over
het ontbreken van een goede oppositie
maar er is geen eenheid voor een duidelijke
oppositionele groep te vinden.
Hoe dan ook de strijd om de macht, volgend
jaar, zal hevig worden. Of het tot een scheuring komt is moeilijk te zeggen, maar de rust
is eruit en de versplintering der geesten
woedt. Velen zien dit alles, ook aan de blanke kant, met veel zorg aan.
Deze politieke groeperingen, met zeer veel
jeugdige zwarten, arm en niet erg geletterd
zijn een importante factor in een partij als
het ANC. En ze zijn moeilijk te bestieren en
neigen naar jeugdig radicalisme.

door het verleden, de grote smerige oorlog
tussen Hutsi’s en Tutsi’s die tot een complete genocide leidde en natuurlijk door de
grondstoffenrijkdom en clandestiene handel
daarin in Oost-Kongo. Situatie nu en balans
uit vorige jaren: meer dan 5 miljoen doden;
ca 1 miljoen verjaagden (waarvan recent
250.000) en 17000 blauw-helmen van de
VN (de grootste ploeg in de hele wereld).
Overigens bemoeiden zich in 1998-2002
ook vele andere landen uit de regio met het
conflict: Angola, Zimbabwe, Namibië,
Burundi, Oeganda, Soedan en Tsjaad. Een
erg actueel en complex rijtje. En Frankrijk
raakte er toen ook tussen en werd beschuldigd van medeplichtigheid aan die genocide!
Opnieuw is men nu slaags dat wil zeggen
tutsi rebellen die door Ruanda worden
aangestuurd en het kongolese leger, dat
een groot zoodje ongeregeld is. En de VN
tracht de vrede te bewaren met 17000
blauwhelmen. Twee conferenties in de
laatste weken hadden nauwelijks resultaat
en de toestand ziet er steeds dreigender uit.
In de DR Congo wordt de chaos met de dag
groter en er zijn honderdduizenden op de
vlucht. En de moordpartijen beginnen opnieuw. De tutsi-generaal Nkunda weet van
geen ophouden . Hij wil eigenlijk Kabila
(Kongo) doen oprotten en houdt zich nu op
in Noord-Kivu naast Ruanda. Ook vecht hij
tegen de hutsi-rebellen die verdacht worden
van vroegere genocide op de tutsi’s. Ruanda is in deze bevriend met Oeganda en
Burundi en de DR Congo met Angola, en
andere oostelijke landen.. In deze wir-war
tracht de VN nu op te treden en mensen te
beschermen. Afrika gaat vooruit maar zijn
weg gaat over vele lijken en ontheemden.
En opnieuw speelt hier de grondstoffenrijkdom, waaraan velen (willen) verdienen, een grote en verstopte rol. Daarom
komt zo’n conflict nooit droog te staan, door
gebrek aan wapens, soldij en goederen: er
is geld zat afkomstig van hen die de grondstoffen afnemen. En die dat doen van
diverse strijdende partijen… Waardoor de
tegenstellingen gewapend door kunnen
gaan. Men spreekt men nu van “een Tweede Afrikaanse Wereldoorlog” die in aantocht

AFRIKAANSE SORES
In Kameroen, buur van Nigeria, draait de
ontvoeringsindustrie op hoge toeren. De rebellen ontvoerden weer wat mensen van
een booreiland: Tunesiërs, Fransen en
Kameroenezen. Deze vrijheidsstrijders vroegen 2 miljard om de gevluchte nigerianen
die Bakassi verlieten toen het schiereiland
weer in Kameroense handen kwam, schadeloos te stellen. Er stierven ook al zeven
soldaten en een sous-prefect…. De strijd
van rebellen tegen de olie-exploitatie in de
Nigerdelta duurt nu al 20 jaren. De van oorsprong politieke clubs zijn meer en meer gewone criminelen geworden en wapenhandelaren. En die zijn altijd gek op veel
poen, dus gaat het daar gewoon door..
HET AFSCHUWELIJKE VERVOLG IN
KONGO
Kabila van Kongo en Kagamé van Ruanda
, buren, zijn geen grote vrienden. Dat komt
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is… U kent nu de namen van de vechtende,
weet “wat er at stake” is en ook hoeveel
doden en leed er annex aan zullen zijn..

LABOUR de verkiezingen wint…
Nederland, Zweden zijn de meest nette landen
gezien het financiële beheer der staatsfinanciën. Aan de verschillen in reacties is te
zien hoeveel opinies er zijn om de crisis aan
te pakken en ook zie je weer hoe verschillend de situaties van de landen zijn..
Het balanceren tussen solidariteit met het
geheel en richten op de eigen problematiek
is overal zichtbaar en niet gemakkelijk. De
weg naar echte eenheid à la VS is nog erg
lang..

WEST-EUROPA
DE
WEST-EUROPESE
LEVENSVERWACHTING
Niet onbelangrijk, hoe oud een mens zo
gemiddeld wordt. Maar de vraag is eigenlijk
hoe oud je bent voor de eerste kwalen je
overvallen. Wel dat is in Frankrijk voor mannen 62 jaar… en vrouwen 64,3. Voor de
anderen in de EU zijn dat: Malta met 69 (!),
Denemarken met 68, IJsland met 67… wat
minder in het oosten: Hongarije 52, en
Duitsland 55! Zo nu kunt u zelf vaststellen of
u goed in de markt staat of niet. Het gaat
dus om de leeftijd waarop u wordt geplaagd
met chronische ziekten of zeer regelmatige
stoornissen. Daaronder vallen niet die stijve
botten in de ochtend hoor!

DE UNIE VOOR DE MED EN KHADAFFI
Khadaffi ziet niks in die Mediterrane Unie en
liet nu een geschrift verspreiden waarin zijn
Comité voor de cultuur, in drie talen, een
recente speech van de grote Gids publiceert. Want die wilde ook niet bij de oprichting in Parijs aanwezig zijn, ondanks
grote moeite van Sarko. Eerst was hij erg
VOOR, toen het nog ging over een 12-tal
landen (Zuid-Eu-ropa + Magrheb) maar
toen dat niet mocht van de EU, vooral niet
van Duitsland en het naar de volle 27 ging
was zijn lol over. En zeker ook omdat Syrië,
Libanon en, onmogelijk in zijn ogen, en zelfs
Israël erbij kwamen. Want die laatste staat
is wat hem betreft gewoon “illegaal”.
Intussen gaat het oprichten van een culturele Raad voor deze club verder, en de
Muselier, adjoint-burger-vader van Marseille
en grote vriend van Sarko, moet dat gaan
runnen. Hij doet overigens ook de coördinatie van Marseille, culturele hoofdstad
van Europa in 2013..
En Sarko pusht verder…

ANGELA AARZELT
Angela was erg aarzelend daar waar het
ging om de EU-voorstellen voor crisisbestrijding die Sarkozy haar voorstelde. Want
zij houdt erg vast aan de begrotingsdiscipline; Duitsland wil namelijk een tekort
van 0,2% in 2009 en laat Spanje met 2,9%,
Frankrijk met 3,5%, Italië met 2,6% en GB
met wel 5,6% graag achter zich. .
Het is een breed gedragen afspraak in de
duitse politiek, dus een kostbaar goed. En
Steinmayer van Financiën gelooft niet erg in
de voorstellen van Sarkozy, want er moest
hard ingegrepen worden om het evenwicht
te bereiken. BTW omhoog, salarisbevriezing, hebben de arbeidskosten verlaagd en
dus de export gestimuleerd..
Toch willen ze wel meedoen nu aan de 25
miljard EU-steun, en namen ze intern eerder
ook steunmaatregelen zoals verlaging van
investeringskosten, steun kredietverlening
midden/kleinbedrijf, defiscalisatie van werk
voor personen etc.
Men volgt een koers die heel anders is dan
de engelsen die nu de BTW tijdelijk omlaag
brengen (van 17,5 naar 15%) en de belasting voor hoge inkomens, boven 150.000
pond, met 5% verhogen. Dat laatste als:

CONFERENTIE OVER HET KAPITALISME
In januari in Parijs zal een conferentie plaats
vinden over het onderwerp: Nieuwe wereld,
nieuw kapitalisme? Tony Blair helpt Sarkozy daarbij (als covoorzitter) en beroemde
economen als Fitoussi , Sen, Stiglitz en
Fukuyama komen ook.
Sarkozy is dan voorzitter EU “af” en tracht
deze leuke klus zo nog wat te verlengen.
Uiteraard is het prima dat de EU zoveel
initiatief neemt om de geesten te verzamelen en te slijpen… Zeker nu de VS
vleugellam zijn tot…
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EU DENK-TANK
Er moet worden nagedacht over de EU in
de toekomst, zo tot 2020-2030. Over
“fundamentele zaken” lees ik: dat zijn neem
ik aan strategische kwesties en die lijken
er mij genoeg! De vroegere spaanse president Gonzalez zit de club van 12 voor, ene
Lech Walensa doet ook mee en ook een
franse vakbondsbobo. In 2010 moeten ze al
rapporteren.. En ze mogen 1 miljoen opdenken. Dat lijkt me genoeg, maar de samenstelling doet mij niet erg nerveus worden. Toch een ereclubje? Zou toch schandelijk zijn dacht ik.

CRISIS: PRIMA VOOR DE EU!
Hoezo, prima? Welaan de eurosceptici in
(Noord)-Europa , IJsland voorop, bekeren
zich, lijkt het in razend tempo. Nu er storm
opsteekt zijn ze te klein en te alleen! In IJsland wil al 75% snelle aansluiting en nu
“moet” Noorwegen eigenlijk ook wel mee.
Anders zijn ze zo alleen! De Denen zijn niet
in de eurozone en dat spijt ze nu erg. Al
52% wil er nu wel bij, dat was recent nog
maar 45%. Zweden wilde ook niet, maar de
Liberalen zijn nu een andere mening
toegedaan en men wil dat er binnen drie
jaar een referendum komt over aansluiten
bij de eurozone. Zo zie je maar hoe Brussel
in waarde stijgt; dat gebeurt altijd in slecht
weer. In goed weer behouden sommigen
graag hun vrijheid en profiteren en bij storm
moeten ze ook schuilen. Trichet cs hebben
een goede job gedaan en de EU wint aan
power DOOR de crisis. De wal moet altijd
het schip keren… ook hier dus. Lang leve
dus de crisis.

DE EUROPESE PIRATERIJ OP DE DONAU
Op de oostelijke Donau (Servië, Kroatië,
Bulgarije en Roemenië) is het lastig varen.
Nee niet door de stroming, nee, het stikt er
van de kleine piraten met hun bootjes. Niet
zo’n grote jongens als in Aden, Yemen en
Somalië want ze doen het bescheiden hier.
Ze komen met hun kleine bootjes langszij,
kopen matrozen om met bier etc. om niet te
kijken en te stelen van de lading (ijzer, tarwe, cement, etc). Ze vullen hun bootjes tot
zinkens toe en verdwijnen. De Donau-commissie riep al vaak de betrokken landen op
wat te doen om de 15000 vrachten per
maand te ontzien. Maar velen mijden al het
oostelijke deel van deze 2400 km lange
rivier ; de Rijn is maar 880 km. De schepen
die in het oostelijke deel varen, worden dus
aangevallen, roepen de rivierpolitie, maar
die deelt de buit met de piraten . Allemaal
arme, kleine dieven.. Als het zo doorgaat,
worden de piraten straks ook een maatje te
groot; zie Somalië.

EU-HERRIE OVER LIECHTENSTEIN
Duitsland, geholpen door Denemarken,
Spanje, Italië en Nederland eist van de
Commissie meer kracht in de strijd tegen de
fiscale vluchtelingen. De onderhandelingen
sinds 2006 zijn niet erg bevredigend. Maar
anderen als Oostenrijk en Luxemburg zijn
tegen zware maatregelen. Een klein dwergstaatje dat financiële reuzen helpt met hun
zwarte pegels, drijft een wigje in de EUsolidariteit.. Niet gemakkelijk nu..
BEETJE OPPOSITIE IN ITALIË
Berlusconi gaat zijn uiterst merkwaardige
gang onder applaus; zijn populariteit stijgt.
De Democratische Partij (links) onder aanvoering van de verliezer Walter Vetroni
probeert een beetje oppositie te herstarten,
maar hij is verre van geliefd, ook niet in eigen gelederen. Maar nu met de crisiswind in
de rug riep hij op tot demonstraties. In
Rome liepen er enkele honderdduizenden
betogers maar Berlusconi moet er mee lachen. Italië heeft ook een linkse partij in
crisis en komt er nog niet uit…

EU-RUSLAND PARTNERSCHAP
De gesprekken hierover werden opgeschort
toen de russen Georgië binnenvielen. Nu
was Kouchner een beetje vlotjes toen hij
een hervatting recent al besprak in Sint Petersburg..,,; hij dacht al aan eind november
2008! Maar een aantal landen van de 27
zeiden: HO! Litauen, was geschokt en eist
dat Rusland eerst zijn troepen afvoert uit de
afgescheiden regio’s. Soms is Kouchner de
wereld kilometers voor, en hoort hij dus zijn
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vrienden effe niet. Of zou hij een testje
uitgevoerd hebben? Het zou sterk te hopen
zijn dat de EU, en Obama met haar, de
russen weer eens gewoon toespreekt. Ook
al dreigden ze de dag na Obama’s overwinning al met Iskander-raketten opstellen
in de enclave Kaliningrad, op schootsafstand van Berlijn en tegenover Polen…
Omdat het VS-raketschild, 10 onderscheppende raketten in Polen, en 1 radarpost in
Tsjechië komen te staan. Bepaald geen
subtiele methode van Moskou..
Om alles goed te plaatsen moet u ook goed
beseffen hoe het zit met ons en het russische gas van Gasprom en de export naar
Rusland, bijvoorbeeld door Duitsland. . Wel
40% van de gasimport van de EU komt van
Gazprom, vooral Italië en Duitsland zijn erg
afhankelijk en daarnaast ook de baltische
staten. We weten dat Moskou niet aarzelt
aan de kraan te rommelen al is het essentieel te weten dat 65% van de inkomsten
van Gazprom uit de EU komt; WE zijn grote
klant dus. We betalen ook al 400 euro’s
voor 1000 m3 gas..
Of de russen in de toekomst genoeg gas
voor ons KUNNEN produceren, is echt niet
helder. De bronnen in Siberië raken leeg en
de investeringen elders zijn erg minnetjes.
Over 15 jaar zo het dus te weinig kunnen
worden.. Hiermee is het decor dus wel
gezet.
Sarko, min of meer gesteund door Duitsland
(zeer afhankelijk van Rusland: gas EN export!) en GB en Italië willen liever nu wat
soepeltjes doorpraten met Moskou over een
verdrag. Ook al is niet alles OK in Georgië..Polen en Litauen zijn de meest fervente
tegenstanders van soepelheid en “gewoner
doorpraten” met de russen.
Wordt het dus tijd in Europa eens gewoner
te doen tegen de buren, ondanks het ressentiment van de Oost-europese landen ( zit
nog erg diep)! Of moeten we meebuigen
gezien de crisis, de energie-afhankelijkheid
en ook gezien de geopolitieke toestand met
een Obama in aantocht?
In Sarko’s schoenen staan in deze discussie
in de EU is niet eenvoudig; het wordt dus
nog echt spannend. Maar de grote onderlinge afhankelijkheid, vooral economisch,

geeft eigenlijk om te beginnen een redelijk
gerust gevoel. Maar het vuurwerk gaat
natuurlijk gewoon door en Obama kijkt (ook)
toe..
DE EURO BESCHERMT EN IS “IN”
De crisis liet weer eens zien hoe de € en de
Centrale Bank landen beschermde. De
kleine landen Nederland, België en Luxemburg hadden zonder lidmaatschap van
€-land nooit hun “overgedimensioneerde”
banken kunnen (doen) redden. Landen
BUITEN de zone zoals Ijsland, Hongarije
zijn nu al begonnen met hun verzoek er ook
bij te mogen horen… ze zijn door een failliet
van hun valuta nu bekeerd. En de poolse
sceptici over de euro zwijgen plotseling
echt. Want ben je van de eurozone dan
staat er een sterke club achter je. De al in
de lucht hangende discussie over het stabiliteitspact (3% tekort als maximum) komt
nu ook in een wat ander licht. Dat zal nog
lastig worden. En als je in de toekomst wil
toetreden dan zul je de staatsfinanciën erg
goed op orde moeten hebben… Dus sollicitanten, vooral in het oosten, opgepast!
De eurozone neemt niet meer iedereen in
huis! Europa verdiende zijn subsidie weer
helemaal terug…. Sceptici zullen nu erg
voorzichtig worden. Samen is toch veel
sterker, zeker in storm-weertje!
JÖRG HAIDER LIJKT OP PIM
Hij reed zich te pletter met een glaasje te
veel en werd onder veel belangstelling begraven. En nu is er over hem een complete
cultus ontstaan, zoals de Nederlanders die
kenden over idool Pim Fortuin. Hij staat op
de covers, foto’s worden verkocht, er zijn
portretten te koop en er is een DVD over
hem…. Het kan niet op. Afbeeldingen met
ontbloot bovenlijf en zo zijn erg in trek,
zeker nu ook openlijk ook bekend werd dat
hij homo was en een vaste vriend had
(naast een echtgenote). Hij zit in het rijtje
James Dean en Lady Di zeggen velen al.
De mis in de grote Sint Stephansdom werd
ook zeer druk bezocht. Hij die bewondering
had voor Hitler’s werkgelegenheidspolitiek
en ook de concentratiekampen gewone
strafkampen noemde kreeg het postuum zo
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ver dat zijn begrafenis life op TV kwam. En
op het Net staat ook al dat zijn dood niet
natuurlijk kwam, nee, er zat een complot
achter van , jawel, de Mossad! Oostenrijk
lijkt een onuitroeibare rechtse traditie te
blijven koesteren.

enkel nog de ander de schuld. De buurlanden willen, geschrokken, nu ook niet
meer helpen.
De schulden zijn zo hoog dat de zelfstandigheid van het land in het geding komt;
mogelijk wordt het IMF nu de baas. Hoe nu
de 15% werkelozen betalen? Hoe de goed
opgeleide jeugd vasthouden? Al 1/3 van de
inwoners wil vertrekken, vooral naar Canada.
Nu klinkt het: als we aan de euro hadden
deelgenomen, was dit nooit gebeurd… Maar
dat was gisteren niet in het belang van de
zich verrijkende elite. Men moet nu, bescheiden, eigenlijk opnieuw beginnen en
daarbij zettend op visvangst, toerisme, energie zeggen de economen na de ijskoude
douche.
Drie grote banken zonder toezicht kregen
het voor elkaar om het hele land failliet te
laten gaan. Hun schulden waren vele malen
groter dan het BNP van heel Ijsland… Hoe
was toch het mogelijk! Een rauwe les werd
geleerd. Niet in donker Afrika of in een
ander zuidelijk bananenland, nee in het
hoge noorden van Europa!

INGESTORT IJSLAND
Dit verre land met de inwonersaantallen van
Luxemburg (ca 300.000) waar het zo verbijsterend goed ging is ingestort. Tien jaar
een groei van 4% , een fraaie kleine industrie met nicheproducten, veel buitenlandse
investeerders (mede aangetrokken door
energiegoedkoopte daar). De hoge inflatie
verplichte de overheid tot rente-verhoging
wat weer kapitaal aantrok, dat en mooi
rendement zocht. Men wordt er dus steeds
rijker, opent prestigieuze winkels, en men
investeert in het buitenland. In 7 jaar gaat
dat omhoog met een factor 80! In Denemarken wordt enorm geïnvesteerd uit maffiakapitaal van Rusland, denkt men. De banken, geleid door dezelfde zakenmensen, lenen zich te pletter. Ze bereiken een schuldenlast van 10 keer het BNP! EEN bank
betaalt meer belasting dan het hele
onderwijsbudget van het land. De exdeense kolonie gaat uit de bol en heeft het
hoogste BNP per inwoner en men leeft er
als vorsten. Dan houdt de geldstroom uit de
omringende wereld op en de drie banken
hebben geen liquiditeiten meer. En, de
(kleine) staat kan hun dan niet helpen… De
balansen van de banken gaan onderuit en
velen uit de hele wereld die er hun geld
uitzetten, zien dat verdampen. Londen laat
de eigendommen van IJsland in beslag
nemen…Het door velen geleende geld,
vaak in vreemde valuta, kan niet meer worden afbetaald omdat de valutaverhoudingen crashen. De onroerend goed markt
stort dus in, de polen vertrekken, sommigen
steken hun niet meer te betalen dure auto’s
in de fik (verzekering betaalt) en geen enkele buitenlandse bank wil nog met ijslandse
collega’s samenwerken. De studenten in het
buitenland ontvangen geen geld meer van
thuis.
Er werd echt bij herhaling gewaarschuwd,
maar niemand wil luisteren. Nu geeft men

GROENLAND WIL OP EIGEN BENEN
STAAN
Het grootste eiland ter wereld met 56000
inwoners zoekt meer, en mogelijk, de volledige vrijheid. Ze stemden erover op 25 november , over verdere onafhankelijkheid van
Denemarken dus. En men wil, lijkt het, op
weg naar volledige vrijheid in 2012… Hoe
moet dat dan? Wel de visvangst is niet
genoeg om van te leven daarom is nu steun
van Denemarken nog nodig (430 miljoen
€/jaar). Het BNP/inwoner zit op 33000 $ (Fr.
41000) en de WW is 8%. Maar voor morgen lijkt er wat olie en mineralen te zijn want
door de opwarming komt de aarde waarin
die verborgen zitten, steeds meer vrij. Nu is
nog 95% van oppervlak een dikke ijslaag.
Dit land wil altijd al graag zijn eigen koers
varen, maar dat gaat niet over rozen. Hun
problemen met alcohol, zelfmoord, kindermishandeling zijn niet klein; hun sociale
klimaat is verre van goed. Eiland-bewoners
hebben zo hun kuren dus..
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Wel 75% van de bevolking stemde nu voor
verdere autonomie, een duidelijke keus dus.
Het is merkwaardig dat deze eilandbewoners zich nog verder willen terugtrekken
van “anderen”. Ik zou wel eens willen weten
wie die 25% zijn die niet willen. De 12%
Denen die er wonen? De hogere sociale
klasse? Ik zoek nog naar een nadere
analyse.

FLINKE CRISIS IN OOST-EUROPA
De landen van het Oosten zijn financieel erg
afhankelijk van West-Europa en nu smeken
ze om steun van het IMF en de ECB. Zal
dat hun kunnen redden? Als je hun betalingen ziet in relatie tot hun BNP dan zie je
een landkaart vol negatieve % waarbij Bulgarije, Roemenië, Moldavië, en de baltische
landen meer dan 10% scoren. Dichter naar
het westen loopt het terug naar waarden
van 2 à 8%. Allen hebben grote leningen in
euro’s, Zwitserse francs etc. en nu hun eigen valuta onderuit gaan, wordt de afbetaling daarvan erg problematisch. Ook
lopen nu de buitenlandse investeerders
daar nu weg. Het IMF moest al 12 miljard
voor de Hongaren op tafel leggen en 13
voor Oekraïne. De ECB deed daar voor de
hongaren nog 5 miljard op. Ook is het verontrustend te zien hoe groot het aandeel is
van buitenlands actief in de balansen van
de banken daar: loopt van 60 tot 90%!. Het
wordt nu echt hervormingstijd, dat gaat pijn
doen en een en ander toont ook aan het
goed het nu is om bij het dikke eurozoneblok te behoren… Het geloof in het
goede van de euro stijgt zeer snel. De
scandinaviërs, de engelsen en de OostEuropeanen kloppen nu allemaal aan. Zo’n
crisis laat de werkelijkheid weer eens goed
zien… dat is dus ook een voordeeltje,
politiek gezien dan. Slechte tijden voor
eurosceptici! De aandelen van Brussel
staan er goed bij…

DE SPD KRAAKT IN HAAR VOEGEN
Nog EEN jaartje tot de verkiezingen en
weer een SPD-schandaal nu in Hessen.
Andrea Ypsilanti (mooie naam toch?) had
bezworen niet naar extreem-links, Die Linke
geheten, te buigen. Niks samenwerking
dus… maar ze kwam er op terug. En nu is
het dik bonje.
Walter Steinmeier, de hoogste SPD-leider
ziet het met verbijstering aan, hij zit ook met
Die Linke, die hem stemmen aftroggelt, in
zijn maag. Maar dan krijgt hij weer bonje
met de gematigde SPD-ers… Intussen lacht
Merkel in haar mollige knuistje.. Het gaat
overal in Europa nogal slapjes met links,
ook al boerde in Nederland de linkse voorman en crisisbestrijder Bos niet slecht met
zijn laatste optreden. Links zoekt en rechts
gaat met de kluif er van door.
DE BRADERIE VAN SPANJE
In 2009 lijkt het erop dat in Spanje de ww
naar 15% zal gaan, en de consumptie zakt
snel in elkaar. Iedereen probeert met acties
een deel van zijn omzet te redden, maar
ZARA het bekende textielmerk weet dat er
12% minder werd verkocht in 10 maanden.
In het OG zijn de prijsstijgingen van 15 à
20% per jaar verdwenen, de appartementenvoorraad, nieuw, loopt al op naar 1 miljoen niet-verkochte. In Madrid verkoopt men
ze met 20% korting, idem in Valencia en
Almeria. En er zijn er die prijsdalingen tot
50% zien aankomen… De grote euforie is in
een enorme dreun tot stilstand gekomen; de
luchtbel loopt leeg… En ook de klandestienen die voor bijna nop werkten zijn niet
meer welkom.

SAAKACHVILLI IN DE PROBLEMEN
Er is een forse oppositie opgestaan in
Georgië met de oud-presidente van het
Parlement aan het hoofd. De Democratische Beweging wil een antwoord op de
fouten die de regering maakte in de oorlog
met de russen. De president ontsloeg
meteen de eerste minister en verving hem.
Paniek, zegt de oppositie… nee, zegt de
president, al lang gepland. Intussen zijn er
steeds meer incidenten aan de grenzen met
de afgescheiden regio… de laatste was de
moord op de chef geheime dienst in
Abkhazië… Saakachvilli was nogal gretig in
die oorlog en krijgt nu de politieke factuur
van zijn verwoeste land…

OOST-EUROPA
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U ziet het, wat meer weten van NoordOssetië is geen luxe om de woelige lappendeken in de Kaukasus een beetje te
begrijpen.

NOORD-OSSETIË EN MOSKOU
Dit land, bevriend met Moskou, heeft
710.000 inwoners en Beslan, waar op die
school zoveel doden vielen is een van de
steden daar. Ze hadden al eens flink herrie
met een andere buur in 1992, Ingouchië; er
vielen toen 1000 doden. En in 2005 wilden
ze graag een worden met Zuid-Ossetië, wat
nu wegging bij Georgië met Russische hulp.
Op 6 november ontpkofte er een bom: 12
doden. Werk van radicale moslims… die
graag een emiraat van Noord-Kaukasus willen. Noord-Ossetië , althans de zittende
regering, is verknocht aan de vriendschap
met Moskou. Immers in 1774 zijn ze vrijwillig ingetreden bij het toenmalige Rusland.
Want ze waren om de haverklap onder de
voet gelopen door allerlei invasies en
hadden daar zat van. Dus igenlijk moet je
vaststellen dat het regerende, christelijke
deel van dit land met Moskou verder wil,
maar niet de bij hun levende moslims (18%
of… 25%, daarover is discussie). Net zoals
de moslims in Tsjetsjenië etc. het geval is
Dat waren er vroeger veel meer, de
bovenlaag was zelfs ooit moslim, maar ze
vertrokken, niet erg vrijwillig naar het
Midden-Oosten. Hun achtergebleven Intelligentsia is in 1917 door Lenin cs gefusilleerd. Stalin deed Ingouchië bij NoordOssetië en het idee van opnieuw samengaan is na Beslan verlaten. Want bij het
commando zaten enkel moslims uit
Ingouchië. Intussen is het wantrouwen
tussen deze etnische groepen erg vergroot;
bij elke bom krijgt Ingouchië nu de schuld.
En experts zeggen dat het erkennen van
Abkhazië en Zuid-Ossetië als onafhankelijke
staten voor de russen een aanzienlijk risico
is. Immers waarom ZIJ wel en de andere
(b.v. Ingouchë), niet?
Het is een smeltkroes: 63 Osseten, 23%
russen, 3% Ingouchen, 2,4% armeniers en
enkele Georgiërs. Meerderheid christenen.
In de bodem zitten wat leuke metalen en
een beetje olie. En er wordt wat bouwmateriaal gevonden en verder leeft men
vooral van landbouw. Russische steun is
economisch gezien noodzakelijk..

MEDVEDEV EN OBAMA
Ze hebben al met elkaar gebeld, direct na
de overwinning van Obama. En willen elkaar
in 2009 zien. Poetin en Bush, dat leek wel
aardig maar was gewoon venijnig weten
insiders. Ze zaten elkaar stevig in hun
vaarwater: Georgië, raketafweerschild, Oekraïne… Gaat dat veranderen? Even leek
het van niet toen Medevedev aankondigde
ook wat raketartillerie aan zijn kant te willen
opstellen; later was hij wat aardiger. De
beide mannen zijn jong 47 voor Obama, 43
voor de ander. Maar wat hun sterker naar
elkaar zou kunnen brengen is de crisis, met
name ook de afgang in Rusland. Waar de
groei snel inzakt, de beurs de halve week
dicht is en de inkomsten voor energieprodukten in het water viel. En ook de
investeerders gaan terug naar hun buitenland; miljarden verdwijnen. Dat leidt nu
ook tot grote politieke spanningen in Moskou. Ze krijgen wat meer tijd, althans de
russen. Want de termijn voor de president
ging naar 6 jaar en wie weet doet Obama
een tweede rondje. Dus: we weten eigenlijk
niks en hopen dat leeftijd en crisis positief
zullen werken.
Wat Obama voor antwoord zal vinden op
het nog steeds groeiende Russische imperiale denken staat te bezien. De intern
opgeroepen krachten van een restauratief
nationalisme, sterk religieus gesteund door
de russisch-orthodoxe kerk ( De patriarch
Alexis was ook bij de KGB…) , het racisme
en de cultuur van heldenverering bij de
jeugd, staat zo te zien erg ver af van de
idealistische beweging in de VS die het
vooral heeft over moreel herstel, terug naar
redelijke fatsoenlijke waarden. Overigens
ook het afremmen van die neoonservatieve
missioneringsdrang die het regiem Bush zo
kenmerkte: fanatiek evangelisch Christendom, een naieve opvatting over demo-cratie
en een simplistisch superliberalisme.
Of deze beide politiek-culturele culturen iets
van elkaar gaan begrijpen, mag sterk wor-
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den betwijfeld. En Eropa zit daar dus
letterlijk, tussen..

waarvan dit land een buur is, maar geen
vriend, wil het graag bij de EU komen. De
profiteurs zien daarin meer kansen dan bij
het wegblijven in de EU. Maar Brussel, dat
al bezorgd keek naar de roemenen en de
bulgaren ziet het ook hier niet goed gaan.
En vraagt zich af of de sterke kriminele
organisatie met veel profiteurs wel aan te
pakken zijn. Het is daar in Oost-Europa niet
zo fris. Het oude patroon: eerst jaren oorlog
en ontreddering en dan komt er vrede en de
vechtersbazen worden (kriminele) businessmen. En dat lijkt bijna onuitroeibaar te zijn.
De “nettere buren”Slovenië vooral en ook
Hongarije kijken ook bezorgd. En Bosnië en
Servië zitten ook nog fors met de naweeën
van de Joegoslavische ontploffing.
Kroatië is een schitterend vakantieland,
maar in genen dele een rechtsstaat. De wapens regeren daar nog steeds.

KAZAKSTAN WIL DEMOCRATISEREN?
Nazarbaïev is president in dit land van 16
miljoen inwoners wat zoveel olie en gas
heeft. Zijn partij heeft in het parlement alle
zetels en dus hoeft hij niet zo bang te zijn
van het besluit om de regeringstermijn van
de president te verkorten naar 5 jaar (was
7). Hij wil wat schitteren nu hij voorzitter is
zal zijn in 2010 van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking ( OSCE). Nu
hoopt de oppositie dat de drempel van 7%
om in het parlement te komen lager wordt,
maar daar horen ze niks over. Wel wil hij de
vele restricties bij de verkiezingen voor de
europese waarnemers versoepelen en ook
de media politiek informatierecht geven. Ze
hoeven nu geen toestemming meer te vragen om een interview op te nemen en te publiceren.. En hij kondigde aan de macht van
het parlement te willen vergroten. Dat klinkt
allemaal best aardig, moet je dus zeggen.
Maar iedereen die deze dictator met veel
decorum kent; weet dat hij zijn oordeel
even moet opschorten. So w’ll see.

ZUID-AZIË
.VUILE OORLOG SHRI-LANKA
We horen er af en toe van, gedurende de
dertig jaar, dat deze oorlog duurt op dit
grote eiland. Niemand kan het meer goed
tellen, maar 70.000 doden en 300.000
gevluchten is zeker een minimumschatting.
De Tamil minderheidsgroep, uit het noorden
en oosten, vecht tegen de rest en een politieke oplossing is niet vindbaar. Nu is de
regering aan zet: ze heroverden een grote
stad in het noorden en willen nu de finale
klap toebrengen. Terwijl de zelfmoordcommando’s in het zuiden toeslaan en
journalisten de toegang tot veel regio’s is
verboden. Een soort genocide lijkt in gang
cq in voorbereiding. De stille oorlog gaat
door.

DE PROFITEURSOORLOG IN KROATIË
Kroatie heeft 4,6 miljoen inwoners en was
een deel van het vroegere Joegoslavië. Het
BNP per kop is 8300 € en dat is meer dan
Roemenië en Bulgarije maar de helft van
Slovenië. Sinds 2001 is dit land kandidaatlid
van de EU; alles begon met de Daytonaccoorden in 1995, waarbij het land onafhankelijk werd. Het moet dus gaan voldoen aan afgesproken “verbeteringen” om
verder te komen, waaronder ook meewerken aan het uitleveren van oorlogmisdadigers uit de onafhankelijkheidsstrijd.
Van de 35 hoofdstukken uit het verdrag zijn
er nu 4 afgerond en 21 onderhanden.
De president Mesic wordt zwaar bewaakt en
niet voor niets; zijn leven wordt bedreigd.
Het aantal moorden om politieke of criminele redenen is groot en de methoden
zijn uiterst keihard. De corruptie, die zoals
altijd in de oorlog startte is enorm in dit land
en iedereen die er tegen vechten wil loopt
levensgevaar. In tegenstellling tot Servië,

OOST-AZIË
TAIWAN EN CHINA DOEN PRAGMATISCH
Ze waren ooit een land en Peking vind ze
nog steeds afvallige provincie. Maar dat
schiet nu al jaren niet echt op. Dus besloot
men nu van beide kanten de “kwestie” wat
weg te drukken en vooral pragmatiek als
buren voorop te stellen. Dus kwam er
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recent ook een zeer hoge chinees officieel
op bezoek en ze spraken met hem over de
zee- en luchtverbindingen. De nationalistische partij aan de macht in Taiwan doet
gewoon (graag) mee om de komende 20
jaar het accent op economische samenwerking te leggen. De president
verklaarde in een indisch magazine om ook
een vredesverdrag met Peking te willen
tekenen, al was hij wat TE vlot. Ach Taiwan
investeerde al meer dan 100 miljard $ bij de
overburen en men ziet formidabele kansen
aan beide zijden. Het toerisme en de investeringsgrenzen zijn al verruimd, maar de
groep die nog fervent tegen is, was op haar
hoede. Velen wijzen op de Hong-Kong
regeling tussen China en Londen als
voorbeeld. “Een land en TWEE systemen,
heet dat. De gezant nam twee pandaberen
mee… twee dus, voelt u, die er nogal gelijk
uitzagen. Slimme zet, die velen begrepen.
Dus de aziaten lijken elkaar te vinden, nu de
Amerikaanse beschermheer wat ouderdomskwalen vertoont. Het hemd en de rok..
ook hier dus. Maar wel met chinees geduld!

China gaat op de keynesiaanse toer en herlanceert de economie met een overheidsinvestering van 450 miljard € die in de
komende jaren in de infrastructuur worden
gestopt. Wegen, electrificaties, waterleidingen, sociale woningbouw… er is zat te
doen. Ook de belastingen gaan omlaag: de
BTW, op investeringen etc. Want de export
zakte sterk en dat geeft sluiting van
fabrieken. Ook in het OG zit het niet lekker
meer. Dus wordt er uit de grote kassa
getapt die zo’n 1900 miljard $ bevat. Slik.
Dat is 8 keer de kassa van het IMF!
De groei zakt naar 8-9%, en Peking acht
7% het minimum. Want eronder gaat het
sociaal fout in dit megaland. De geplande
overheidsbestedingen kunnen 2% groei EXTRA geven en zorgen ook voor opvang van
WW-ers. China moderniseert zijn (platte)
land in de crisis en wacht af tot de recessie
over gaat. Om dan de wereld weer fors als
markt te benutten. Mao is vervangen door
Keynes; chinezen leren razend snel.
CHINA LEEST DE “ELLE”!
Het zeer europese blad ELLE exploiteert
ook een chinese website en dat sinds een
jaartje. Dit zeer sterk ontwikkelende land
met veel hang naar europese mode en luxe
heeft in september voor 3,2 miljoen hits
gezorgd voor ELLE. In een jaar steeg het
een factor ZEVEN… De welvarende
middenklasse aan de kust, 300 miljoen personen (= 80% van de EU!) begint nu cijfers
te vertonen die op europees nivo liggen.
Ook aan de kleine zaken zie je hoe sterk
China opkomt en op welke manier.

JAPAN: EVEN MOEILIJK, MAAR TOCH..
Japan is niet meer het agressieve land dat
de wereld veroverde met zijn industrie. Maar
wet wel dat de regio rond Tokio , het Kantogebied een produktie kent gelijk aan het
BNP van Italië! Maar vele buitenlanders,
ook investeerders, vertrekken omdat de
dynamiek erg sleet. Maar Japan heeft wel
zijn zware industrie behouden; vele andere
grote landen zijn die praktisch kwijt. Ook
heeft het land zijn R&D uitgaven, weliswaar
niet fors meer verhoogd, maar ook niet
verlaagd. Het blijft een wat mythisch land:
niet echt Aziatisch en ook niet echt westers,
ontwikkeld maar niet verwesterd, met veel
eigen regels. Voor buitenlanders blijft het
een moeilijk te begrijpen (ei)landenrijk.
Op lange termijn veroorzaakt de vergrijzing
en het dynamiekverlies best zorgen, maar
Japan is nog niet economisch weggevaagd!
e
De 4 economie ter wereld blijft dat nog wel
even…

NOORD-AMERIKA
STRATEGIE VS: Sterkten en zwakten
Porter is een goeroe in de VS hij is van Harvard. In Business Week hield hij zijn betoog. Sterk zijn innovatiekracht, uistekende
universiteiten en een goede kapitaal-risico
structuur. Dus de VS is niet zomaar verdwenen.
Maar er zijn ook vele zwakten: een daling
van R&D inspanningen, verkeerde regels op
fiscaal gebied, een te losgeslagen financieel
systeem, verwaarlozing van het basison-

CHINA KENT KEYNES OOK!
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derwijs, ontbreken van een steun policy op
federaal gebied en een te gebrekkig net van
sociale zekerheid.
Hij zegt dus, hoogst ernstig: de VS hebben
de facto geen enkele economische strategie! Dat zal Obama als muziek in de oren
klinken.

goed overwogen heeft! De economisch/financiële hoek is ook al stevig clintoniaans blijkt: de professor en zijn leerling.
Larry Summers was prof en nr. 2 van
Financiën onder Clinton en toen patron van
Tim Geithner die de aziatische crisis mee
hielp oplossen in 1990. Ze waren beide
“rubin’s boys” de medewerkers van Robert
Rubin , treasurer onder Clinton. Geitner
wordt nu minister van Financiën en
Summers de baas van de Economische
Raad. Ze zijn bijna geniaal en kennen
elkaar goed. Intussen is er ook al de
minister voor de handel benoemd.
Obama gaat, lijkt het, primair voor kwaliteit
zeggen de kenners en niet zo erg voor
politieke vriendjes. Geen slechte start, we
zullen het nog verder zien.

DE PERS-EUFORIE OVER OBAMA
“Dit is HET moment”, schreef de The Economist en zelfs The Wallstreet Journal
schreef: Hij is een brenger van hoop…
En als je ziet welke grote kanonnen zich nu
rondom hem gaan bevinden, dan begin je
hun ongerustheid over de toestand te
snappen! Als Warren Buffet en Paul
Volcker, Austan Goolsbee en Sheila Bair
zich om je heen bewegen dan ben je economisch in excellent gezelschap. Dus let op:
het betekent NIET op de eerste plaats dat
Obama zo’n kei is, maar dat de andere
keien wel heel erg ongerust zijn en de haast
demonstreren die er is en, ook dat is zeker,
hun grote afkeer van Bush en zijn graaiende
brokkenmakers. Nu komen pas de echte
spannende tijden en niet alleen voor Obama
de Grote…

WAL-MART GAAT LEKKER
Wal-mart zag de bui hangen en veranderde
van policies. Terug dus naar zijn roots: lage
prijzen vooral. En dat werkt hun beurswaarde STEEG met 20% sinds begin 2008.
De oude strategie van een zeer breed
aanbod, die tot een omzet van 375 miljard $
leidde, wordt nu bijgesteld. Men gaat nu
naar lage prijzen voor de artikelen die de
klant het vaakst koopt. Dus minder “cheap
chic” en meer “cheap daily”. Wal-mart wist
zo zijn marktaandeel te verdubbelen (naar
16%) in de produktcategorie: wat wil iedereen en nu, zoals platte TV-schermen. En
ook de goeie en niet te dure jeans naast de
huishoudelijke produkten van alledag. Dan
zijn er nog de speelgoedjes ! Vroeger waren
er kortingen rond feestdagen van vaak 30%.
Nu wordt gekozen voor een “EEN prijs-strategie” , dus een groep speelgoedprodukten
voor maar 10 $. Ook veranderden ze hun
winkelkleuren: van kouder blauw-grijs naar
warmere mosterdgeel en lichtbruin en ook
groen. Ook wordt het aantal nieuwe winkels
afgeremd: in 2008 maar 142 tegen 218 in
2007. Veel mensen kopen er nu ook hun
voeding en (generieke) medicamenten.
Wal-mart, de grootste distributeur ter wereld, weet hoe je aan slecht weer aan te
passen.

OBAMA KIEST ZIJN PLOEG
Hij koos ene Emanuel Rahm, bijgenaamd
Rahmbo, als secretaris op het Witte huis en
dat zet een lijn. Deze ex-adviseur van
Clinton, importante democraat in de Kamer,
hij deed zijn militaire dienst in Israël (!, hij is
belangrijk lid van de joodse gemeenschap in
Chicago), werkte aan het Hillaryproject over
de ziekte-kostenverzekering, was ook betrokken bij de ontmoeting van Arafat en
Rabbin…. Hij heet een ijzeren hand te
hebben. Hij is 48 en bepaald geen bang
type. Een waar contrast met de persoon van
Obama zelf, zegt iedereen, maar ze zijn
beide uit Chicago. Een soort alter-ego dus?
Hij zal nu ook verder betrokken zijn bij de
keuze van anderen. Geruchten gonzen dat
er nogal wat “clintonners” terug zullen
komen in de regering van Obama. En zelfs
Gates van Bush blijft nog even hoorden we..
En Hillary gaat inderdaad buitenlandse Zaken doen… wat mij persoonlijk verbaast en
hem doet bewonderen. Ik hoop dat hij dat

GM ZAKT IN DE PRUT
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Verlies per maand: 1 miljard; nu al 32 miljard schuld op termijn, al 122.000 man
ontslagen in de laatste jaren, en aandeel dat
op 3,3 $ staat, maar ook +65% salaris voor
de hoogste baas. Ze zetten nu grote druk
op de overheid, ook in Duitsland waar Opel
in grote problemen verkeert. En Obama en
zijn democraten worden met hoge verwachtingen bezien… Want er dreigen 3
miljoen mensen in de auto-industrie werkeloos te gaan worden. Na 100 jaar en met
een annoncering van de electrische auto, de
Volt, moet ook GM er aan geloven. En
iedere expert weet het: gaat het in 2010 fout
met de Volt, dan is het voor GM einde. De
machtige namen: Buick, Cadillac, Chevrolet,
GMC, Hummer, Pontiac, Saab, Saturn zullen dan in de slipstream van de neergang
komen… Het ongelooflijke speelt zich af
voor onze ogen. Een american Dream werd
nachtmerrie. En nu is de discussie over,
eerst 25 miljard en nu al 34, volop aan de
gang. De democraten willen misschien wel,
maar economen zeggen dat de VS dit niet
kan betalen! Obama wat nu? Kiezen tussen
rust en minder WW en een realistische
economische politiek..

staande lijkt het. Het zal echter, hoe dan
ook 1200 à 1600 miljard $ MEER gaan kosten en dat wisten de 78% van de kiezers
die een oplossing wilden, nog niet toen ze
kozen… Dat zal nog een heet hangijzer
worden dus.
Waarom het in de VS zo duur is? Wel,
onder meer, omdat de medische verzekeringen zijn enorm duur voor artsen/klinieken,
procederen is nogal makkelijk over “foutjes”
en erg lucratief… En amerikanen houden
niet van algemene bijdragen die de staat
int..
…………………………………………………
…………………………………………………
GUANTANAMO
Omdat het einde van de regering Bush
nadert, niemand meer weet wat te doen met
dit schandelijk fenomeen en Obama al zei
dat hij het gaat sluiten, rent iedere deskundige die maar kan nu weg van Guant en
roert ook de VN de trom.
Van de meer dan 600 gevangenen aldaar
zijn er in de loop der jaren honderden vrijgelaten en “naar huis” gezonden. Vele van
deze zijn er nooit meer bovenop gekomen
en worden hier en daar zelfs gezien als
collabo’s of spionnen van de VS! Er wordt
beweerd dat ca 30 à 50% van de gevangenen nooit iets met terrorisme te maken
heeft gehad. Gewoon “foutjes”. Die niet worden gerepareerd; ook omdat er nooit een
be-schuldiging was…. Obama wil de tent
snel sluiten, maar er zijn er nog ca 250 over
nu.
De VN wijst ook naar de Nato-partners die
gevangenen overdroegen aan de VS en ook
aan geheime transporten en cellen
meewerkten. Ook zij zijn verantwoordelijk
zegt de VN. Nu heeft een Amerikaanse
rechter al eerder opgedragen om een groep
chinese gevangenen vrij te laten; wat Bush
blokkeerde. Nu moeten er van een andere
rechter weer 5 algerijnen worden vrijgelaten,
wegens totaal gebrek aan bewijs.
En wat gaat er gebeuren met de honderden
processen tot schadevergoeding, die ongetwijfeld gaan komen. Maak dit maar eens
goed; dat is bijna onmogelijk. De schade

DE NIEUWE VS-ZIEKTEVERZEKERING
Zo’n 60% van de amerikanen is voor ziekte
bij zijn baas verzekerd. Maar men snapt dat
als je dat zou uitbreiden ook voor de 48
miljoen NIET-verzekerden, dan wordt het
erg duur. Het totaal van de kosten ligt in de
VS al op 16% van het BNP! De stijging was
in 2007 wel 7%; dat wordt dus onbetaalbaar
voor de ondernemingen. Obama beloofde
en zal nu moeten laten zien HOE hij dat
gaat doen! Hij wil de verzekering voor eenieder, zonder dat wat nu al functioneert stuk
te maken; dat is zijn koers. Een punt daarbij
is de grote achterstand in de medische
sector met het inzetten van informatica,
bijvoorbeeld het opzetten van geautomatiseerde medische dossiers.. Daarmee
zou je kostenvergelijkingen kunnen doen
tussen verzorgers en ook effectiviteit van
behandelingen kunnen onderzoeken. Obama kan leren van het mislukte project van
Hillary Clinton, die het te revolutionair aanpakte. Hij zal eerder voortbouwen op het be-
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aan het VS-imago is zo mogelijk nog
groter… Gelukkig dat er nu een nieuwe
verantwoordelijke als Obama komt, die een
kans heeft dit probleem redelijk op te
lossen. Ook blijkt opnieuw dat de regering
Bush nooit heeft nagedacht over hoe je
zoiets als Guant ooit kon sluiten. Een bittere
erfenis voor de VS, waarmee het nog vaak
zal worden geconfronteerd..
LP besteedde veel aandacht aan dit onderwerp en dat was geen toeval.
Wordt vervolgd…

vlootdeel aankomen om samen met de
Chavez-marine te gaan oefenen… Dat
kwam goed uit, Chavez meteen weer voor
alle camera’s van de wereld. En zijn
speeches voor eigen volk, de russen en,
zeker ook voor Bush, logen er weer niet
om? Dus Chavez for ever…?
Hij staat nog best stevig en maakt kans
volgend jaar weer te winnen, maar dat VSpesten met Obama aan het roer, dat zal
lastiger worden. Intussen roept hij weer dat
hij president vor het leven wil blijven…

LATIJNS AMERIKA
CHINA VRIJT MET ZUID-AMERIKA
Die vrijerij is niet helemaal nieuw want dat
begon al in de 60-er jaren. Vooral met Cuba
en Peru, waar de communisten steun zochten. Daar kwamen meer recent nog diplomatieke betrekkingen bij met Costa Rica.
Hu Jintao maakte een tournee daar en
ondertekende overeenkomsten van economische, culturele en wetenschappelijke
aard. De handel nam de laatste jaren al toe
met 30% en China ziet in deze regio een
compensatie voor het commerciële verlies
in de westelijke sfeer. Washington kijkt met
wantrouwen naar de chinezen in haar achtertuin. China goes worldwide, zoals de VS
steeds deden..

OCEANIË
DE MALADIVEN MOETEN VERHUIZEN
De Maladiven is een eilandengroep in de
Indische Oceaan, een ver paradijs, dat nu
helaas dreigt te verdrinken. Omdat de
zeespiegel stijgt op de 1200 eilanden. De
310.000 inwoners kunnen er op termijn niet
blijven, dus zoekt hun president een nieuw
land… En hij is nu begonnen met een aantal
stukken land elders op te kopen! Dat deden
de Joden ook in Palestina , voor de oprichting van Israël.. Zij keerden terug naar hun
oude land. En we kennen allen de complete
volksverhuizingen van arme Spanjaarden en
Ieren naar de VS… Dus er bestaat wel
enige ervaring met het fenomeen. Maar
iedereen begrijpt dat dit niet eenvoudig ligt:
mogelijk willen duizenden immigranten
aankomen en samen “hun” gemeenschap
voortzetten in een vreemd land. En daarbij
hun cultuur behouden en hun gewoonten
behouden. We weten hoe dat is gelopen
met Israël. Daarbij komt dat het moslims zijn
(geen positief imago in grote groepen!) en
ze hebben ook een welvaartsnivo van
(maar) 3500 $ (BNP/inwoner) en, hun BNP
is voor 27% toerisme..
Dus een stuk Saoudi-Arabië dan maar?
Wel wat erg heet… IJsland dan? Wel
bijzonder frisjes niet? Enfin als je er over
nadenkt besef je dat hier een enorm
probleem aankomt. Want waar laat je
300.000 mensen, dat is de bevolking van
Luxemburg bijvoorbeeld (die voor 50% van
Portugese origine is). Mogelijk moeten ze
zoeken naar vergrijzende landen, zoals
Japan? President Nasheed heeft echt een

CHAVEZ KAN HET NIET LATEN
Nu ging hij weer intern te keer tegen de
oppositie want er waren locale verkiezingen.
Hij noemde hun maffioso, verraders en
dreigde hun met zijn tanks neer te maaien.
Om het volk te redden… Immers, hij stond
er niet heel goed voor… zo’n 5 zetels verlies
op 22 leken er aan te komen in deze
regionale verkiezingen. En dat was geen
goed voorteken voor de komende parlementsverkiezingen van 2010. En hij kreeg
ook al NJET op zijn voorstel om zijn presidentschap te vereeuwigen van de Grondwetsraad. Dus Chavez vocht voor zijn eigen
hachje en zijn stijl is overbekend.. Hij verloor
maar licht, al was het verliezen van de
hoofdstad Caracas best pijnlijk. Dus zijn
meerderheid bleef, ,maar slonk wel. Feest
dus! Laat nou net die dagen een russisch
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probleem en nog maar een half mensenleven de tijd. .. De eilanden liggen nu nog
maar 1,5 meter boven de oceaanspiegel...

die van 1 naar 2% ging. Het geheel oogt
dus zeer democratisch maar het is ook erg
onwerkbaar in de praktijk. Zeker als je nu
vrede met de palestijnen wil als programmapunt. Hamas is in zijn nopjes nu, want
Abbas krijgt het moeilijk omdat een nieuwe
regering het niet gauw eens zal worden met
Abbas… Dus Tzipi zal ook in de volgende
stap nog stevig moeten knokken. Nu dus
eerst de stembus…

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
WEG UIT IRAK…. EN DAN?
Er is een accoord tussen Bush en de
regering van Irak: de VS-troepen zullen
uiterlijk eind 2011 weg zijn. Nou ja, het gaat
eigenlijk meer om een juridisch raamwerk
voor het verblijf van VS troepen daar: want ,
let wel, er IS geen enkel juridisch fundament! De VN was TEGEN de oorlog,
remember? Dus de 146.000 GI’s moeten
weg en de veiligheid ligt dan in handen van
de eigen politie en leger. Wel het iraakse
parlement moest het nog goedkeuren en
dat geeft nu veel gekrakeel, natuurlijk.
Immers: VS weg en dan “samen” safe? Dat
maakt zelfs de irakezen nu bang. Obama
zei het ook: we moeten er weg en hij dacht
aan een fors begin in 2010. Hij was altijd
TEGEN de invasie… zijn nieuwe minister
van Buza , ene Hillary , niet. Eigenlijk passeren we een historisch moment, al hoor je
er weinig over: de VS gaat er weg, na bijna
7 jaar en een enorme berg doden en invaliden en verjaagden…. Net zoals in Afghanistan met de russen, blijft ook dit land,
30 jaar in wederopbouw… Op dit lijstje van
chaotische landen staan er vele: Irak, Afghanistan, Somalië, Libanon, Birma, Nigeria, en Georgië nu ook. Wie volgt nog?
Pakistan, Zimbabwe, ….Kashmir… India?
Alvorens te doen wat de VS deed, zonder
VN-steun, en met enorm militair geweld en
een totaal foute inschatting en ook nog een
gelogen aanleiding… Dat nooit weer, maar
ik wed er niet (meer) op… Iran wacht ..

POSTBODE SARKOZY
Sarko nam een brief van de vader van de
gevangen joodse soldaat Shalit (Fransisraëlisch!) mee naar de emir van Quatar.
Bestemd voor Khaled Mechaal van Hamas.
Want Assad van Syrië weigerde dat eerst ,
te link. Sarkozy rommelt vaker er tussen
door, tot grote ergernis van nu Egypte wat
mediator speelt. Zo af en toe horen we iets
van Sarko, als de PTT-er..
DE VS RISKEREN OORLOG IN SYRIË
Een commando-eenheid vloog Syrië binnen
aan de iraakse grens en doodde diverse
personen bij een gebouw in aanbouw. Dat
werd gefilmd door een syriër (?) en op Al
Jazira getoond. De VS zei eerst niets maar
later beweerden ze belangrijke terroristen
die de oorlog in Irak opkloppen te hebben
gepakt. Syrië dat met Iran niets ziet in het
akkoord van Bagdad met de VS, omdat dat
voorziet in langdurig verblijf van het VSleger, protesteerde heftig. In Syrië werden
ook grote betogingen georganiseerd tegen
de VS-intrusie. Terwijl er wel 20 intrusies
per maand uit Syrië naar Irak plaatsvinden.
Dus de tranen waren van de krokodil….
Toch moet Bush oppassen hier en in het
stammengebied in Pakistan, waar steeds
opnieuw onbemande bommen binnenvliegen aanvallen en velen doden. Kortom:
de insiders weten precies wat er gebeurt
aan beide zijden en wij worden, beiderzijds,
gemasseerd om het incident in een bepaald
licht te bezien.
Politiek en imago, twee verschillende kanten
van EEN waarheid..

TZIPI LIVNI GAAT NAAR DE KIEZER
Ze liet zich niet chanteren door de ultrarechtse Shas en adviseerde verkiezingen,
die begin 2009 zullen plaatsvinden. Maar
dat zal voor Kadima ook niet meevallen.
Want Kadima en Likoud komen ook niet aan
een meerderheid en dat moet je, als je
rechts wil blijven, een of meer der kleintjes
meenemen. Want Israël is een steeds
versnipperder land ondanks de kiesdrempel

ONTSLAG + GEVANG IN ALGERIJE
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Het drukken van een nieuw boek werd op
de persen gestopt. De auteur was net uit
het gevang en werd weer gehinderd in zijn
meningsuiting. Maar nu ontsloeg de minister
van Cultuur, op verzoek van Bouteflika, ook
de directeur van de nationale bieb. Want
deze dame gaf een ISNB nummer uit voor
dat boek. De directeur lag al eerder niet
lekker op regeringsnivo omdat een regiemvijand kortgeleden werd geïnviteerd om te
spreken over islamiitische-dictatoriale regiems. Nu weet iedereen weer dat ook
Algerije daaronder de facto lijkt te vallen…

maakt nog mee dat u kunt verdwijnen voor
iedereen en er toch gewoon bij zitten. Dat
gaat echt wel wat problemen geven bij het
aanvoeren van bewijs in rechtszaken. Edelachtbare , ik was er zelf bij, ik zag het….
Maar niemand anders kon MIJ zien. Ik
zweer het U… Dat valt nu nog onder meineed.
DE CRISIS VAN 1929: DAT VERKOOPT!
De huidige crisis doet alles van die van
1929 herleven: big business dus! In New
York worden er hele feesten opgezet met
bands uit die tijd en in kleding van die periode. Cool! Via een website kunt u de parties vinden en intekenen.
Er zijn nu ook 1929-mode, petten en bretels
bijvoorbeeld, films als die van Steinbeck op
DVD en boeken als dat van Galbraith geheten : The Great Crash”. Een foto uit die tijd
werd geveild voor: 135.000 $; iemand zonder crisisscheuren wilde dat wel betalen. Er
is zelfs al een adviesburo dat u helpt bij het
ontwikkelen van produkten van het type
“Great Crash” en die bedacht voor een firma
die 1929 in New York overleefde de slogan:
We hebben u in 1929 niet laten zitten en nu
dus ook niet… U ziet het, het gekste is al
weer gewoon. De mens is een wondertje.

COQUILLAGE VAN DURE WINKELS
Voor de kust van Casablanca is nu en soort
eiland gepland waarop een luxecentrum zal
komen. De Marokko Mall geheten van
200.000 m2. Engels ontwerp en dus vol
met prestigieuze westerse winkels, restaurants, cinema en een aquapark. Om de
toeristen te amuseren; zij worden jaarlijks
met z’n 15 miljoen verwacht! Dat betekent
dat ook u erbij MOET zitten! Dus maak u
gereed voor een bezoek aan booming
Marokko!

TRENDS/TECHNOLOGIE
ONZICHTBAAR- EN ONHOORBAARHEID
Wie zou dat niet eens willen beleven, zeg
eens eerlijk. Maar kan dat dan? Ja , het kan
met zg meta-materialen, Die zorgen ervoor
dat de golven (em-golven of andere, als het
ware “om het object heen gaan” en dan verder alsof er niets op hun weg kwam. Met
geluidsgolven is dat al vaker gedemonstreerd; met lichtgolven zal dat in een tiental
jaren ook kunnen. En stel u voor, je kunt
dus storende geluid(sgolven) om een gebouw heen geleiden waardoor u zich op het
stille platteland waant. Dat kan dus. Ene
Lippens uit Frankrijk weet daar wel raad
mee. Hij past zijn weten ook toe op antennes en probeert met meta-materialen antennes te bouwen, die met hoge precisie de gewenste golven op een bepaalde plek neer
doen dalen. Waardoor je niet eerst de hele
wereld hoeft vol te stralen. Zoals met infraroodstralen in een glasfiber-draad. Dus
denk niet dat sciencefiction fiction blijft, u

VROEGRIJPE BABIES
Bij 1 jaar kent een baby al enkele honderden woorden al kan hij ze niet uitspreken.
Al bij 6 maanden zit er al veel in zijn koppie.
Dus u moet, zeggen de wetenschappers uit
de VS die dit vonden, niet kinderachtig tegen uw luierdrager praten. Helemaal fout
dus! Want dan gaat het allemaal in de war
en spreekt hij bij de eerste woordjes alles
fout uit. Dat is dus gewoon de schuld van
die mafferikken die roepen : kiele-kiele-kiele
en tatata en zo. Stop daar dus mee svp!
OCACTUSSEN MET EEN CHIPJE?
Tja het is zover, de beroemde cactussen
van Arizona die met duizenden in de woestijn staan moeten worden beveiligd… Want
zo’n ding verkoop je voor 1000 $ en dus zijn
er dieven zat. Om nu te kunnen bewijzen
dat zo’n cactus op een auto of in een winkel
op verboden terrein is gestolen stopt men er
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een ID-chipje in. En dan zijn de agenten van
het Nationale Park weer blij als de cactus
terug komt!

stof in je bloed brengt ook goed is voor de
“gewone topsport”. Twee amerikaanse universiteiten zijn er zeker van dat het echt
helpen kan om het eerste over de streep te
komen. Dus is het risico groot dat viagra op
de “verbods-lijst” komt. Maar toch zie ik
complikaties: wat te doen als zo’n racer op
de fiets met een vergroot geslachtsapparaat
komt te zitten en dan dus riskeert… tussen
de ketting te komen… Ai! Maar de dopingcontrole hierop is gelukkig wel een peulenschilletje. Maar nou nog iets: wat moet een
impotente topsporter nou dan hiermee weer
doen? De arme kerel! MET viagra vliegt hij
eruit (bij zijn sponsor) en ZONDER viagra
vliegt hij er ook uit (bij zijn eega). Dit is toch
niet rechtvaardig!

EEN BIONISCH HART
Charpentier vond 40 jaar geleden de kunstmatige hartklep uit en nu, hij is 75, komt hij
weer met een compleet kunsthart in Parijs.
Er is in Frankrijk een wachtlijst van 1500 patienten voor zoiets en er vinden 400 operaties plaats voor harttransplantatie. Er zitten twee slangen en twee ronde gaten in,
het is van biologisch materiaal gemaakt en
zit binnenin vol electronica (EADS deed ook
mee). Het weegt 900 gram en is klein genoeg om plek te vinden. De problemen die
met een amerikaans kunsthart , dat wel 14
keer tussen 2001 en 2004 flipte, hoopt hij te
hebben opgelost. Het materiaal is deels uit
varkensharten en teflon, net zoals de hartkleppen van eerder. De proeven met kalveren gingen prima en men denkt in 2011
de eerste bij een mens te plaatsen. Het
heeft nu een levensduur van vijf jaar en de
energie-voorziening zal waarschijnlijk via
een stopcontact in het schedelbeen tot
stand komen. Of een methode waarbij je de
lege battterij laadt door de huid, dus “op
afstand”.
Tja, ik slaap nu al geruster: zelfs mijn rikketik mag het nu begeven…. Of dit klopt met
de 80.000 € regel, die mogelijk ooit komt om
te besluiten of iemand nog geholpen wordt,
(nee als een jaar langer leven MEER dan
80.000 kost dus), weet ik niet. Maar als je
stinkend rijk bent wel dan maakt ook dat
niks uit! Vooruitgang!

DE DOLLARPALMBOOM
Dollarbiljetten zijn mooi groen niet, de kleur
van palmbladeren zou je zegen. En dat
klopt want in Noord-Mexico staan de palmbomen die de VS voorzien van die mooie
dollar kleurstof, echt waar. Dus de Amerikaanse Munt laat het product gemengd,
volgens geheim recept, met andere stoffen,
met de tonnen aanrukken. De Mexicanen
hebben wel 1600 hectaren aangeplant om
de 560 ton te kunnen leveren en dat brengt
hen 4 miljoen $ op. Dus ze krijgen dan een
beetje van hun eigen kleurstof weer terug…
Want met al die steun zijn er erg veel
groene biljetten nodig nu…
DE WRAAK VAN DE KROMME GROENTEN
Als asperges, komkommers, en abrikozen
een beetje krom waren mochten ze niet
worden verkocht: tegen de europese regels
dus. Ze waren prima en zelfs lekker , maar
ze zagen er niet uit! Deze gekte is ooit geaccepteerd in Brussel en leidde tot weggooien van vele lekkere groenten en stukken fruit. Gelukkig ontsnapten er enkele
soorten… maar nu mogen de 26 die niet
krom mochten zijn, gelukkig weer normaal
worden. Dat moet de prijs van deze spullen
dan met 40% verlagen… Gelukkig lukte het
bij deze wet om 75% van de groenten en
fruit NIET onder deze ziekelijke wet te laten
vallen.. Hoe gek kunnen politici worden?

OMEGA 3 VARKENSVLEES
Als een varken veel lipiden eet maakt hij
beter vlees en linnenkorrels doen eten verhoogt de lipiden in het coteletje. Er volgt nu
nog wat restonderzoek in Frankrijk en als
dat OK is, kunt u ook nog gezonder varkensvlees eten. Die varkens toch! Krijgen ze
nu weer ander voer, verwende beesten.
VIAGRA IS DOPING
Jazeker , denkt u, viagra is natuurlijk doping
voor de edele sport. Maar ai, nu blijkt dat
sporters die viagra slikken, wat meer zuur-
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60% van het autogeluid komt van de banden. U ziet iedereen probeert wat aan de
crisis te doen: op korte en langere termijn.
Ondanks het feit dat we al 100 jaar op banden rondrijden kan het toch nog VEEL beter
verwacht men.

PLACEBO’S ZIJN VEEL BETER
Mag een dokter stiekem placebo’s voorschrijven, ethisch gezien? In het Medical
Journal staat dat het in de VS erg veel gebeurd bijvoorbeeld een vitaminen geven tegen migraine. Ook in Denemarken, Israël,
GB en Zweden is er deze tendens die tegen de “ingebeelde zieken” wordt ingezet.
Een franse specialist heeft in 2003 een medicament dat geheel inactief was, Lobe-pac
geheten, op de markt gezet, maar nam het
enkele maanden later terug. Hij zegt ook dat
veel franse artsen placebo-achtige dingen
voorschrijven zoals vitamines of Magnesium. En dat hielp bij 30 à 40% van de patiënten…. En ging dus beter dan de echte
antidepressiva! Zozo, dat weten we dan
weer!

DE ANTI-BOTS ROBOT
Nissan heeft er een gemaakt, van nu nog
een metertje hog en met een gezichtsveld
van 180 graden. Zogenaamde bijenogen.
In zijn kop zitten microcomputers die
razendsnel werken op een instinctieve
manier dus. Want dan reageert het sneller
weet men. Dus men aapt ons instinct na in
de programma’s waarmee de robot werkt.
Even knap als wij dus! Waarmee is bewezen dat autorijden en kwestie van instinct is.
Als ik ze hier soms zie stunten geloof ik dat
onmiddellijk. Zou Nissan nu franse instincten er in programmeren? Mogelijk is dat ook
het beste, want hier maakt men de meeste
ongelukken van de EU… Of moet je dus net
niet franse reactiepatronen nemen? Foute
redenering: immers, het aantal ongelukken
dat hier NIET gebeurt door knap (Frans)
reageren , daarom gaat het! Natuurlijk!

MOBIELTJES VOOR (OVER)MORGEN
Meer dan bellen met een mobieltje is niet
meer nieuw. U kunt er mee SMS-en en ook
op het internet, wat beperkt dan. Maar dat
gaat veranderen. Want binnenkort kunt u
een kaartje voor bus, vliegtuig en trein kopen met uw mobiel. De kosten van een taxi
bepalen en files opzoeken.
Ook in de supermarkt betalen kan , uw telefoon is dus uw creditcard. En uw rekening
wordt meteen gedebiteerd. En mogelijk ook
tanken en parkings betalen. Ook een ziekenhuis of apotheek vinden of de filmadvertenties raadplegen als u een bioscoopje wil pikken.
Wat later kunt u ook uw vrienden opsporen
in de wijk, een stripboek lezen, uw huis op
afstand bewaken en uw calorieënverbruik
tijdens het joggen bijhouden. Enzovoort…

………………………………………
……………………….………………
TOPICS/CAPITA SELECTA
WIE IS HET NOU SCHULD?
Dat is een vraag die Nouriel Roubini, de
“slecht nieuws profeet” uit New York best
kan beantwoorden. Want hij zei het al in
2006 toen iedereen nog in euforie verkeerde.
De luchtbel in de VS bestaande uit lichtzinnige subprimes, consumptiekredieten,
studen-tenkredieten, leningen aan hedgefunds etc. was voor velen een duidelijk
aanstormende catastrofe. Maar hoe kon je
dan de waarschuwende profeet zijn, die op
het feest de ondergang predikt? De FED,
het IMF alle groten zagen het aankomen,
zeker weten.

BETERE (CRISIS)BANDEN
Banden die doen nogal wat brandstof consumeren ; bij een vrachtauto is er een tank
op de vijf nodig om de bandenwrijving te
overwinnen. Dus stopt Michelin 600 miljoen
€ aan research in betere banden. Zo’n
6000 onderzoekers studeren op de wel 200
componenten waaruit banden worden gemaakt. Om hem lichter te maken, minder
wrijving te geven, een langere levensduur
en ook minder geluid te laten maken. Want
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Maar het tij kon zelfs in 2006 niet meer
gekeerd worden, want de politiek van 8 jaar
van Bush c.s. met zijn veel te lage rente,
met geen enkele interventie meer en geheel
gebaseerd op zogenasamde “autodiscipline”
had zijn boze werk al gedaan. Deze combinatie van arrogantie, gretigheid, stomheid,
en onnozelheid van de kant van de regulerende instanties hadden een monster geschapen dat ons nog jaren zal belagen.
De reacties van de overheden waren in het
begin te incidenteel, pas na een ruime
maand werd er structureel en gezamenlijk
ingegrepen. De recapitalisaties van 3000
miljard waren nodig en de staten moeten nu
scherp toezicht houden op de opgekalefaterde bankiers. Dat is dus echt vereist!
Het laten klappen van Lehman Brothers was
niet een grote fout: die bank was vergeven
van vergiftigde kredieten. Nee, het helpen
van Bear Stearns, die kleine bank, daarmee
leken de overheden de boodschap: we
redden jullie allen, te hebben uitgezonden.
En daardoor bleven de andere banken nog
even doorrommelen. Dat was dus wel een
grote fout.
Intussen lijkt het financiële systeem redelijk
gered door de grote steunoperaties maar nu
is de echte economie aangetast; de consumptie zakt in, de investeringen, de werkgelegenheid, het OG... Dus nu moeten de
economieën gerelanceerd worden want er
zullen nog meer ongelukken ontdekt gaan
worden. Nu Wall-street gered lijkt moet men
gauw Main street gaan helpen.
Europa is de facto al in recessie. Zij die anders praten zijn gekken of leugenaars. We
krijgen dus een hevige wereldrecessie. Zie
de OG-markten in GB, Spanje, Ierland inzakken.. Ook de europese banken hebben
veel vergiftigde producten gekocht: zowat
de helft werd gekocht door europese instituties. Dus krijgt ook Europa en harde landing te verdragen. De VS heeft zijn rente al
fors verlaagd, de ECB aarzelt nog. Het
wordt zeer zwaar weer.
Ontsnappen kan niet meer. We krijgen de
meest heftige crisis van na 1929. Maar
omdat de overheid nu oplet en ingrijpt zal ze
niet zo diep gaan. Wat tussen de wereldoorlogen gebeurde zal zich niet herhalen.

Maar laten we ons wel voorbereiden op een
grote narigheid.
De plek van de VS is verkocht: hun neergang is ingeluid. Na de russen nu zij en de
chinezen, Indiërs komen eraan. Ook zonder
de fouten was dit gebeurd overigens. Nu
zijn de VS hun financiële en politieke macht
kwijt, en de weg omlaag wordt vervolgd. Dat
duurt nog wel even, maar uiteindelijk gaat
het gebeuren. We staan bij een ommekeer
in de geopolitie-ke evenwichten.
Ook deze verkiezingsuitslag kan de VS niet
redden; op lange termijn gaan ze bergaf. Er
moet wel even stevig worden opgeruimd en
Obama heeft daartoe de beste kaarten.
De actieve rol voor de staat is terug.
Niemand is tegen de vrije markt, maar dan
wel gereguleerd en bewaakt door de staat.
De VS toonden dat je te ver kunt gaan en
het werd een echte WILD-WEST.
Anderzijds gaan sommige europese staten
te ver met ingrijpen! We moeten naar een
hybride model van vrijheid in gebondenheid
en pragmatiek.
De belastingbetaler betaalt het gelag; natuurlijk. De winsten van de banken werden
geprivatiseerd en nu worden de verliezen
genationaliseerd!
Er komt een nieuw soort supersocialisme op
waarin de rijken en beter aangeslotenen de
voordelen krijgen: Wall-street wordt nu met
overheidsgeld besproeid, niet de have-nots.
De geïnjecteerde miljarden redden de onverantwoordelijke bankiers en de domme
investeer-ders. En er is nog bijna niets is
gedaan om werk en investeringen te redden. Daarvoor wordt het nu de hoogste tijd!
Naar en interview met NOURIEL ROUBINI,
de held van de crisis.
Nov. 2008.
****
-WAT LEERT HET DIER ONS OVER DE
KRACH?
De krach is, zeggen velen, iets dat voortkomt uit verkeerd gedrag van mensen.
Daarom is het goed ook eens in de wereld
der dieren te kijken, waar zich soms ook
gekke situaties voordeden. Die soms tot
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complete uitroeiing van soorten leiden. Ene
Boris Cyrulnik schreef een boek: Autobiografie van een vogelverschrikker, heet
het en daarin staan een paar mooie verhalen en visies. Ziehier:
In 1916 werden herten uitgezet op een eiland bij Vancouver, het was voor hen daar
een paradijs. Geen natuurlijke vijanden en
genoeg te eten. Zo waren er in no time wel
500. Op een dag stierven ze en nogal
massaal. Onderzoek leerde dat ze aan
stress stierven omdat hun samenleving ‘in
de war” raakte door het grote aantal en
uitblijven van gevaar. Dat heet “over-breeding”. Het zelfde gebeurt met ratten in
steden, want die tieren daar ook welig Maar
ze worden uiteindelijk zeer agressief en
sterven uit omdat moederratten hun kleintjes opeten.
Zoiets gebeurde er ook met de traders die
van geld, weer meer geld maken; het
zoeken naar steeds meer heeft geleid tot
ondergang. De vlucht vooruit: lenen---men
doet zaken—en men overlaadt zich met
schuld en zo verder, leidde tot vastlopen
van het systeem.
Ook het communisme overkwam dat. Daar
werd de staat alles en het individu ging verloren. Door overbescherming verloor men
zijn hun affectieve solidariteit waardoor
desoriëntatie gaat optreden.
In de 11e eeuw komen de eerste windmolens en men gaat het meel opslaan en er
komt zo dus geen hongersnood meer. En
de ratten vermenigvuldigen zich in die voorraden… Dan komt er in 1347 een foute rat
naar Marseille (uit Turkije) , met de pestbacil, en half Europa sterft er aan.
Tot nu toe heeft de mens al deze uitspattingen overleefd. Want hij heeft een
enorme flexibiliteit. Maar ook de mens doet
het eigenlijk zo: hij vindt uit, beweegt en
gaat dan “overtrekken”. En dan keldert de
boel en begint het weer opnieuw. Dus, de
les is, HET gaat opnieuw gebeuren. Het is
gewoon des natuurs historie!

vuur van af… Je vraagt je af WIE hem daartoe aanzette, want George, HET symbool
van de financiële losbolligheid, nu zo’n
verhaal laten houden, dat werkt op de
lachspieren. Nee, eigenlijk meer op mijn
traankanalen. Want ik heb langzamerhand
medelijden met de vergrijsde man met het
muisjesgezicht, die lijkt te zeggen: echt
waar, ik heb gelijk, maar ik weet ook niet
waarom het fout ging.. George is nu echt “a
lame duck” nee, eigenlijk is ie “a sad lame
duck” geworden.
Nooit nam George meer dan EEN profetennaam in de mond; de zijne was Reagan. Adam Smith, Keynes of zo dat was niet
zijn stuff. Toch is hij eigenlijk DE Keynesadept bij uitstek al maakte hij een ernstig
denkfoutje.. Immers Bush is iemand die dag
en nacht opriep tot “spending” : Go shopping hoorden we hem zeggen… Ook al toen
niemand meer echt durfde of kon omdat er
geen cent meer was en ook de creditcard
staakte. En Sjors vergat ook helemaal ZELF
te shoppen dus als overheidsaanvoerder
public spending te doen. Hij liet zijn land
qua openbare voorzieningen afglijden richting Zimbabwe. Krakende bruggen, een
bijna ploffend electriciteitsnet etc. Dus
George had kennelijk wel ooit gehoord van :
gedraag je “anticyclisch” . Het odium van
Keynes: stokt de economie, slaat de angst
toe, dan, overheid, open de geldkraan en
doe vele nuttige dingen op publiek gebied.
Bouw woningen, wegen, bruggen en
kanalen… bijvoorbeeld. Zwengel het spul
dus wat aan en zie, de mens krijgt weer
moed en gaat er weer lekker tegenaan.
Die arme Bush gedroeg zich wel “anticyclisch”, maar dan ten opzichte van de
theorie van Keynes. Immers op het moment
dat het vertrouwen weg is, niemand meer
wil of kan spenderen, gaat Bush niet de federale kraan open doen (behalve dan
kapitaalverschaffing aan de stoute bankwereld), maar hij roept DE CONSUMENT
dat te doen, die niks meer te makken heeft.
Dus stel ik voor in de economische theorie
nog een hoofdstuk toe te voegen: “het
anticyclis à la Bush” geheten. Die theorie is
gauw verteld:

-KENDE KEYNES BUSH?
Ik hoorde de speech van Bush , één dag
voor de G20, waarin hij nog eens zijn liberale credo verkondigde. Er kwam weinig
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Maak er een groot leenfeestje van, vraag je
niet af hoe je het geleende ooit kunt terugbetalen, God zorgt voor U. Luister naar uw
geldverschaffer die u van alles aan moois
aanbiedt, hij weet wel wat hij doet. Gaat het
fout omdat de dag van terugbetalen niet
meer kan worden opgeschoven of omdat u
geen geld meer kan lenen om terug te
betalen, wel hoop dan dat het IMF je uit de
put sleurt. Of het volk zelf, door de staat
zich plat te laten lenen om de gatenkaas te
vullen. Hoop dan wel dat er nog andere
landen etc. zijn die je BLIJVEN lenen, want
zo niet dan…. Ben je in het IJsland van eind
2009. We dan ben je gewoon aangekomen
bij de dag des oordeels. Dan komt the Lord
je hoogstpersoonlijk redden en zegt je: treur
niet om het slijk der aarde, kom met mij mee
naar het hemelse Hawaï met het engelachtige witte strand. En zing dan met mij
psalm 11: Wie belazerde ons toch, oh Lord?
En dan begrijp je in en klap wat de franse
uitdrukking: Après nous le deluge, echt
betekent. Op dit moment verschijnt op mijn
netvlies het wat geheimzinnige face van ene
Cheney, die wat op de achtergrond bleef en
George elke keer op het spreekgestoelte liet
stappen om hem daar voor zijn eigen hofnar
te laten spelen. Wat hij werkelijk voortreffelijk kan… De Wet van George zal mij
altijd bijblijven want ik ben nu ook anticyclisch geworden. Ik geloof nu enkel nog in
oma’s ouwe sok.

-de bombardementen op Belgrado en
Bagdad (onder Clinton!)
-wie aan de macht waren tijdens de HutsiTitsi genocide (democraten dus)
Allemaal controleerbare feiten die onder
democratische presidenten plaatsvonden
En voor zover het geheugen reikt: ook de
democraten maakten de sociale ongelijkheid niet echt kleiner in de VS en brachten
ook niet merkbaar veel moraliteit in het
politieke leven.
Men is nu dermate onder invloed van het
zwart-zijn en de raciale achtergrond van de
nieuwe president, dat men automatisch
denkt dat hij anders zal zijn. Zijn keniaanse
bloed zou hem een superieure president
doen zijn en hem een bredere visie op de
wereld verschaffen? Men vindt geen woorden genoeg om zijn bewondering uit te
drukken. Hij lijkt een soort mix van Luther
King en Descartes, met een vleugje Abbé
Pierre. Een Dalaï-Lama die ook in China
zou slagen, een athletische Ghandi, een
verjongde Mandela met de laatste PC van
Bill Gates en met een nieuw, goed, hart,
ingeplant door prof. Barnard… Een allerhoogste heilige met toegang tot het Internet.
Hele volken en ook elites werpen zich aan
de voeten van deze door de Voorzienigheid
gezonden man. Zoals men dat ook ooit
deed bij Petain, Hitler en de Gaulle. Een
blinde behoefte om in iemand te kunnen
geloven. Opgeroepen door de enorme
teleurstelling die men met zijn politieke voorgangers opdeed. Ook maar mensen en dus
geen goden, dus waarom je nu aan de voeten van Obama werpen?

****

OBAMA-CYNICA?
De VS heeft in 2009 een zwarte president
en dat doet de wereld kennelijk heel wat
vergeten. Want hij is zoals vele voor hem,
gewoon een democraat. En dan moet u dus
ook durven denken aan de democratische
wapenfeiten van weleer. Zoals:
-de aanval op Mexico
-de invoering van de prohibitie
-de atoombommen op Japan
-de aanval op Korea
-de jacht op communisten (McCarthy)
-het begin oorlog in Vietnam
-de militaire interventie in Dominicaanse
Republiek

Men lijkt te menen dat Obama de problemen van de VS, na een weekendje Camp
Davis met Michelle en de kids, wel even zal
regelen. En en passant ook die van de rest
van de wereld.. Je leest zelfs dat nu alle
racisme aan de andere kant van de Atlantic
zal verdwijnen. En je kunt gewoon weten
dat de laatste kiezerskaart van het zuiden
van de VS in enorme meer-derheid gewoon,
als immer, op McCain stemde.
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joen huishoudens verdrinken in schulden ,
een ww die naar 7% gaat en een bijna
failliete auto-industrie...
Hij zal desondanks de publieke financiën
moeten saneren, infrastructuur moeten
herop-bouwen, het zorgsysteem verbeteren,
de sociale ongelijkheid bestrijden, en ook de
milieuzorg verbeteren. In de buitenlandse
politiek is het niet veel beter, het Irakdossier, de dreigingen van de radicale islam
van Teheran tot Kaboel, de ambities van
Poetin in Oost-Europa met daar ook het
Amerikaanse antiraketsysteem.
“Wat, als ik hen teleurstel”, vraagt Obama
zich af volgens zijn vrienden? Wel, laat hij
denken aan wat Roosevelt zei bij zijn New
Deal: Het ergste is niet te mislukken, maar
niets te hebben geprobeerd… In elk geval
heeft hij al een wonder verricht: hij heeft
Amerika met zichzelf verzoend.

Niets belet dat, in geval van teleurstellingen
over zijn regeren, wat natuurlijk te verwachten is, er dan mensen zullen zijn die de
schuld van die mislukking zullen zoeken in
zijn zwarte huidskleur. Dit dan ook in het
land, waarvan mensen nu denken, dat het
racisme is ver-dwenen op 4 november
2008!
En van dit harde betoog werd ik (Leon S),
echt wel een beetje stilletjes….
Naar Patrick Besson in Le Point, nov. 2008.
****
DE MOED EN DE JEUGD VAN EEN NATIE
Na Columbus en Vespucci ontdekken wij nu
een NIEUWE WERELD vol onverwachte
zaken. Op het diepst van een crisis herleeft de American Dream Deze natie, deze
melting pot met de littekens van de slavernij
en de rassenscheiding stuurt een non-white
naar het Witte Huis. Je kunt enkel bewondering hebben voor een volk met zo’n vitaliteit
en jeugdigheid op het moment dat de depressie eigenlijk iedereen zou moeten verlammen.
Welk een les van de blanke kiezers om niet
een van hen te kiezen, maar degene waarvan ze dachten dat hij de betere was om
hun land op te tillen. Toni Morisson, Nobelprijswinnaar zei: de kleine held van de afroamerikanen is niet meer een atleet of een
rapper, maar de president! Welk een mooie
boodschap van de VS aan de rest van de
wereld! Die avond aan de oevers van het
Michigan Meer in die grote menigte van
blanken, zwarten en latino’s met de vreugdetranen in hun ogen kon je zien: Dit is het
ware Amerikaanse genie; Amerika kan nog
veranderen!
Maar zal Obama met zijn brillante equipe
niet teleur gaan stellen? De omvang van de
problemen lijken op die in de tijd van
Lincoln, met die burgeroorlog en die van
Franklin , na de crisis van 1929. Hij erft een
ware puinhoop: een publieke schuld van
meer dan 10,000 miljard $ , een handelstekort van meer dan 700 miljard $, 12 mil-

Naar Louyot, redactiedirecteur
L’Expansion, dec. 2008.

WIJSHEID EN GELOOF
MEN VERWACHT VAN OBAMA MINDER
AMBITIE TOT TRANSFOMEREN EN
MEER RESPECT VOOR DE PARTNERS. ,
een interessante boodschap van de auteur
van de onderstaande .tekst.
Zoals bij de verkiezing van Kennedy geldt
nu: Hij is al een legende voor hij de geschiedenis binnentrad” . Maar zijn politieke
toekomst blijft een mysterie die moet
balanceren tussen de messiaanse traditie
van de VS en de wijsheid om een kwetsbare
natie te loodsen tussen multipolariteit en
multilateralisme. Hier een fout maken is
fataal. Het hart van de VS heeft altijd uit
deze beide krachten geklopt.
Roosevelt en Kennedy zagen een Multiculturele maatschappij waarin het respect
voor de ander voorop stond, vertrouwen in
de mensheid en de superioriteit van de
Amerikaanse ideologie. De republikeinen
hebben een meer pessimistische visie en
ook minder ambitieus. Niet zozeer het heil
der mensheid staat voorop maar eigenlijk
vooral de belangen van de VS. Het is be62

rusten in het feit van een imperfecte wereld,
een verdeelde mensheid en een continue
bedreiging.
Republikeins Amerika weet dat politiek
betekent de anderen te tolereren, en dat
met de militaire kracht als tegenwicht.
De laatste jaren zijn de slechtste aspecten
uit deze beide stromingen samengekomen.
De neoconservatieven hebben een diplomatiek monster gemaakt door het messianisme van de democraten te combineren
met het machiavellisme van de republikeinen. Ze hebben hun waarden op onmogelijke wijze uitgedragen naar de hele wereld en daarbij het recht van zelfbestemming
van anderen op een tweede plek gezet en
de rechtvaardigheid ook gekraakt. Obama
moet deze gekte stoppen en een nieuwe
synthese voorstellen die luidt: minder transformatieve ambities en meer respect voor
de partners.
Op het hoogtepunt van de problemen
worden de VS een baken voor de mensheid. Moet Europa zich nu hier bij aansluiten? Een VS die voorzichtiger is naast
een Europa dat sterker is? Dat zijn de twee
onbekenden in de vergelijking over de
toekomst.

niet erg aan. Ook dat van Chavez, de
populist is niet alles. Mogelijk is het goed
voor de wereld dat er naast Het
democratisch-liberale systeem een veelheid
van kleinere modellen bestaat.
-Is het Reaganse model passé?
De ontregelingen bestonden ook al onder
Clinton, niemand kan trots zijn. Reagan
remde nog aan de tekorten, maar daarna bij
het grote “laissez-faire, laissez-allez” is het
echt fout gegaan. De enorme schuld
accumulatie op alle nivo’s is onhoudbaar
gebleken. En het bleef ook doorgaan omdat
landen ons het geld bleven lenen.
-Wat is er gebeurd met de democratie?
Bush heeft de Irak-oorlog misbruikt en nu is
democratie voor velen synoniem met
hypocrisie, nationaal belang, en expansie
van Vs invloedssfeer. De VS moet de oude
idee herstellen: Guantanamo sluiten, het
martelen stoppen, en het verband
democratie en militaire interventie kappen.
-Erkent u de neo-conservatieve fouten?
Ja, de ineenstorting van de Sovjet-Unie was
van binnenuit verklaarbaar. Dat zal zich niet
zomaar elders herhalen als in het MO.
Inflexibel zijn zoals Bush en Churchill is niet
de oplossing, dat is nu geleerd.
-Wat zijn u banden met de
neoconservatieven?
Velen spreken niet meer met me en ik heb
weinig met de manier waarop het is
gelopen. Velen willen nu nog een derde
oorlog beginnen, want ze zijn gewoon
simpele aanhangers van de idee van de
Amerikaanse suprematie.
-Kan de VS een nieuwe rol naar de derde
wereld spelen?
De hulp aan de derde wereld is onder Bush
verdubbeld is tov de 25 jaar ervoor. Zie ook
de AIDs-hulp voor Afrika. Maar we konden
hulp niet combineren met veiligheid zie nu
weer Afghanistan. Er was te weinig inzicht
in deze complexe situaties.
-Gelooft u in herstel van de autoriteit van
internationale instituties?
Bush heeft herstel daarvan verzuimd en de
G8 is niet bemeten op de huidige
verhoudingen in de wereld. Maar de VS zijn
wel de oprichters van deze instituten lang
geleden en hebben ze nu verwaarloosd. Dat

Naar Jean-Louis Bourlanger, prof. IEP
Parijs, L. Expansion, dec. 2008.
*****
FUKUYAMA IS VOOR OBAMA
Hij was DE denker van de
neoconservatieven , een soort boegbeeld
als filosoof en econoom, maar keerde zich
(al voor Obama won) van zijn oude vrienden
af. Opmerkelijk en moedig? Tijd voor een
interview:
-Gaat Amerika ten onder?
De economie gaat snel omlaag en ook ons
model is in neergang. Wie zijn die
eigenwijze amerikanen die ons beteren en
nu zelf inzakken? China lijkt nu van alle
modellen, naast die der VS, het beste te
scoren. Een autoritair regiem, dat bloeit
ondanks problemen al zal het ook de crisis
gaan voelen. De russen geven weinig goed
voorbeeld en ook de moslimstaten trekt ons
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zal Obama anders willen, maar zijn marge is
ook niet groot.
-Gaat er nu een diepgaande wijziging
komen in de VS?
Bush heeft ernstig gefaald en een
republikein verkiezen zou onjuist zijn.
Obama verdiendt het nu gekozen te worden
en ook een ruime meerderheid in het
parlement te krijgen (dit interview was
VOOR de verkiezingen!). Want de diepe
ideologische verdeeldheid is zeer remmend,
een ommekeer zal met beleid moeten
gebeuren omdat de neoconservatieve kern
niet bekeerd is.
-Wat verwacht u als Obama gekozen
wordt?
Reagan zag de staat als verdacht en haatte
haar. Dus in dis staat zitten ook geen goede
, competente mensen meer. Hij zal
terugkeren naar de publieke dienstverlening
zoals Kennedy. En vervolgens moet hij
dertig jaar fouten corrigeren. Hij zal de
werkgelegenheid moeten redden, niet teveel
naar het populisme moeten buigen en dus
niet al te veel afdingen op de vrije handel en
de mondialisatie.
-Waarin zit het nieuwe onder Obama?
De machtige middenklasse is door Obama
herontdekt en dat is op zich al een revolutie.
Hij zal een grote mentale verandering
brengen. Maar mislukt hij dan komen we
weer in het oude en in gevaarlijke
tendenties.
-Heeft u vertrouwen in de verandering?
Ik geloof nog steeds in mijn idee in mijn
boek : Het einde van de geschiedenis,
waarin ik de wereld zie convergeren naar
het democratische model. Dat blijft het
enige goede idee. En ik geloof in de kracht
van de VS om zichzelf terug te vinden. Het
simpele feit van een zwarte president zal
grote gevolgen hebben op de manier
waarop we onze maatschappij en publieke
leven zien.

In een bekend amerikaans milieutijdschrift
hoort men weer de noodkreet: stoppen met
die steenkool! Want als we er niet mee
stoppen zullen we nooit aan de doelstelling:
250 ppm (luchtvervuilingseenheid) komen.
We zijn nu op 385 en het groeit per jaar met
2 ppm. Intussen bouwen de VS en China de
ene na de andere kolen-centrale zonder
CO2 afvangers. Als dat zou worden toegepast, met ook een grote herbebossing
daarbij en een beter gebruik van landbouwoppervlakte, dan kan het wel 50 ppm per
jaar minder worden. Aan de andere kant
staan de ongelovigen, die ook vinden dat je
CO2 beter niet in de lucht kunt blazen, maar
er zeker van zijn dat de toename van de
warmte op aarde vooral een natuurlijk
verschijnsel is. En wat nu dus?

-MIGRATIE
-DE DODELIJKE MUUR
Er staat sinds 1994 tussen de VS en Mexico
een lange muur van 1200 kilometer, en
daarom moeten clandestiene die uit Mexico
komen door een grote woestijn. Dat
overleven ca 300 mensen per jaar niet.
Muren hebben altijd al doden gemaakt, zie
Berlijn, zie Israël. Er komen overigens nog
steeds mensen over die muur, maar nu het
in de VS slechter gaat gaan velen vrijwillig
terug… Andere tijden. De immigratiewet in
de VS doet er minder toe, inclusief die hoge
muur, dan de huidige crisis.
FINI, SPANJE IMMIGRATIELAND!
In Spanje zijn er 4,5 miljoen immigranten,
10% van de bevolking. Er werden in 2005
nog even 600.000 van de clandestiene
geregulariseerd en toen kwamen er nog
300.000 regulier binnen in 2007. Dat kun je
dus een ECHT immigratieland noemen. En
u weet, het boomde enorm in dit land! Maar
de toenmalige leuze van Zapatero: De immigratie is een zegen voor Spanje, is verstomd. Nu er 4X zoveel immigranten zijn nu
dan in 1998.. De bouw en het toerisme, DE
grote groeisectoren in dit land liggen op de
bips en de 1,5 miljoen latijns-amerikanen +
de marokkanen en roemenen staan steeds
meer werkeloos aan de kant. Wel 40% van

Interv. Nov. 2008 in L’Express met
Fukuyama.
-CO-2 (HYSTERIE )
STOPPEN MET DIE STEENKOOL!
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de nieuwe werkelozen zijn immigranten…
De Spanjaarden zijn niet bekend als xenofoben, maar nu worden ook zij ongerust. Er
zijn er “te veel” en ze zijn ook te vaak betrokken bij wetsovertredingen, heet het. En
ze moeten zich aanpassen aan de “spaanse
gewoonten en integreren”. Dat hebben we
al vaker gehoord, elders dan!
Zapatero smeet nu de immigratiedeuren
fors dicht en beseft zijn probleem. En hij
stimuleert de terugkeer en houdt klandestienen vast en stuurt ze terug. Er mag enkel
nog een bepaald type immigranten officieel
binnenkomen; economische immigratie heet
het nu. Nu er arbeidsmarkt concurrentie ontstaat tussen immigranten en werkeloze
Spanjaarden gaat het spannender worden.
Tja , hoe moet je deze westerse story nu
eigenlijk zien: in tijden van hoogconjunctuur
worden er overal mensen aangesleept
(denk aan de Italianen, Spanjaarden, turken
in Noord-Europa: Nederland, België en
Duitsland in de 50-60-er jaren!) en als het tij
keert dan moet deze kwetsbare groep eigenlijk weer gauw naar huis en de deuren
gaan op slot… Hoe zal dat later door onze
historici worden genoemd? Daar krijg je
geen Nobelprijs voor de Vrede voor, dacht
ik..

Een gemeenteraadslid van een parijse voorstad nam het initiatief; zij is joods en geboren in Algerije. Ze wordt gesteund door een
moslimdame en ook anderen, en ze richtten
op: Het “rassemblement des mères”. Want
in hun buurt is het hommeles onder de jongeren van blanke, zwarte komaf en ook van
moslims en joodse jeugd. Dat heet nu dus:
etnisch-religieuze problematiek. Het loopt
regelmatig uit de hand; geweld wordt niet
geschuwd. Ze praten met de jongeren die
ze zelf in de trappenhuizen gaan opzoeken
en vertellen hun over cultuur(verschillen) en
ook over het belang van diploma’s. Ook
werd er een “einde jaarsfeest” georganiseerd en een voetbalmatch. Een prijzenswaardig initiatief uit de eigen gelederen…
Maar ze geven toe dat het vooralsnog niet
echt werken wil. Dit kennelijk internationale,
eeuwige probleem, dat al erg oud is, ( als je
denkt aan de zwarte en portoricaanse
jeugdbendes in New York en elders sinds
de 60-er jaren (!)), duikt nu ook steeds
meer in europese steden op. Zij die er over
nadenken zouden eens de historie van de
zwarte etc. ghetto’s in de Amerikaanse
steden moeten bestuderen, een verhaal van
meer dan een halve eeuw. En dan bedoel ik
zowel Noord als Zuid-Amerika … Zo nieuw
is het dus echt niet en, het is ook nog lang
niet opgelost. Nu mag Obama het weer
eens proberen in de VS.., hij komt uit zo’n
ghetto! Weest dus getroost gij verontrusten.

NOG MEER MIGRATIE-OVEREENKOMSTEN
In Vichy werd erover gesproken tijdens de
europese conferentie over integratie van
immigranten , begin november. Op uitnodiging van de franse minister Hortefeux. Hij
staat erop dat er een nieuw EU-immigratiebeleid moet komen, de oude situatie is aan
zijn tax. Hij wil ook de onderhandelingen
met landen van herkomst uitbreiden en bestaande overeenkomsten aanpassen. Er
komt een nieuw akkoord met Tunis en die
met Marokko en Algerije gaan in revisie. Hij
is de franse motor in deze en scoorde aardig. Want hij weet wat de nabije toekomst
ons gaat brengen, met een oplopende WW
en teruglopende verdiensten. En daarbij
passen geen clandestiene. Die zijn er meer
voor de hoogconjunctuur..

*****

FILOSOFEREN—DISCUSSIËREN
-NICOLE OVER: SPIRAL DYNAMICS van
C. Graves:
GOLVEN VAN HET BESTAAN

-Ter inleiding.
In mijn werk hou ik ook rekening met
volgende … beschreven in de
samenvatting van C. Graves…
Bv
een pleger van geweld zit op dat moment in ‘rood’ …

MOEDERS ALS VREDESTICHTERS
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Als je dit leest kan je mss begrijpen…
hoe het komt dat het met mensen
soms matcht of niet matcht….
Een en ander wordt aangegeven met
kleuren om het wat duidelijk te
maken….

Rood : ‘machtsgoden’. Eerste manifestatie van een zelf dat zich onderscheid van de stam. Sterk, impulsief, egocentrisch en heldhaftig.
Feodale heren beschermden hun onderdanen in ruil voor gehoorzaamheid en arbeid. De grondslag voor
macht en rijk uiterlijk vertoon.
Wordt aangetroffen in de opstandigheid van kleuters, rebellerende pubers, mentaliteit van mensen in een
bedreigd grensgebied, boosdoeners,
ongeremd leven van rockzangers en
James Bondfiguren. 20% van de
bevolking; 5 % van de macht

-Golven van het bestaan
Dit is een psychologische structuur
van de mens, een waardesysteem die
zich op verschillende manieren kan
uiten. Van wereldbeeld tot manier
van kleden, tot een regeringsvorm.
Dit waardesysteem, aangegeven door
middel van kleuren, heeft blijvende
beschikbare capaciteiten die in verschillende situaties kunnen geactiveerd worden.

Blauw : ‘conformistische regels’. Het
leven heeft betekenis, richting, doel.
Resultaten worden bepaald door een
almachtige ander of orde. Deze orde
legt een gedragscode op die gebaseerd
is op onveranderlijke principes van
‘goed’ en ‘kwaad’. Het schenden van
de regels heeft ernstige gevolgen.
Gehoorzaamheid levert beloning op.
Er is maar één juiste weg, één visie op
de dingen in het leven. Handhaving
van gezag. Impulsiviteit wordt in
bedwang gehouden door schuldgevoel. Concreet, letterlijke opvattingen, soms fundamentalistische opvattingen door gehoorzaamheid aan
een orde. Wordt aangetroffen in puriteins Amerika, code van eer en ridderlijkheid,
islamitisch
fundamentalisme, padvinderij en patriottisme.
40% van de bevolking, 30 % van de
macht.

Beige : ‘archaïsch instinctief’
Prioriteit ligt bij voedsel, warmte,
seks, veiligheid. Gebruikt gewoonten
en instincten om te overleven. Wordt
aangetroffen bij de eerste menselijke
samenlevingen, pasgeboren baby’s,
psychiatrische patiënten hongerende
massa’s, daklozen. Bij 0,1 % van de
volwassenen, nooit in machtsposities.
Paars : ‘magisch-animistisch’. Denken
in termen van -goed en slecht- .
Verwantschap en afstamming zijn bepalend. Wordt aangetroffen bij oude
vetes, bijgeloof, bendes, sportteams,
stamcultuur van bedrijven. 10 % van
de bevolking, en 1 % van de macht
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Oranje : ‘wetenschappelijk presteren’.
Het ‘zelf’ ontsnapt aan de kuddegeest
van blauw en gaat op zoek naar
waarheid en betekenis van het leven.
Meer individualistisch. Hypothetisch,
experimenteel, objectief wetenschappelijk. De wereld is een rationele goed
gesmeerde machine met natuurwetten
die doorzien, beheerst en voor eigen
doeleinden kunnen gemanipuleerd
worden. Prestatiegericht om voordeel
te halen (bv Amerika). De wetten van
de wetenschap beheersen politiek,
economie en gebeurtenissen in het
menselijk leven. De wereld is een
schaakbord waarbij de winnaar zijn
positie t.o.v. de verliezer versterkt.
Wordt aangetroffen in de middenklasse overal ter wereld, mode industrie, jacht op trofeeën. Kolonialisme, koude oorlog, materialisme en eigenbelang. 30 % van de
bevolking, 50 % van de macht.

lijkheden. Sterk egalitair, antihiërarisch, diversiteit en multiculturele waarden. Warmte en gevoeligheid voor de aarde en al haar bewoners.
Wordt aangetroffen in ecologisch
inzicht, postmodernisme, idealisme,
psychologie, Greenpeace, politiek
correct gedrag, mensenrechtenbewegingen. 10 % van de bevolking, 15 %
van de macht
Elke kleurengolf kan ‘overstijgen en
omvatten’. Elke golf is een component van andere golven en moet
aanvaard en gekoesterd worden. Elke
golf kan geactiveerd of gereactiveerd
worden al naargelang de omstandigheden van het bestaan . In een
noodsituatie bv , kunnen we de
machtsdrift van rood activeren ; in
een reactie op chaos zullen we de
blauwe moeten activeren; als we op
zoek zijn naar een baan hebben we de
oranje prestatiedrang nodig.

Groen : ‘het sensitieve zelf’. Eerlijke
verdeling van geld en goederen, menselijke relaties, milieubewustzijn en
netwerken. Het menselijk denken
moet worden bevrijd van hebzucht,
dogmatiek en verdeeldheid. Kil rationalisme
maakt
plaats
voor
gevoeligheid en verantwoordelijkheidsbesef. Koestering van de aarde.
Tegen hiërarchieën, gaat laterale relaties aan. Op elkaar inspelen in de
groep van mensen. Nadruk op dialoog
en relaties. Komt tot beslissing door
verzoening en consensus. Brengt harmonie en verrijkt menselijke moge-

Geen van de golven kan op zich het
bestaan van de andere werkelijk op
waarde schatten. Elke mens die zich
in een bepaalde golf bevindt denkt dat
zijn of haar wereldbeeld het beste of
juiste perspectief is. Op provocatief
reageert ze negatief. Bv De blauwe
orde voelt zich slecht op zijn gemak
bij de rode impulsiviteit en het oranje
individualisme.
Dit alles verandert in het denken op
het tweede niveau. Omdat we hier dan
‘bewustzijn’ van de verschillende
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ontwikkelingsstadia. Hanteren
van
bewustzijn doorziet de noodzaak van
de verschillende golven.

****
Reactie Leon.
Een interessant “kenmodel” dat nog
eens illustreert hoe complex en divers
de mens in zijn gedrag is. De verleiding kwam even op om de
gebruikte kleuren in te tekenen in een
momentane (crisis)wereldkaart om de
verschillen tussen volkeren nader te
bezien, vooral nu. Maar net op tijd
bedacht ik dat het een model voor een
individueel mens is en niet voor een
groep, volk, land. Uiteraard zijn sommige “kleuren” bij het ene volk meer
vertegenwoordigd dan bij het andere,
al speelt ook weer de actuele toestand
een rol. Dus moet ik het laten bij het
gebruik om inzicht in mijzelf en mijn
medemens te vergroten.
Het model maakt erg duidelijk hoe
complex het is om als mensen “samen” te doen leven en ook waarom
wij elkaar vaker niet (of niet meer)
goed begrijpen. Ik zag in de laatste
twee kleuren, dacht ik, de idee, dat
een verder ontwikkeld mens in een
staat van hoger begrip kan komen en
daadoor zijn “wereld en de medemensen” beter kan begrijpen. Wat me
natuurlijk deed denken aan mijn
favoriete filosoof Barak (grapje!)
Spinoza, die als levensdoel zag om
“de wereld zo goed mogelijk te bestuderen en te begrijpen” en die intolerantie en vooroordeel zag als
onvolmaakt zijn in het snappen van de
wereld, de Natuur, zoals hij zei. Hij
zou dit model wat Nicole ons voor-

Geel : ‘integrerend’ Het leven is
caleidoscoop van natuurlijke hiërarchieën (holarchieën), systemen en
vormen. Flexibiliteit , spontaniteit en
functionaliteit hebben de hoogste
prioriteit. Kennis en competentie
zouden belangrijker moeten zijn dan
klasse, macht, status of groepering.
Turquoise : holistisch. Een universeel
systeem van integrerende energieën ,
verenigt gevoel met kennis, meervoudige niveaus verweven tot een
bewust systeem, bewuste manier van
zijn en niet gebaseerd op orders en
regels van buitenaf of verbonden met
een groep. Turquoise denken ziet de
verscheidene niveaus van inter-actie.
Slechts 1% van de bevolking denkt
volgens dit niveau. Het is betrekkelijk
zeldzaam omdat het de voorhoede is
van de collectieve menselijke evolutie
Het bewuster zijn, komt voort uit het
niveau van de schatten uit groene en
soms oranje lagen. Vanuit de door
groen bevrijdende pluralistische perspectieven worden integrerende en holistische netwerken opgebouwd. Het
is een uitdaging aan de groenen om
verder te gaan… niet door groen te
verlaten maar te verrijken.
Samengevat door Nicole naar: C.
Graves (spiral dynamics)
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Mede een belangrijke reden waarom er
een relatief grote joodse gemeenschap
was en een ghetto van wel tien etages
hoog. Zo was Carpentras eigenlijk ook
een soort van showplaats van de (in)tole-rantie van de Kerk van Rome ten aanzien van het joodse volk. Daarover verzamelde ik een aantekenboekje vol van
dagelijkse en minder dagelijkse illustraties. Wat je vaak in stille verbazing
brengt nu we opnieuw zoveel meemaken van religieuze (in)tolerantie in onze
tijd. Hier een klein bloemlezingkje.
-Het Jodenmerkje
In 1480 wordt, op last van een conciliebesluit (!), wordt elke mannelijke
jood verplicht om een rood rondje
(rouelle) op de borst te dragen. Later
wordt dat, net als de nazi-jodenster in
geel verplicht. Joodse vrouwen moeten
een geel lint in hun haar dragen. Later
wordt weer een gele hoed verplicht
gesteld.
-Joden-apartheid
Joden mogen niet bij christenen op
bezoek, en omgekeerd.
Hun economische activiteiten worden
(steeds opnieuw) begrensd, vele beroepen/functies zijn voor hen verboden.
Wel mogen ze het niet-populaire vak
van belastingophaler uitoefenen….
-Alleen zij mogen geld tegen rente
lenen, Katholieken en moslims mogen
dat niet.. Joden worden nogal eens
gestraft met verbanning, wat hun debiteuren die geld leenden dan wel erg
goed past.
Joden mogen buiten het ghetto geen
winkels hebben. Daarom zijn er velen
ook marskramers, wandelende joden.
Ze mogen ook niet in de “cabarets”
(kroegen) komen
Ze mogen geen NIEUWE kleding verkopen, alleen gebruikte.
Ze mogen ook niet te luxe feesten: hun
banketten moeten bescheiden blijven.

draagt hier, best erg op prijs hebben
gesteld. Zeker ook om zijn eeuwige
verbanning uit de joodse gemeenschap beter te snappen, die op zijn
denkbeelden reageerde als mensen
met een BLAUW accent.
Zou het een idee zijn om elk mens te
vragen een petje te dragen van de
kleur waarin hij zich op dat moment
bevindt? Of moeten we dan een petje
uitvinden waarop je 8 kleuren licht
kunt laten branden waaraan je de
“actuele mood” van de betrokkene
kunt zien? Ik zou dan nog meer
genieten van een wandeling door de
grote stad of zelfs door Mormoiron.
Maar nee, de psychologe in Nicole,
zal dit idee zeker afraden… want daar
kan de mensheid nu nog niet echt
tegen.. Jammer dus.
Nicole merci voor je inkijkje in onze
psyche, zoals Graves die rubriceerde.
PS: Zie jij je clienten wel eens van
kleur verschieten bij een gesprek en
zie je ze ook in een bepaalde kleur op
een bepaald moment? Ik ben gewoon
wat nieuwsgierig nu. Maar ook wat te
simplistisch vrees ik.
***

ALLEDAAGS VAN EERGISTEREN
-Over joden in Carpentras
Ik woon op een dikke steenworp van
deze historische stad en las veel over
haar interessante geschiedenis. Het
was een bisschopsstad en een tijd lang
was de buurstad Avignon de zetel van
de pausen. En wat nog meer zegt is dat
het de hoofdstad was van het Comtat
Venaissin, wat eigendom was van de
pausen van Rome voor zo’n 700 jaren.
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-Belastingreglement voor joden uit 1601.
Elke jood moet belasting betalen conform zijn bezit, behalve als hij oud, ziek,
armlastig, alleenstaand met kids, leraar
of student is. Boeken en huisraad vallen
buiten de schatting.
Onjuiste opgave worden volgens het
HE-REM (joods gewoonterecht) bestraft
met boetes of verbanning.
Let wel: deze belasting was er dus NIET
voor niet-joden…
-In 1603 dragen joden een houten kruis
door de stad met daarop een stropop.
Dat baart erg veel opzien en voor straf
moet de joodse gemeenschap in het
ghetto, een marmeren kruis betalen dat
voor de deur van de kathedraal komt te
staan met eronder een inscriptie die dit
ernstige incident in herinnering houdt.
Dit kruis wordt bij de revolutie in 1793
door de joden kapotgeslagen.
-Op zij van de Kathedraal is een prachtige ingangsdeur met fraaie versieringen: de porte juive genaamd.
Door deze poort worden bekeerde joden
(de maranen) in grote processie voor
hun eerste kerkbezoek binnengeleid
onder hoge klerikale belangstelling.
-Als de synagoge eindelijk mag worden
opgeknapt, hij stortte bijna in, komt de
bisschop op de bouw kijken en ziet dat
het gebouw (van 2 etages) ietsje hoger
is dan de zijbeuk van de kathedraal. De
etage moet er onmiddellijk worden af
gehaald. Nu zijn er weer rellen over de
hoogte van moskeeën in vele europese
steden…’
-Als je op Goed Vrijdag een jood tegen
kwam mocht je hem afrossen en zelfs
doden zonder ervoor gestraft te worden.
Moordenaars van JC verdienden niet
beter.

behandeling van andere religies, moeten zich realiseren dat enkele eeuwen
geleden christenen bepaald intolerant
waren naar andere geloven en zeker
naar de joden. Niet gewoon wat lokale
uitglijders, nee, dit was officieel besloten
in de top van de kerk van Rome.
Dat zou een grootmoefti eens kunnen
aantippen bij een speech over “vroeger”, in navolging van Paus Benedictus
in Duitsland , enkele jaren gelden, een
rel veroorzaakte omdat hij een citaat
gebruikte waarin moslims als oorlogs
zuchtig werden geschetst.
-Zij die opvalt dat joden sterk zijn vertegenwoordigd in het bankwezen, de
handel in tweedehandsgoederen, en
ook vee, en ook in het artistieke vak (en
de wetenschap) mogen aannemen dat
dit mede komt omdat bijna alle vakberoepen voor joden niet toegankelijk
waren.
Tot de franse revolutie was dit ook zo in
Frankrijk… dus rond 1800! En dat is 200
jaren geleden… (en ik ben bijna 70, dus
de tijd van mijn overgrootvader..
Leon

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

Enkele lessen:
-Zij die bij in de islam en in de Koran
veel vermoeden (of weten te staan in de
Koran) over de discriminerende
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