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OPROEP AAN ALLE LEZERS
EDITIE 50-09, DE ABRAHAMS-EDITIE DUS, IS NATUURLIJK AL IN
VOORBEREIDING. IK NODIG U ALLEN UIT MIJ TE LATEN WETEN
WAT LE PROVENÇAL U DOET EN OOK WAT U EVENTUEEL ANDERS
ZOU WILLEN ZIEN. ALLE OPINIES ZIJN WELKOM! HEEL LEUK LIJKT
ME OOK OM UW TEKSTBIJDRAGEN TE ONTVANGEN! LAAT DUS
GAUW VAN U HOREN!
……………………………………………………………………………………….
EEN BEKENTENIS:
Ik beken, dat de mij, door radio L1 gegeven titel van “Redacteur-en-chef van de Kleinste
krant ter Wereld”, niet terecht is (was). Krantencollectionneur (en nu ook LP-lezer) Louis
N. stuurde mij de: VOSSA SENHORIA uit Brazilië. Dit krantje van 3,5 bij 2,5 cm (!) staat in
het Guiness Book of Records en werd uitgegeven door: LEON(!)IDAS SCHWINDT (LS). Ik
keek met grote verbijstering naar het piepe krantje in een plastic doosje en wist… ik had
helemaal verloren. Maar ik hou de rug recht en U vind ook alles over Louis N. en zijn
buitengewone hobby onder: DOE IETS MET UW LEVEN. Beste Louis, ik vergeef je en
heet je hartelijk welkom in de lezerskring van LP!
LAATSTE NIEUWS: De uitgever/samensteller/drukker van VOSSA SENHORIA overleed
vlak na het nummer van januari 2007…. Dat bleek nadat ik e.e.a. beter las. Dus is LP nu
weer,- tot nader order-, DE kleinste krant ter wereld! Maar zonder Guiness-certificaat.
Zie de: VOSSA SENHORIA tot januari 2007 . ISSN 1676-7308 (Braz.)
………………………………………………………………………………………………………………..

ONS OUDEJAARSMENU’TJE

(bij provençaalse gastvrouw en –heer: Mireille en Michel, de Saint Montant te

Mormoiron)

APÉRITIF
-Whisky, pastis, en ook vin de pêche- vin de noix (de Saint Montant)
-Tapenade sur toast (home-made)
-Chiffonade (idem)
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MENU
-Foie gras à la pâte de figues
-Pain de Saumon Mireille
-Cardons “à la bagna cauda”
-Trou de Saint Montant
VERVOLG
-Delice de Diane (FR)
-Garniture fôrestière Mieke (NL)
-Gratin de fenouil Christine (DU)
-Purée de céleri Mieke (NL)
-Salade verte anchoyade
-Passage du berger des vicaires (Eva,DU)
-Inspiration poétique de Saint Montant (FR)
DESSERT
-Corbeille de friandises
Dit alles werd ruim overgoten met:
VINS
-Rouge-rosé-blanc Terra-Ventoux (AOC Côtes du Ventoux)
DIGESTIFS
-Champagne
-Liqueurs
-“Brandy’s”

Deze “works” werden genuttigd van 20.00 h. (2008) tot 2.30 h. (2009). Conversatie in :
Frans, Duits, Nederlands…. Begrijpt U weer wat beter waarom wij hier nu al weer 13
jaren wonen, en willen blijven?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBAMA’S CORNER
-ZIJN MISSION-STATEMENTS
E
HET IS ONTOELAATBAAR DAT HET LAND DAT INTERNET UITVOND, NAAR DE 15 PLEK OP DE WERELDLIJST TERUG VALT, WAAR HET GAAT OM DE HOGE TRANSPORTSNELHEID OP HET INTERNET.
-ZIJN EERSTE BUITENLANDSE BEZOEK
HET LIJKT ER OP DAT INDONESIË, HET GRoOTSTE MOSLIMLAND TER WERELD, HET EERSTE LAND
WORDT DAT OBAMA BEZOEKEN ZAL. HIJ ZAL DAAR EEN BELANGRIJKE TOESPRAAK TOT DE MOSLIMS IN
DE WERELD RICHTEN. OBAMA WOONDE IN ZIJN JEUGD ENKELE JAREN IN DIT LAND. MAAR NU, MET
GAZA EN ISRAËL, ZAL OBAMA WEL IETS HEEL ANDERS (MOETEN) GAAN DOEN…

--BELEGGINGSADVIESJE LsP—
De dollar gaat naar 1,20 euro en stabiliseert daar, de europese aandelen zullen de “jackpot” blijken te zijn (en
dus niet de Amerikaanse) en het goud blijft ook een goede vluchthaven.
Kosten van dit advies: NOP-------Risico’s bij dit advies: GEEN IDEE------GARANTIE: NOP. Dus gewoon DOEN!
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DIXITS
“IK WAS NIET VOORBEREID OP OORLOG” ( Zei George Bush toen hij werd geïnterviewd over zijn mandaten
op 1 dec. 2008. Dat gevoel hadden wij dus al veel langer).
“OMDAT DE PRESIDENT ZICH S’ ZONDAGS VERVEELT HOEVEN WE DE ZONDAGSRUST TOCH NIET AF TE
SCHAFFEN? “ (Zei de PS-oppositieleider in het franse parlement tijdens het debat over werken op zondagen).

“DE (crisis)ZAKEN ZOUDEN VEEL SLECHTER ZIJN AFGELOPEN ALS FRANKRIJK NIET
DE EU ZOU HEBBEN GEPRESIDIEERD” ( Zei Tony Blair over Sarko’s stevige optreden).
“Als de markten niet verbeteren, zullen de autofabrikanten omvallen; de een na de ander”( Zei Goshn van
Renault-Nissan. En dat ONDANKS de ovrerheidssteun.).

“Een schip huren van 175.000 ton (cape-size) kostte enkele maanden geleden nog
190.000 € per dag; nu nog maar 1900.. Al 10% van die vrachtboten ligt nu ook stil en de
240 orders voor nieuwe zijn allemaal geannuleerd”. (Dat heet economische crisis en dat
zie je het scherpst aan de toestand in het transportwezen).
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

INHOUD

PAROLES DE PRESIDENT SARKOZY
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.ALLEDAAGS UIT DE MIDI
REDACTIONEEL
.VOORAF
.DIXIT-VERBATIM
.INGEZONDEN
VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
.L’EXCEPTION FRANCAISE
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE
.COHEN IN L’EXPRESS (Amsterd.)
.SARKO RETIREERT EVEN… (Lyceïsten)
.DE RIJKDOM VAN FRANKRIJK
.PAPIEREN MAKEN: DAT KOST TIJD!
.NO ENGLISH PLEASE!
.FRANKRIJK WORDT DIK
.MINDER WIJN EN MEER DEPRESSIVA
.SCHATRIJKE HOGE AMBTENAREN
.FRANSE SALARISVERHOUDINGEN
.LAGARDE TREKT HET NIET?
.SPANNING SARKO-KOUCHNER
.SPILZIEK CORSICA
.WAT VERKEERSSTATISTIEK
-DOE IETS MET UW LEVEN
Krantencollectionneur Louis N.

15
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ONS KLIMAATJE HIER
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.LE JOURNAL MORMOIRONAIS
SAINT SIFFREIN ET LE COMMERCE
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.COIN DES POÈTES.

19

POEM 1212 (VOSSA SENHORIA jan. 2007)
POÈME BIJ EEN VERHUIZING
POËTISCHE TEKST VAN EEN LEZER
DAYS OF HOPE

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN.
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.GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
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FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK
-Politiek/maatschappij
-Affaires (o.m. Julien Dray, PS)
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NOS MOTS ACTUELS
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NOS BONHEURS FRANÇAIS
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.DE SCHOK VAN TOEKOMST EN VERLEDEN (Bav.)
.CONCILIAIRE CRISISLESSEN (Later. 1139 n. Chr)
.WIE ZIJN HET SCHULD? DE QUANTS?
.MADOFF: DE FILANTROPISCHE SCHURK
22
.DE STAAT (dus WIJ) PROFITEERT v.d. CRISIS!
.KEYNES REVISITED?
24
.DE ONVERSTOORBARE TRICHET
.SARKO WAS BLIJ MET DE CRISIS!
.DE WOEDENDE JEUGD VAN EUROPA
.VECHTENDE SPOORWEGEN
.WAARDELOZE MEDICAMENTEN?
.ONS (franse) BOEKENBUDGET
.DE STEDEN VOOR DE EXPATS
.HET YAHOO-IMPERIUM GAAT TEN ONDER (Intern.) 26
.GROTE DIEFSTAL VAN BANKGEGEVENS
.PAS OP MET SMS EN HARDE SCHIJF!
.DRUGSTRANSPORT OP OPEN ZEE

9

3

TRENDS/TECHNOLOGIE
OLIE (en andere energie), WATER
.DE DOLLE OLIEPRIJS
.EN, DE OLIEPRIJS NA 2010..?
.VERBAND: CRISIS EN OLIEPRIJS
.DE WINDMOLENS VAN HAHN (Colorado, VS)
.ITER-PROJECT IN DE PROBLEMEN?
.DUURDERE NUCLEAIRE STROOM?
.DE ELECTRISCHE AUTO VETRAAGD?
.DE E-AUTO VAN MITSUBISHI

RELIGIES

28

30

31

.JOZEF STALIN IN ..DE KERK!
.DE KARDINAAL CONTRA DE FEMINISTEN

TOPICS-CAPITA SELECTA
-GAZA, HAMAS EN DE ANDEREN

AFRIKA
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-2009:

VOLGENS JACQUES ATTALI
-WERKELOOSHEID 2008/2009..
-GEWONE COMMERCIËLE GEZONDHEIDSZORG?
-DE ARMEENSE GENOCIDE
-DE EZELPADEN IN DE HIMALAYA

.HET IMF GAAT AFRIKA HELPEN
.DE ONDERNEMERSZIN VAN ZUID-AFRIKA
.DE EEUWIGE HONGER VAN ETHIOPIÈ
.DE KOLTAN VAN DE KONGO
.DE JUNTA VAN MAURETANIË HEEFT PECH

WEST-EUROPA

CO-2 (HYSTERIE?)

33

-GROENLAND; GERED DOOR CO2?
-LEVE DE OPWARMING DER AARDE!
-KOEIENMAGEN EN CO2

.HET POND WERD VEEL LICHTER (GB)
.BELGIË NIET FAILLIET?
.OOSTELIJK OF ZUIDELIJK VOOR EUROPA?
.DE NIEUWE EU-PRESIDENT TSJECHIË
.DE POET VAN NOORWEGEN
.ELTERN GEGEN RECHTS (Duitsl.)
.ALS LA WALLONIË FRANS WORDT (België)

OOST-EUROPA

MIGRATIE

36
38

.GEPRIKKELD CHINA

ZUID-AZIË

43
44
45
45

45
45
46
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FILOSOFEREN—DISCUSSIËREN

48

-FRANKRIJK: EEN GEVAAR VOOR EUROPA?
-REACTIES OP “” MODEL GRAVES”(Nicole)
……………………………………………………….
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36
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)

38

.MEXICO LIJDT
.VERDWENEN KORAALEILAND (Mex.)
.BUSH POETST ZIJN IMAGO OP
GUANTANAMO

LATIJNS-AMERIKA

42

DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL

.ONVEILIG INDIA
.PAKISTAN: BEST.-POLIT. CHAOS
.TALIBANTERREUR TEGEN SCHOLEN
.GEBLOKKEERD THAILAND
.TAMIL TIJGERS IN BEDWANG? (Shri-Lanka)

NOORD-AMERIKA

42

-JEUGDIG ALGERIJE VERTREKT
-OLIJVENOOGST EN IMMIGRANTEN (Spanje)

.RUSLAND, OEKRAÏNE EN DE EU

OOST-AZIË

40

.WEG MET DE BIEPPOORTJES
.PAPIEREN GEBOUWEN
.HET KRISTAL-EILAND VAN MOSKOU
.DE BB-TELEFOON
‘.LOW-COST RUIMTEREIZEN
.VERZEKERING TEGEN DE KOU!
.VERHUUR UW ONGEBRUIKTE SPULLEN!
.PROTHESES UIT CHINA
.UW EIGEN DNA-SCHILDERIJ
.NIEUWE ALARMSYSTEMEN
.INTELLIGENT SKIËN

TV/Radio/Internet

39

Frans
France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP; FRANCE 4
Duits
N24;N-TV; DW;en vele anderen
Engels
CNN; SKY;BBC-World
Pentagon nieuwsbron (indirect)

.BRAZILIË KOOPT WAT SCHIETTUIG
.GAAT DE CRISIS BRAZILIË VOORBIJ?

OCEANIË
.ZOMERSE STILTE?

39

MAGRHEB; NAB.+ M.-OOSTEN

39

OVERIGE

.ZIE OOK TOPICS: Jeugdig Algerije vertrekt
.ONBEGREPEN IRAN
.OG-CRISIS IN DE EMIRATEN
.HET WONDER QUATAR EN ZIJN EMIR

Al Jazeera (engels)
Euronews (engels/Duits)
Arte (Duits/Frans)
Le village de Mormoiron (habitants, ruines, bibliotheque,
Hangar de Lamy, etc)
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La Provence (soleil, l’azur, ses produits, etc.)

We zijn getuige van een explosie van
haat en ontreddering, waarin mensen
tot politiek gereedschap verworden.
Elke hoop op rede en vrede lijkt te
verdampen, zoals het ook ooit moet
zijn geweest, toen de wereld kennis
nam van de shoa, nu 60 jaren geleden.
Daarom dus hier geen overviews,
want de luchten zijn zwart, de straten
rood en de mensen (aan beide zijden)
dood en verminkt. Omdat het
(getergde) dier in de mens ontsnapte
c.q, met opzet werd losgelaten.

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

REDACTIONEEL.
*VOORAF
Na Editie 49-09 komt natuurlijk Editie
50-09. Die kreeg al wat vorm, want ik
werk steeds overlappend aan twee
edities. Dus riep ik U in de kop op, om
als u daar zin in heeft, iets te laten
merken van uw gevoelen over dit rare
blaadje. Ik ben best een beetje benieuwd daarnaar, beken ik. Ik speelde
even met de gedachte aan de lezers
te vragen Editie 50-09 te schrijven,
maar dat leek met te link worden.

LEON
*****
*DIXIT---VERBATIM

Het was nogal druk met feestdagen
en ook een verhuizing in aantocht.
Een verhuizing van een halve
kilometer richting centrum Mormoiron. Dus er verandert nog niet zo erg
veel en alle “coördonnées” blijven
gelijk. Ons andere huis heet “Rosée
de Mer” , symbolische voorfase voor
onze verhuizing naar Marseille in
2010, naar Le Trianum.

“Ca part un peu dans tous les sens”
(Het gaat een beetje alle kanten op)
(Zei Alain Juppé, ook UMP, zei over het beleid van
Sarko En hij had best een punt… maar helaas is hij niet
echt zijn grootste vriend).

***
“Wij en onze kinderen betalen de
schulden van de staat. Want de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging
bestaat niet. Verder is dat erg lang
geleden”. (Zei DSK ,PS nu IMF, laatst en hij kan het

Mede door de schokkende strijd in
Gaza en Zuid-Israël , die ik met grote
aandacht en verbijstering volgde,
leek het me wijs, om de “samenvatting” die hier normaliter staat, nu
maar eens te skippen. Want ik moet
vrezen dat de wereld niet meer zal
zijn als tevoren, na deze zo bloedige
strijd.
“ 9/11” kreeg voor mij een soort van
opvolger ”24/12” (Twenty-Four Twelf)
geheten. Zij het dat nu het aantal gewonden, nu pas even groot is als het
aantal doden van 9/11 was…

echt weten).

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

*INGEZONDEN
EERST WAT INGEZONDEN MOPJES
BIJ DE TANDARTS
Er komt een wat angstige man bij de tandarts, er moet iets pijnlijks gebeuren, helaas.
De tandarts stelt de man voor met een spuitje wat te verdoven. Dat valt slecht: “Ik ben
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daar allergisch voor”, hoort de dokter. “Dan
mogelijk een beetje lachgas”, probeert hij?
“Nee, dokter, dat al helemaal niet. Daar ben
ik bang van!”
De dokter raakt uitgeput en stelt een stevige
verdovingspil voor. Maar dat stuit op “maagproblemen”. Nu is de tandarts redelijk opgefokt en zegt: “Mijnheer ik zie nog maar
een oplossing, ik geef u Viagra”. De man
kijkt uiterst onbegrijpend en zegt: “Viagra?
Maar helpt dat dan?”
“Tja”, zegt de tandarts, “dan is er tenminste
iets wat u goed vast kunt pakken als u pijn
krijgt van de behandeling”…

zeer in vinden, omdat ik veel overeenkomsten zie met mijn beleving.
Bij de “crisis” die momenteel aan de gang is,
heb ik steeds meer moeite het reële en het
virtuele uit elkaar te houden. Ik denk dan
ook, dat we in onze westerse reële wereld
met onze “welvaart” niet door kunnen blijven
gaan met groeien naar iets, waar de gemiddelde mens niet op zit te wachten. We zoeken het nu in duurzaamheid, maar ik ben
bang, dat uiteindelijk weer uitdraait op een
industrie, waar de gelukszoekers die nu de
financiële wereld verlaten een manier hebben gevonden om hun “rijkdom” te continueren.
Maar zolang heel veel mensen in een virtuele wereld leven en dat niet zien als een
spelletje op Second Life, zal wat werkelijk
belangrijk is in het leven helaas alleen maar
zijn voor de happy few. Want wat is er mooier dan het leven van elke dag, de natuur
om je heen en het regelmatige praatje met
mijn Franse buurman van 90, die met zoveel wijsheid zijn visie geeft.

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 48-08:
Lezer Nicole reageerde naar aanleiding van
reacties van lezer C. en de redactie op haar
artikeltje over het “model van Graves” dat
eerder werd gepubliceerd in TOPICS Zie
dan ook daar deze reactie in dupliek van
Nicole.

Jullie kunnen uitkijken naar een nieuwe toekomst in de grote stad met weer andere leuke dingen dan het snoeien van de druiven.
Lezers L. en H. S.

Nicole, veel dank voor je reacties!
Leon..
****

Beste L. en H.,
Inderdaad is de gezondheidszorg nog persoonlijker hier, maar ook in Frankrijk raakt
men nu aan de grenzen, door (dezelfde)
vergrijzing en door enorme financiële tekorten en… opn het noordelijke platteland, ook
door gebrek aan medici! Maar ik ervaar het
hier ook (nog) zo als jullie; een luxe!
Ach het vinden van inspiratie, dat zal wel
lukken, ik kijk graag om me heen, dichtbij
en verder weg. Ik ben oneindig geinteresseerd in “den mensch en al sijne
fratsen”.
De crisis begon inderdaad wat “abstract” en
we moesten aanhoren hoe de financiële toverleerlingen onze centen terecht deden komen bij bobo’s. En toen betaalden wij dat
gelag, via “onze overheden”. Die abstractie
over “titrisering en pakketjes” is nu wel “een
beetje over”. Want nu worden duizenden, ja

Lezers L. en H. , ook wonend in Frankrijk,
schrijven meteen na de ontvangst van editie
49-08 het volgende.
Beste Leon,
Gelukkig is de Franse gezondheidszorg nog
niet zo geprivatiseerd als de Nederlandse
en hebben ze hier nog (wel) voldoende tijd
en aandacht voor de patiënt; wat we hier
merken is vooral een minder grote afstand
tussen arts en patiënt en dat is erg plezierig.
We hebben dan ook vertrouwen in de toekomst (Dit naar aanleiding van recente eigen ervaringen: RED.).
Hoewel wat minder intensief lees ik nog
steeds trouw de Provencal en hoop ik, dat je
ook in het nieuwe jaar weer voldoende inspiratie vindt om de wereld op de jouw eigen wijze te beschouwen. Ik kan me hier
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miljoenen mensen ontslagen, gaan bedrijven failliet en durven banken elkaar (uit
angst voor foute collega’s) geen geld meer
te lenen. En de overheid vergat ons te beschermen tegen graaiers en financiële charlatans. Wat nu komt gaat velen, mogelijk
zelfs ons, nog echt pijn doen (Lees de
opmerkingen over “lage dekkingsgraden…).
Natuurlijk “ontaard” de nieuwe groene golf
weer in iets “verkeerds”, ALS we er politiek
niet aan weten te sturen! De mens was altijd
al op weg naar het zoeken van grenzen en
vaak op nogal pijnlijke en foute manieren.
Vooruitgang is als een “Echternach-processie”: Twee stappen vooruit en dan weer
EEN achteruit. We moeten echter ook zien
dat de mondialisatie 5% van de wereld (!)
van honger en grote armoede afhielp: dat
cijfer ging namelijk van 20 naar ca 15%, al
loopt het nu weer wat op.
Pas vijftig jaar geleden beloofden we elkaar
“dat (geweld gebruiken) nooit meer te doen”
en vervolgens… zie Gaza.
Inderdaad moet je genieten over alles wat
dichtbij is, het kleine. Maar ook niet vergeten dat niet “opletten” (=waakzaam burger
zijn dus!), zelfs dat best kapot kan doen
gaan. Zie natuurvernietiging en werkelozen,
hongerigen en opstandigen, die door achteruitgang ook dichtbij, soms zeer zichtbaar
kunnen worden
Alleen interesse en toch ook geloof in de
mens, houdt mij gaande, want het is wel
uiterst boeiend allemaal. En, in de historie
van ons mensen zijn veel analogiën en
lessen te vinden.
Wij gaan over ruim een jaar naar de miljoenenstad, na een (huur)tussenstap in ons
dorp: we verhuizen in januari 2009 even, in
ons dorp, als aanloopje.
Ik dank voor jullie reactie en wens jullie veel
gezondheid en geluk toe voor 2009 en
verder!
LEON
*****

Provençal met veel genoegen werd gelezen”.
Beste T. en R.
Erg bedankt en nog vele mooie leesjaren
toegewenst. Goed voor ons allen.
Leon
*****
Een nieuwe lezer kwam tot mij via het radio
interview op L1 en hij schrijft mij het volgende:
Hallo Leon,
Hartelijk dank voor LE PROVENCAL per
mail. Ik moet u eerlijkshalve mededelen dat
ik de enorme teksten slechts summier heb
doorgenomen!
Het mooie echter is de hoeveelheid nieuws
die je in ellenlange teksten in de gedrukte
media vindt en in enkele lijnen kan lezen in
Provencal.
Hoewel als je alles bij elkaar neemt. begin
je aan een roman of liever een geschiedkundige samenvatting over een lange periode (toen ik die enorme tekst doornam),
dus ergens helemaal niet gek als je er
de tijd voor kan nemen.
Eigenlijk Leon had ik de indruk dat LE
PROVENCAL een kleine krant op papier
was. Ik ben, zoals gezegd, krantenverzamelaar en dat heeft met digitaliteit weinig
te maken. Een oude courant, laten we
zeggen uit 1787, moet ik kunnen voelen en
dan "voorzichtig" lezen, zelfs ruiken! Als je in
een van die nummers uit 1787 leest over de
aanhouding van Wilhelmina bij Goejanverwellesluis, dan heb je een ooggetuige in je
handen, een stuk papier dat uit de tijd zelf
stamt!
Als je mij je adres geeft Leon dan stuur ik je
per ouderwetse post veel informatie over die
eigenaardige (?) hobby van het verzamelen
van historische couranten, met illustraties.
Bovendien schenk ik je dan een origineel
van het "kleinste krantje ter wereld" uit Brazilie. Leuk vooruitzicht dat je een en ander
wenst op te nemen in Provencal!
Vriendelijke groeten,
Lezer Louis N.

Lezers T. en R. M. schreven me vlak voor
de Kerst:
“2008 loopt ten einde…. Een jaar waarin we
weer veel vriendschap kregen ….. en Le
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We moeten de boel bij elkaar houden. De
boel is: Amsterdam met zijn 50% allochtonen. Hij wordt hier geïnterviewd omdat het
4 jaar geleden is dat van Gogh werd vermoord door een radicaal uit de moslimhoek.
Dus vraagt men hem of de “islamophobie”
nog verder heeft toegeslagen daarna. Dat
ontkent Job heftig en hij zegt dat samenleven van zeer diverse groepen altijd problemen meebrengt. Zijn die allochtonen niet
erg geschokt door het Amsterdamse liberale
klimaat? Nee zegt Job, dat is niet het grootste probleem het gaat er vooral om de opleidingsnivo’s te verbeteren. En hoe zit dat
met die door marokkaantjes vernielde ambulance? Job zegt dat dit incident primair
terugsloeg op de eigen gemeenschap van
de marokkanen en hij zegt: de banlieu van
Parijs is echt heel wat erger. Wat zegt hij
van de kritiek dat hij thee drinkt in de moskeeën? Dat doe ik niet is het antwoord, ik
discussieer met ze, ook met de extremisten,
in de moskee. Ik leg ze onze rechtregels uit
en vindt niet dat ons Multi-cultimodel is afgebrand. Er zijn steeds meer zeer goed slagende marokkanen en ook anderen.
Wat vind hij van het franse model? Hij zegt
retorisch: “Bestaat dat dan nog?” Hier zijn
we een volk van minderheden en niet EEN
van die groepen maakt hier de dienst uit. En
de meeste immigranten zijn blij om in het
vrije, welvarende westen te leven.
Aldus Job’s interview dat geen echte conclusies kent. Het feit dat Job in L’Express
komt is eigenlijk alleen vanwege Theo’s
dood en, omdat de fransen “meetmomenten” zoeken. Dat is met dit interview
niet zo erg gelukt en ik weet niet wie het liet
liggen: Job of de journalist. Jammer dus.

Beste Louis,
Dank voor je mooie woorden en je compliment! Als dat van een krantenverzamelaar
komt is de eer dubbel natuurlijk! Goed dat
LP je overzicht verschaft en je dus MEER
tijd voor je mooie hobby geeft.
Ooit zal LP ook een “oude krant” zijn die
naar oude kilobytes ruikt.. want dat zijn dan
ook al belachelijke digitale aanduidingen geworden natuurlijk. Dus bewaar EEN exemplaar op een mini-USB-stickje Louis… Een
unieke toevoeging aan je collectie toch?
Ik verneem tot mijn droefenis dat “de kleinst
krant ter wereld” niet LP is maar in BrazilIié
wordt uitgegeven. Snik. Maar jij stuurt me
nu ook een exemplaar, wat leuk! Want de
kleinste , hoe meet je dat. In tekstomvang?
In aantal personeelsleden? Mogelijk win ik
toch nog van die Brazilianen dus!
(Het bleek dat afmeting het punt was! En,
ook bleek dat deze krant niet meer
verschijnt omdat de redacteur, etc. etc.
overleed in 2007).
Ik ontving intussen de kleinste krant, en ook
documentatie over je fantastische hobby:
kranten verzamelen. Zie onder “DOE IETS
MET UW LEVEN, jouw story. Bedankt,
Leon.
****

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

SARKO RETIREERT EVEN
Darcos, minister van onderwijs was stevig
bezig met zijn schoolhervorming, ook van
het franse lyceum. Niet nieuw, al x keer geprobeerd en steeds vastgelopen. Op de protesten van leraren, leerlingen en ouders, die
samen stevig de straat opgingen. Ook nu
weer dus, vlak nadat in Griekenland wekenlang de steden branden, politie-mensen
in de fik gingen en voor 250 miljoen schade
aan winkels, politieburo’s en banken werd

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.
COHEN IN L’EXPRESS
Cohen is een naam die ook in Frankrijk
voor-komt, met al zijn varianten, Cohn –
Bendit, Kahn etc. maar nu heb ik het over
de amsterdamdse burgervader. Zijn motto:
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toegebracht. De jeugd in Athene explodeerde.. En ook in Griekenland weten ze
nog goed van de Polytechnique studenten
die lang geleden de regering deden vallen!
En zo voelt dat ook in Frankrijk, met zijn
nooit uitgebluste hang naar burgerkrijg (zegt
Peter Sloterdijk, de duitse filosoof) , denk
maar eens aan 1968 (ook ik was er toen
bij!).
Want de kracht van de straat, daarvan dromen hier politici regelmatig heel naar.. En,
Kerstmis nadert en ook Nieuwjaar met zijn
traditionele autoverbrandingen. Twee jaar
geleden wel zo’n 8000! Daarom MOEST
Darcos even uitstellen en verder gaan in
2009 … Maar de lyceëns gingen door en
eisten niet uitstel maar zelfs afstel… als
krachtmeting dus. En toen begon, gelukkig
de (winter-sport)vakantie…

Dus zal de Staat binnenkort maar eens
gewoon van de eigen inwoners gaan lenen?
Als variant op belastingverhoging?
NO ENGLISH PLEASE!
Sommige bedrijven maken het echt bont: ze
hebben handleidingen etc. in … het engels.
HET ENGELS, parbleu. Of computer-programma’s in deze ordinaire taal, dat ook
nog. Dat is hun opgebroken want de vakbond CFTC spande een proces aan hierover , met als argument dat dit niet staat in
de Code du Travail. Daarin staat namelijk
dat HET in het Frans MOET! Indien dat niet
kan of moet dan moet de betrokkene dus
engels kennen en daarvoor krijg je dan een
hoger salaris. Als je drie talen spreekt ben
je in een paar jaar hier binnen. Kom daar
maar eens om in Nederland. Daar kun je op
de POT!

PAPIEREN MAKEN: DAT KOST TIJD!
Als u nieuwe identiteitspapieren moet hebben dan kan dat even duren, en, dat hangt
sterk af van WAAR u woont. Vreemd als je
weet dat dit een centrale uniforme procedure is. In de PACA (Zuid-Oosten) kost
dat, vanwege de grote hoeveelheid zon, 100
dagen. Ja, u hoort het goed. In het noorden
2-à 4 weken en elders soms 4 à 6 weken.
Ook voor een carte grise (kenteken) duurt
dat akelig lang, idem voor een rijbewijs verlenging… In de Pyreneeën zijn ze supervlot:
9 dagen! En in de DOM , bijvoorbeeld
Guadeloupe, uiteraard ook vanwege de zon:
even 80 dagen wachten. Maar als u, door
de gendarmes wordt aangehouden, gelieve
u uw papiers ONMIDDELLIJK te tonen,
anders…

FRANKRIJK WORDT DIK!
Ik zag grafiekjes van obesitas voor Frankrijk
en de VS van 1990 tot 2007. En dan zie je
de sprong omhoog in de laatste drie jaren,
al is de VS nog het dubbele (nl 35% van de
bevolking; Fr. 18% nu). In Frankrijk tekende
de regering een Charta met de agro-industrie om beter voedsel te produceren. Of
moet je het vooral in meer beweging zoeken? Intussen is de obesitas bij kids van 79 jaar gestabiliseerd in de EU lijkt het: op
een nivo van ca 4% Hier is Frankrijk,
ongelooflijk maar waar, de verontrustende
uitzondering. De franse faam aangaande
keuken en gezond voedsel taant dus…
MINDER WIJN EN MEER DEPRESSIVA
De consumptie van wijn is in Frankrijk terug
gevallen naar de helft tussen 1980 en
2007… en de consumptie van antidepressiva steeg in die tijd met een factor… 5
(VIJF!). Dus de fransen zijn nu niet meer zo
“dronken” van de wijn maar van de medicamenten, zegt een psychiater. Zijn volk is
er met minder wijn op niet gelukkiger geworden… Wel 5 miljoen fransen nemen drie
keer meer antide-pressiva dan de duitsers
en engelsen en twee keer zoveel als de Italianen. Maar er sterven ook nog steeds 25 à
60.000 mensen aan excessief alcohol-

DE RIJKDOM VAN FRANKRIJK
Eind 2007 was het bezit van alle fransen
samen 9389 miljard €, NA aftrek van alle
schulden (= 1164 miljard). (Vergelijk: Het
BNP van de VS is 13.840 miljard). Dat is
meer dan 4X het BNP van La France! Per
kop betekent het dus een poet van 150.000
€ … De 235 miljard in de oliepot van Noorwegen, per kop dus 51000 € zijn daar 1/3
van, maar dit is wel een fonds BOVENOP
de andere nationale bezittingen.

9

gebruik. Wat die bergen pillen veroorzaken
weet men minder precies. Maar het KAN
niet gezond zijn zeggen de medici!
De wet van behoud van Ellende bestond al
altijd en geldt dus ook hier. Ik neem zelden
een pilletje, maar sla mijn twee glaasjes
rood bij het warme eten (twee keer daags!)
nooit over. Anders wordt ik ook nog depressief.

Ze is een lange blonde zeer sportieve dame, die heel lang hoog was in het Amerikaanse bedrijfsleven en bij Sarko werd ze
zijn minister van Financiën en Economie.
Met de crisis viel ze midden in de ranzige financiële boter en ze reisde heel wat af, ook
naar de VS met Sarko. Ze werkt zeer hard,
maar is in haar optreden “trop doux”. Ze
gaat er niet hard op en ze neemt te weinig
initiatief, heet het. Nou is Sarko VOOR blijven nog weinigen gelukt en die heeft ook
e
nog een Guaono als 1 adviseur. En die
Lagarde nogal eens voor de voeten loopt!
Maar ja in de haute politiek is het keihard en
niets-ontziend. In een recente discussie op
TV met ook DSK (IMF-baas) en Aubry (ooit
ook minister van Fin.) kwam ze er slecht af.
De orale kwaliteiten van Aubry, daar had ze
helaas (te) weinig antwoord op.
Dus of onze Christine, die veel chocola eet
en fitnest, het nog heel lang op deze plek
zal maken, valt te betwijfelen…

SCHATRIJKE HOGE AMBTENAREN
Frankrijk kent hoge ambtenaren die wel 10
à 20. 000 € per maand toucheren. Daaronder bijvoorbeeld de “conservateurs des
Hypotheques” , de ambtenaren van het
departementale hypotheekregister dus. En
dan zijn er in deze categorie ook nog wat
belastinginspecteurs. De hypo-boys verdienen zoveel, omdat hun salaris gekoppeld is
aan de OG-prijzen! Dus in Parijs verdient zo
iemand, echt waar, 20.000 €! Het systeem
wordt nu gestopt en er word EEN rang geschapen voor een drietal hogere financiële
ambtenarenfuncties. Het gaat in totaal om
een groep van zo’n 350 dames en heren,
waar nu het mes in gaat. Ze heten in de
wandeling ook “les fromages de la Republique”. Deze vette kaasjes worden nu ontvet tot magere kaas; het stofnest wordt
schoongemaakt. Dat zal de staatsuitgaven
wel niet echt redden, maar het is wel een
ergernis minder.

SPANNING SARKO-KOUCHNER
Kouchner (min. V. Buza) reist nog meer dan
Sarko, deze man is nooit thuis. Zijn eega is
overigens ook een druk bezette hoge journaliste, ene Christine Ockrent. Kouchner,
zeer geliefd bij veel fransen en van linkse
komaf, werkt als een paard en riskeert natuurlijk nogal eens iets te zeggen ergens,
wat wordt opgeblazen in de pers en wat
Sarko dan net erg slecht uitkomt. Dat leidde
al enkele keren tot knetterende herrie, wat
op zich niks erg is, behalve als ze er daarna
niet echt uit komen. Daarbij komt dat de deftige oude diplomatenkaste helemaal geen
vrienden van Sarko kent: diplomatie is iets
wat Sarko haat, zeker die oude diplomatiecultuur. Dat maakt het voor Bernard K.
dus nog wat lastiger.
Niemand kan nu de balans opmaken…
maar het zou mij zeer verbazen als Sarko
de “french doctor” de laan uit zou sturen. Hij
is intern TE populair voor zo’n move en,
weet ook intussen in het buitenland verrekt
goed de weg. Dus moeten Nicolas en Bernard maar eens lekker samen gaan eten, en
bij het smikkelen vertelt B. dan dat hij weer
zo’n deftige diplomaat ergens in een stoffig

FRANSE SALARISVERHOUDINGEN
De verhouding tussen maxi en minisalaris
van franse beroepen ligt op (gem.) 3,3 zegt
Jacques Marseille op gezag van INSEE
(Stat.dienst Overheid). Dokters verdienen
de top: 3270 € per maand netto, commerciële managers en techno-commerciëlen zitten op 2940. Beneden zijn de
poetsvrouwen met 1100 € en de kleuterassistentes met 970. Het gaat hier om de
MEDIANE salarissen wel te verstaan. De
mediaan is de grens die een 50/50 scheiding aangeeft. Dus 50% erboven en 50% er
onder. OK? Zo nou heeft u weer wat om
over te zaniken!
LAGARDE TREKT HET NIET?
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hoekje heeft geparkeerd. Wedden dat het
helpt?

het met 46% omlaag en dat was de beste
prestatie in de EU! Wie zijn er nu nog beter?
Wel dat zijn: Malta (25; 2 piepkleine
eilanden), Nederland (45; vol met files),
Zweden (49), GB (55), en Duitsland met 62.
De echte rakkers zijn: Griekenland (149!),
Estland (152), Litouen (223!!). Zo u kunt dus
weer rustig bij Marianne op vakantie gaan!

SPILZIEK CORSICA
De overheidsschuld in Corsica vliegt omhoog en de uitgaven lijken niet te remmen.
De rekenkamer sloeg alarm! Tot 2000 was
het er financieel redelijk in orde, maar sindsdien ging het snel bergaf. Van 2003 tot
2007 van 55 miljoen naar…300 miljoen! De
kosten van het overheidsapparaat gingen
met 11% per jaar omhoog, door veel nieuw
personeel. Maar de klap kwam vooral van
een verhoging van de investeringen: van
2001 tot 2006 omhoog met 206%! Dat komt
vooral omdat de steun van Parijs sinds
enkele jaren stopte. En ook bleek het
communicatiebudget te zijn geëxplodeerd..
vooral via raadgevers van verdacht allooi.
Nu is iedereen in rep en roer en moet zegt
men “de onderste steen (weer) boven”. Dit
eiland heeft in deze een reputatie hoog te
houden. Ook in Brussel, dat hier meer
subsidie kwijt raakte aan de landbouw
/veeteelt dan aan menig groot land!.

DE FRANSE VRIJGEVIGHEID
Gemiddeld 277 € geven fransen in 2007
aan goede doelen, zeggen ze in enquetes.
Deze 1,5 miljard € is iets minder dan de
helft van de ISF (vermogensbelasting). Dus
gedwongen solidariteit is het dubbele van
vrijwillige? Nee, als je de ISF afschaft wordt
de vrijwillige hoger natuurlijk. Nee, zeggen
anderen weer, de solidariteit is nou net het
grootst bij hen die weinig geld hebben, want
die VOELEN wat armoede en ellende is. Dir
rijken niet, die moet je het dus gewoon
afpakken. Dit hoor ik aan de borreltafel.
Helaas onderzocht Jacques Marseille dit
aspect niet in zijn studietje. Dommage.

DE PAPYBOOM EN DE WERKELOOSHEID
Er gaan heel wat fransen met pensioen tussen 2005 en 2015 zie ik in een statistiekje
per vakgebied… Dat showt de vacatures op
per jaar.. In de technische beroepen zijn dat
er niet te veel, maar in de automatisering,
het bankbedrijf, de overheid, het onderwijs,
de handel, de gezondheidszorg is het grote
leegte. Daar zijn er tussen 400.000 tot 1
miljoen banen te vervullen. Het later pensioneren zou iets helpen , maar niet afdoende. Dat is in andere europese landen,
waar de bevolkingsteruggang veel groter is,
naar verhouding dus nog dramatischer. Zie
Japan, zie ook al regio’s in Europa zoals in
mijn geboortestreek.. Werkeloosheid wordt
op deze manier nooit meer een probleem,
maar de verzorging en het repareren van
kapotte dingen wordt DE ramp. Doe het zelf
dus, straks; ga maar vast oefenen!

-DOE IETS (aparts) MET UW LEVEN
KRANTENCOLLECTIONEUR LOUIS N.
Hij zegt ons: “Kranten verzamelen is het
bijeen brengen van merkwaardigheden op
gedateerd papier, ze zijn ooggetuigen uit de
tijd zelf”.
En zo zie ik dan een collage van zo’ n 24
A4-tjes vol met krantenkoppen. In totaal mogelijk wel 250 stuks. Maar dat is maar een
deel van de verzameling van Louis uit Zeeland.
Ik ken hem omdat hij reageerde op de kwalificatie: Kleinste krant ter wereld, die L1
gebruikte bij het recente interview met mij.
hij berichtte me dat HIJ de kleinste krant ter
wereld had en dus al kende. Ik kreeg een
exemplaar ervan van enkele cm’s breed en
hoog; het laatste ook, postuum uitgegeven
door de eega van de oprichter, begin 2007.
Ook deze krant had, 200 lezers in een achttal landen, zoals Le Provençal. Het is
maandblad de VOSSA SENHORIA uit Brazilië en is 2,5 bij 3,5 cm en 14 pagina’s

WAT VERKEERSSTATISTIEK
Per jaar sterven er per miljoen inwoners 75
in het verkeer in Frankrijk. Sinds 1991 ging
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groot. Uitgebracht tot zijn dood door ene
Leonardo (!) Schmitt!
Louis is dus ook “een aparte mens” en
streeft iets heel eigens na voor zijn
(hobby)leven. En laat iets na ook. Hij zoekt
naar oude, echte kranten, die nog ruiken
naar gisteren, wat LP hem helaas niet kan
bieden. Toch is Louis nu toch ook nog lezer
geworden.
Hij schreef al eerder zelf over zijn hobby in
een hobbyblad en uit dat artikel mag ik u nu
wat vertellen.
e
In de 17 eeuw verkochten boekhandelaren
de eerste kranten; in Amsterdam ontstond
ooit de eerste weekkrant. Je kocht het ding
toen bij de boekenkraam of in het koffiehuis
(nee, geen koffiecafétje!) of op de trekschuit. Louis zoekt natuurlijk zeldzame, curieuze exemplaren. Zoals ook de grootste (
142 bij 101 cm, 1993, ( Het Volk uit Gent)
en de kleinste , waar vele records mee
werden gebroken. Winnaar tot nu: de Vossa
Senhoria uit Brazilië, met 2,5 bij 3,5 cm, 24
blz. ( waarvan 4 engels) en 20 in portugees.
Ik heb hem van Louis gekregen , een snoes
van een krantje, veel leuker dan LP
eigenlijk.
Ook EERSTE en de LAATSTE exemplaren
zijn erg in bij verzamelaars, dus ook bij
Louis. Heeft u nog ergens wat moois “liggen” dan waarschuw me, en ik geef u zijn
adres!l
De koppen van de kranten vertellen de
historie, ik zie vele geschiedkundige feiten
in zijn collage voorbijkomen. De SUN werd
ooit goudkleurig gedrukt bij de kroning van
Victoria in 1838 en in 1935 verscheen de
Sun ook op zilverpapier. Ook op linnen of
zijde verschenen er ooit kranten. In 1957 is
er een Zuid-Afrikaanse krant gedrukt met
radio-actieve inkt: die was, schreef men, geheel onschadelijk. De Times stuurde Louis
een mini-krant (7 bij 9 cm) die in 10 ex.
Uitkwam, voor .. het poppenhuis van
Princes Anne! Echt waar!
Verzamelen is, van de mensheid houden,
denk ik. Want het is respect voor vroeger,
voor onze voorgangers. Louis doet het met
kranten en met wat er in staat natuurlijk,
anderen doen het met boeken, auto’s . postzegels of reisgidsen en camera’s. De laatste

twee dat ben ik. Ik verkocht intussen alles,
heb enkel nog één mooie ouwe camera en
ook een reisgids: de eerste franse over
Israël uit 1948. Louis ziet in zijn verzameling
ook een culturele kaleidoscoop van de
mensheid.
Ook schuwt hij ook de
carnavaleske kranten niet en ook niet The
Protestant Courant uit Engeland (1679) die
zelfs een anti-paus exemplaar uitgaf.
Daarin lees ik: “I hate popery…” En wat
dacht u van: de Haagse “Wekelijk Nieus Uyt
Vranckrijck,
Engelant
Ende
andere
Plaetsen “(uit 1652)?
Louis dank je zeer voor het gebodene het is
erg boeiend. En ik hoop dat lezers die “op
ouwe kranten zitten” zich zullen melden om
jouw collectie aan te vullen. Op weg naar
het Louis-museum voor Krantencuriosa in
Zeeland. Wie weet. LP blijft dus de kleinste
als het gaat om: aantal lezers en , omvang
van het personeelsbestand… En, ze is gratis! Na dit pietsie reclame eindig ik met
Louis erop te wijzen dat HIJ met zijn hobby
nu in de KLEINSTE KRANT TER WERELD
is behandeld! Zo!
Louis, zeer bedankt en veel succes!
…………………………………………………
…………………………………………………
…
FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK
-Politiek/maatschappij
De ministers top-tien
Het werd tijd voor een onderzoek naar de
kwaliteit van de regeringsploeg van Sarko
en nu van buitenaf door een forum van experts. Gekeken werd naar: Visie, pedagogie, lef, wil tot hervormen, mediatalent en
capaciteit tot hervorming. Best een aardig
rijtje criteria dacht ik zo. Per aspect waren
er champions en ook voor het totaal. Per
aspect kwamen twee dames hoog binnen
op visie en pedagogie en vier mannen op
moedd (Fillon!), hervormingswil (Bertrand),
mediatalent (Kouchner) en hervormingscapaciteit (Bertand). Op de totaallijst is de
score: Kouchner (69%), Borloo (59%),
Rama Yade (56%), Amara( 53%), Mam (52)
en dan Fillon. Hekkensluiters zijn: Idrac,
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Karoutchi, Letard, Novell, Yoandet en
Marleix. Met scores onder de 15%. Sarko
gaat opruimen zegt men. Ik ben benieuwd
of zijn acties deze lijst zullen volgen. Maar
dat is nog lang niet zeker. Ik wed dat wie
hoog zit op media en hervormen bij Sarko
blijft zitten en wie laag zit op deze die maakt
kans op vacantie. En hoog op moed dat ziet
hij ook wel zitten. Afwachten wie ons over
enkele maanden gaan regeren dus.. Sarko
heeft zijn lijstje klaar , zegt men.

nu wel erg gedeisd houden als hij zijn zetel
wil behouden.
De guerilla van Sego gaat beginnen in de
PS en we kennen haar als een handige,
niets-ontziende dame… Dat gaat dus nog
veel geraas geven.
Hamon, Europa-afgevaardigde voor de PS
en nogal radicaal oudlinks, werd woordvoerder van Martine Aubry. En hij oefent
stevig in dit nieuwe metier. Zijn eerste pogingen waren nogal ongelukkig te noemen
waaronder een interview waarin hij niet erg
slimme dingen zij over Royal en haar clique.. Hij kreeg flink op zijn donder intussen
en excuseerde zich al voor zijn betises. Hij
wees daarbij op het nieuwe voor hem en op
de grote stress nu. Tja als je uit Brussel
komt zo maar in de straatvechterij van de
franse politiek, dan moet je effe goed opletten en niets ontziend optreden. Hamon
krijgt nog een kans van Aubry, want hij is
een adept van haar nogal verouderde linksstraighte opvattingen. Ik zie hem niet ver
voorop lopen in wat komt… En voor Sarko
c.s. is hij geen partij. Die voert het woord
niet; die dreunt er mee. Hamon zou dus een
tijdje bij Sarko moeten trainen..

Verward links
Over de PCF schreef een oude franse communist het volgende: Het zwaartepunt van
de nationale Raad van de PCF verplaatste
zich naar iets onwezenlijks,
iets sectaristisch en iets wat afstervend is”. Tja wat
kan ik daar nog aan toevoegen?
Intussen spint Besancenot veel garen bij
deze collaps.
De rellerij in de PS.
De tekst van de verklaring bij het aantreden
van Aubry als partijbazin ligt onder scherp
vuur van de royalisten. Mr. Peillon, PSafgevaardigde in Brussel zei er over:
“Een intelectuele afknapper. Een tekst
waarin geen enkel voorstel staat en die vanaf de eerste zin vol met taalfouten staat”. Ai,
ai! Hij zou nu eens zelf een stuk moeten
opstellen voor de PS wat een helder, doorwrocht plan mag heten, een leidraad voor
de socialisten in deze bijzondere tijd. Maar
dat hebben we van hem en Sego ook nog
nooit gezien. En hun oppositie-optreden is
werkelijk om van te huilen. Ontbloot van elk
inzicht en de minste visie op wat dan ook.
Zo ik lucht mijn roze hart maar weer eens.
Wat een afgang!

-Affaires
DE BLING-BLING PS-ER
Julien Dray houdt van luxe, op het maffe af.
Dure horloges, schoenen, kleding en ook
met gokken heeft hij iets. Hij is sinds 20 jaar
een topper in de PS en had steeds een
superfijne neus voor wat “het PS-volk” wilde. Hij richtte dan ook een rij van bewegingen op: van SOS-racisme tot Ni putes
ni soumises en daarin trainde hij vele PStoppers in politieke actie. Ook bij de lyceumleerlingen en hun organisaties was hij
een belangrijk aanstuurder. Daarom geloven velen dat het nu lopende justitiële onderzoek naar geldstromen in Julien’s portemonnee vanuit de kassen van diverse
actiegroepen, gestart na uiterst belastende
perspublicaties , geen toeval is. Sarko deed
dit rollen toen de acties/stakingen van de radicale studenten uit de hand liepen ..verluidt
het. Dray is stevig aangeslagen en in de PS

Intussen groeit, onder de Kerstboom, de rel
tussen Aubry en Sego. De laatste verzamelde om zich heen een “commando” van
gehaaide PS-ers. Zij gaan IN de PS en in
het parlement nu “het aparte geluid van
Sego” laten horen. Bijvoorbeeld door ook
eens zelf het woord te nemen voor de PS,
LOS van de officiële woordvoerder, Mr.
Ayrault… De arme Peillon, Segolist, maar
ook kandidaat PS voor Brussel, moet zich
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zagen velen dit aankomen. Verder blijkt hij
medejatters te hebben in die actiegroepen.
De justitiële onderzoeksmolen maalt, Julien
liet een klacht voor smaad indienen tegen
de krant, maar toonde zijn hoofd wel niet
meer aan de pers. Het voelt niet goed aan
als deze vechtjas onderduikt. Dus vooralsnog is hij vleugellam en persona non
grata in de hoge PS-kringen. Hij was iemand die Sarko best hoog had zitten; hij
werd door hem ook vaker als minister
gevraagd, maar Dray weigerde. Nu is hij…
effe niets meer. De uitslag wordt nu afgewacht, met weinig hoop op een positieve
uitkomst. Tenminste bij de PS-ers, die
Dray’s zwakheden goed kenden.

DE EADS AFFAIRE
U weet het nog wel, dat schandaal omdat
enkele hoge bestuu

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

NOS MOTS ACTUELS ET NOS FRANCPARLERS
Nu eens wat anders: Synoniemen. Dus
bosjes woorden die qua betekenis sterk
verwant zijn. Elke taal heft ze, maar de fransen beweren dat zij een enorme vocabulaire
hebben en dus ook heel veel synoniemen.
Ik keek eens in een synoniemenboek en
pikte er een paar uit die meer dan klonen
hebben.

CLEARSTREAM
De informaticus Lahoud bekende het: HIJ
had de naam van Sarkozy in de computerlijst van Clearstream gefrommeld en wel
op kantoor van… de inmiddels ontslagen
hoogste baas van de geheime dienst, Mr.
Bertrand! Deze Bertrand ontmoette in die
dagen nogal vaak de secretaris generaal
van het Elysée, ene De Villepin dus. Dat
wordt nu uitgebladderd door een spionne
(een dame) die nu wel durft uit te pakken.
Haar initialen komen ook vaak voor in de
beruchte notitieboekjes van Bertrand, haar
hoogste baas toen. De Villepin moet voor de
rechter nu, en is erg verontwaardigd.
Natuurlijk weten we nog niets zeker maar,
het begint er zwaar op te lijken dat De Villepin en Betrand worden dwarsgebakken
door die bloedhond van een Sarko. Het
wordt steeds smakelijker, deze affaire,
omdat ALS die Betrand uit ballorigheid
ECHT gaat uitpakken, dan zit straks 50%
van de hoge politici achter de tralies. Die
Bertrand heeft genoeg munitie om een groot
vermogen te vergaren… Hij weet wat van
ELK van de bobo’s spannende zaken. Toch
ligt hij nu in ongenade. Dat bewijst dat
Sarko geen al te vieze persoonlijke trucs
uithaalde, Of dat hij de weg daarvoor het
beste kende… Wordt ook vervolgd dus!

ABANDONNER (In de steek laten).
11 stuks: Ceder, cesser, démissioner, donner, évacuer, laisser, quitter, renoncer à, se
replier, se retirer, se séparer de..
Keuze zat dus. Hoeveel wist u er?
ABOMINABLE (Afschuwelijk)
Ook 11 stuks: affreux, atroce, cruel, détestable, effroyable, execrable, horrible,
informe, laid, monstrueux, repoussant.
Als het gaat om en sterke emotie vind je in
een taal vaak meer synoniemen.
AFFECTION (Genegenheid)
11 stuks: Affinité, amitié, amour, attachement, dévouement, inclinaison, inclinaison, solicitude, symphatie, tendresse..
Weer een chamion.
AIDER ( Helpen)
10 stuks: appuyer, assister, épauler, donner
un coup de main, favoriser, réconforter,
seconder, secourir, soutenir.
Soms is even helpen al genoeg toch?
ABARRANT (afwijkend)
8 stuks: absurde, déraissonable, grotesque,
imbecile, insensé, ridicule, saugrenu, stupide. Dat lukte bij mij al beter.

-CHIRAC’S JAPANSE REKENING
Een notitie van de DSGE de geheime
dienst, deed in 2007 vermoeden dat de oud-
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NOS BONHEURS FRANCAIS
ABRI (Schuilplaats)
8 stuks: asile, couverture, protection, refuge, repaire, sçurité, sûreté, toit.
Ik kwam op vier zonder boekje.
ACCIDENT (Ongeluk)
8 stuks: Aléa, avatar, catastrophe, événement, incident, malheur, mésaventure,
revers.
Ook hier weer veel geleend door het
nederlands.

Geluk is:
“Ons Kerstdiner 2008” bij duitse vrienden
samen met franse vrienden en van een superbe kwaliteit. Strelingen voor het oog, de
smaakpapillen en zelfs voor de oren. Genuttigd in In de Bergerie des Vicaires( uit de
13e eeuw) met knappend houtvuur en mooie
muziek.
“Ons Oudejaarsdiner 2008/2009” bij franse
vrienden op Saint Montant (ferme fortifié du
e
12 siecle, hauteurs de Mormoiron). Met ook
duitse
vrienden
aan
tafel.
Uiterst
Provençaals, copieus en in weldoende
sfeer..

ACCIDENT (Ongeluk)
8 stuks: Aléa, avatar, catastrophe, événement, incident, malheur, mésaventure,
revers.
Ook hier weer veel geleend door het nederlands.
ABSOLUTION (Vergeving)
7 stuks: abolition, acquittement, amnistie,
grâce, pardon, penitence, remission.
Hier valt op hoeveel franse woorden wij in
het nederlands uit het Frans overnamen.

De 10 cm sneeuw van 7 januari, die ik s
morgens heel vroeg te lijf ging op de wegen
van Le Brilhas . Toen het licht werd was het
een wit sprookje, dat nog wat verder ging
die dag. Alleen de katten hadden zwaar de
P in.

ADOUCISSEMENT (Verbetering)
7 stuks: amélioration, assouplissement, atenuation, attiédissement, modération, réchauffement, soulagement.
Voor positieve emoties zijn er rook vaak
veel synoniemen in een taal; maak uw keus.

“Het “vollopende” Rosée de Mer” (ons
volgende huis), waarheen we zo’n 50
verhuisvrachtjes reden. We konden twee
maanden wennen in toenemende mate en
namen ook in toenemende mate afscheid
van Le Brilhas (en onze kleine kat Depke).

AGGRAVATION (Verslechtering)
6 stuks: accroisement, complication, exacerbation, intensification, progrès, recurdescence.
Waarschijnlijk een erfenis uit het dokterslatijn?

“De ontmoetingen met de nieuwe eigenaren
van Le Brilhas”. Hun enthousiasme voor
“onze plek” is een troost en een genoegen.
De nationaliteit wisselt naar Belgisch (Brussellois). Er zullen zo’n 16 familieleden van
alle leeftijden gaan meegenieten. Veel geluk
en plezier Micheline en Daniël!
.
*****

Tot zover deze wat aparte blik in de franse
vocabulaire. Leuk is ook altijd via dit soort
rijtjes te ontdekken, dat de eigen taal ook
vaak veel meer synoniemen kent dan je in
eerste aanleg denkt. Je eigen taal en cultuur leer je in het buitenland dan ook beter
kennen. Vanwege de “confrontatie”. (En
confrontation in het Frans… bestaat dat
denkt u?)

PAROLES DE PRÉS. SARKOZY
Sarko staat er bekend om dat hij een scherp
oordeel voorstaat, over zijn politieke vijanden maar ook over disfunctionerende maatschappelijke partijen. Het is een hele rij en
ik wijd u wat in, in zijn “emmerdements”.
-De chiracqiens
De mensen van Chirac, die hem niet erg
moesten en alles deden om hem te blok-

****
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keren, daar haalt Nicolas zijn eerste gram.
De personen die daar bij uitstek bijhoren
zijn: Debré en De Villepin. De laatste moet
nu voor de correctionele rechtbank verschijnen in de Clearstreamaffaire. Hij heet
bij hen ook ”le Petit francais de sang melé”,
hij spreekt over hen als “ces incompetents”en “ces connards”. Over Bertrand,
de vroegere baas Geheime Dienst zei hij:
“als ik hem tegenkom, scheur ik hem in
tweeën”. U ziet: Het loopt in deze relatie
over van echte, keiharde rancune.
-De bankiers
Hij stond met hen al voor de crisis op
gespannen voet; de capriolen van de crisis
waren alle reden voor hem om ze nu eens
krachtig te kapittelen. Hij zei: “Jullie hebben
jullie business, ik ben verantwoordelijk voor
de Staat. Dus laat duidelijk zijn dat ik geen
geld in een bodemloze put werp”. Dat geld
gaan wij volgen en ik zal daarover de prefecten instrueren. De publieke opinie zal
jullie rechter zijn”.
En ook: “We gaan ons er weer goed mee
bemoeien, een einde maken aan die
frivoliteiten, aan de leugens en de nontransparanties. We voelen nu een historische verantwoordelijkheid en ik wil mijn
naam daaraan verbinden”.
-De magistraten.
“Als ik jullie bijeenkomsten bijwoon en jullie
zie met al die medailles, vraag ik me af
waarom men u die eigenlijk heeft gegeven”.
Zo die zit!
Sarko volgt sommige onderzoekrechters op
de voet en ook de bobo’s van de vakbonden
der magistraten. Velen vinden zijn sturing
veel te ver gaan, maar hij is niet te houden.
-De legertop
Bij het drama van de scherpe patronen in
Carcasonne zei Nicolas: “Jullie zijn onverantwoordelijk handelende en geen echte
professionals”. De hoogste generaal stapte
meteen , boos, op maar twee weken VOOR
zijn pensionering! De benoeming van een
nogal onbekende en onervaren minister van
Defensie die vervolgens personneel gaat
besparen en kazerne’s sluit was een grote
ergernis voor de legertop. Sarko trekt er
zich niks van aan.
-De diplomaten.

Hij noemt ze vaker: “Die verwaande figuren”. Hij vindt het compromiszoekers en een
stel oude adellijke ”. Maar de diplomaten
zeggen: “Hij zal ons nog gaan waarderen
als zijn regeringsperiode voortgaat”.
-De journalisten
Hij zei eens, wat TE spontaan, “Kijk ze daar
zitten die papierkrassers”. En ook riep hij
eens: “Stelletje kwaadwillende en incompetente figuren”. Behoeft geen nadere adstructie.
-De statistici
Via een kort briefje kregen ze te horen van
hun verhuizing, zij zeggen “verbanning”,
naar Metz nog wel! Sarko is van mening dat
overheidsstatistiek niet zomaar aan de statistici moet worden overgelaten… het is voor
hem een politiek instrument. En dat pruimen
die hautaine jongens en meisjes echt niet.
Dan zijn er nog De Intello’s.
“Ik ben geen intellectueel oor, ik ben iemand
die op de grond staat”. En deze: “Het is
geweldig al die mooie lessen over de mensenrechten. En dat gebazel van Café Flore
tot aan het Zenith”.
Een van hen zegt: “Die Sarkozy probeert
van ons gewoon zijn medewerkers maken
en vooral hen in te pakken die een goede
plek hebben in de media”.
Tot zover Nicolas en zijn omgeving. Hij
speelt het spel open, direct en niets-ontziend. Hij waardeert je of schiet je af. En hij
heeft over allen een mening en haat flauwe
kul, verhullende tradities en incompetent
gebazel. Zonder aanziens des persoons..
Nicolas S. de franse president zonder
weerga!

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
ONS KLIMAATJE HIER
Vaak belt hier iemand uit Nederland en
vraagt, natuurlijk, hoe het weer is. En wij
spreken dan steeds de waarheid en zeggen:
de zon schijnt… Wat geen hond gelooft
natuurlijk, daarom nu een boekje open over
de meteostatistiek van de Vaucluse! Bereidt
u zich maar voor op… flinke contrasten!
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Wij hebben een mediterraan klimaat: warme, droge zomers met een gem. températuur van 30 graadjes en nogal frisse winters met een gemiddelde van 5 graden met
uitschieters van -15 !! Als echte inswinger:
we hebben zo’n 2800 uur zon per jaar.. dat
is gemiddeld per dag dus.. bijna 8 uren! De
mistral, een noordenwind met kuren, waait
hier ca 120 dagen per jaar in de vlakte en
elders 70 dagen. Hier zitten we op de grens
dus zal het iets van 100 dagen zijn. Waarbij
het gaat van 40 tot 100 km/uur, met uitschieters van 120 km/uur. Daarom moet je
terras niet op het noorden liggen, dan vliegt
je bordje soms weg bij de lunch.
Het kan hier 80 à 100 dagen per jaar wat
druppelen vooral in het voorjaar en de
herfst,. Dan komt het vaak tot onweer met
hevige regenval. Per jaar komt er 600 à 700
mm naar beneden en in de bergen soms
1000 mm.
En nu de uitschieters even:
Laagste temp (Avignon)`: - 14 gr. Op 28
dec. 1962
Hoogste temp.: 40,5 gr. Op 5 aug. 2003

men ons 30 cm sneeuw aan…. Sneeuw
kwam er in onze 13 winters hier, ongeveer
eens per twee jaar. Altijd voor één dag,
daarna smolt hij snel in de zon. Foetsie.
Maar op een morgen in november 1999,
opende ik de luiken en zag,- ongelofelijk
maar waar-, wel een meter sneeuw liggen.
Onze gasten hadden hun zwempak bij zich
en waren geheel onthutst. Ik moest naar de
bakker, te voet, en voor heen en terug had
ik 2 uur nodig. Beladen met hopen brood
kwam ik terug en de buren waren me erg
dankbaar. Want de dag erna: geen brood
meer te krijgen… Het duurde toen enkele
dagen voor we met de auto weg konden en
het was flink koud. Dat is dus ook La Provence, zo’n weekje dat begon met 1 november 1999.

Regenval per 24 uur: 142 mm op 22 sept.
1992 (met grote overstromingen, doden!)

SAINT SIFFREIN EN DE COMMERCIE
Saint Siffrein was een bisschop uit de
vroeg-christelijke periode, hier in de regio.
e
Zo ongeveer in de 6 eeuw, dus nog vóór
Mohammed zijn geloof vorm gaf. Naar hem
is een der oudste jaarmarkten van Frankrijk
genoemd, die in Carpentras in november
plaats vindt. En die markt, uitgespreid over
alle straten van het oude centrum en zelfs
daarbuiten, met bijna duizend commercants
die hun waren aanprijzen en uitstallen,
bezoek ik altijd een half dagje. Ik koop bijna
niks, maar luister met groot genoegen naar
de “standwerkers” en bezie hun mimiek en
fratsen met veel plezier. Deze goochelaars
van de commercie zijn ware meesters in het
verleidingsvak.
Ik weet wel wat van verkooptechniek: ik
leerde dat eerst wat van mijn vader (in zijn
antiekhandel), van familieleden die “in het
vlees zaten”, en ook op cursussen. En zeker
ook op een videotape van de komiek John
Cleese, die ik recent terugvond. Ook ik verkocht vaker zelf van alles. Ooit industriële
besturingssoftware aan andere, collega-

Leon, nov. 2008
****

JOURNAL MORMOIRONAIS

Droogte
Het droogst: 1989 met slechts 331 mm
Het natst:
1994 met 1023 mm
Op zijn koeterwaals samengevat: als je hier
s’morgens de luiken opent zie je bijna
steeds blauw met zon. Heerrlijk. Is het bewolkt of drupt het, dan komt meestal de zon
na enkele uren weer te voorschijn. Dus je
kunt hier goed bijna steeds buiten zijn… En
daarom blijven we.
We zijn per 2010 in Marseille aan het grote
water en zullen dan een nog beter klimaatje
gaan beleven. Vooral de gemiddelde temp.
zal daar hoger zijn. Maar de hitte van de
zomer is er minder. Dus zeg ik maar om u
nog jaloerser te maken: we gaan naar een
NOG beter klimaat..
Waarom zou u nog daarboven blijven? Zeg
nou zelf!
Met statistiek kan je van alles, dus nu even
goed opletten. Vandaag 7 januari kondigt
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bedrijven in de metalectro-industrie, samen
met een echte doorgewinterde verkoper van
een groot softwarebedrijf. Een zeer goede
en amusante leerschool! Later verkocht ik
een beetje “mezelf” in het vrije management-consultancyvak. Ook daar kwamen
eerder opgedane inzichten prima van pas.
Soms deed en doe ik ook wel eens wat op
brocantemarkten en “vide greniers”. Daar
verpats ik alle onzinnigheden die ik in mijn
leven aanschafte. Dus ik heb best iets met
verkopen en acht de beroepsverkopers dus
ook hoog. Het is een kunst, een echte professie.
Zo ingesteld, loop ik mijn rondjes in het oude Carpentras tussen duizenden mensen en
ook nog op een echt mooie dag met blauw
en zon. Kijk, zie daar een overdekt stalletje
waarin een mooie gekapte en geklede mijnheer zijn act opvoert daarbij geholpen door
een tweetal jeugdige schoonheden. Hij verleidt en verkoopt, en zij delen uit, schrijven
en inkasseren. En het gaat rap, ik zie ze in
een 20 minuten wel zo’n 250 € opvissen uit
een publiek van ongeveer 20 personen.
Veel echtparen op stap, zijn hier te vinden.
De man verkoopt keukenspullen: snelkookpannen en andere pannen en keukengereedschap. En liefst hele sets. Hij vertelt zijn
gehoor over de problemen bij het koken,
over langdurig gekook en gebraad, over
aanbrandend eten, over te weinig tijd en
over goed en slecht smakend eten. Hij weet
er iets van, men luistert en herkent zijn kleine ellende. Deze man is zelf een keukenhans en dus weet hij het beste hoe en wat.
Er wordt ingestemd met zijn opmerkingen,
gelachen met zijn gelach en men voelt: hier
kun je een levensprobleem in de keuken
oplossen. De verkoper spreekt handig beurtelings, een man en een vrouw van eenzelfde stelletje aan: zij moeten met hun instemmende houding en …. hun besluit om
een pan aan te schaffen, veel anderen over
de dam helpen. Want de truc is: verkoop
EEN product aan EEN klant, en scoor meteen daar op volgend nog 3 of 4 andere
verkopen. Dus fok een soort van koopstream. Wordt er geaarzeld dan komt de
trukkendoos: de man belooft kado’s voor de
heren als de eega iets koopt. Het kado is

nog geheim: een echte verrassing dus. En
dat helpt. Wie laat er nou een gratis mooi
kado schieten? En zo zie ik rondje na rondje
enkele echtparen vallen voor de mooie
keukenspullen. Wat ik ook zie, is dat de
mooie dames alle gegevens opnemen, catalogi laten zien, nog wat accessoires erbij
verpatsen en de kopers een contract laten
tekenen en een aanbetaling vragen. Want
het meeste wordt razendsnel opgestuurd.
Absoluut zeker!
Ik krijg het fijne niet te zien en te horen van
de arbeid van de dames, want de mijnheer
heeft me geschoten en straalt naar mij uit:
wantrouwen en… “svp foute le camp” (sodem... op, jij).
Verder dus naar een tent, die met een touw
is afgesloten, met erin een groepje mensen
en ervoor een mooie mijnheer. En binnen
gaat zijn collega tekeer over nachtrust,
rugpijn, slapeloosheid en zelfs huwelijkse
gymnastiek komt nog even voorbij.. Achter
hem prijkt het wonderprodukt DE MATRAS,
die nooit eerder te koop was , en ook nooit
later te koop zal zijn, want hij heeft verkoopexclusiviteit. Hij zwaait met een bos papieren: een exclusief verkoopcontract en douanepapieren. Want deze matras komt van
verre, uit het hoge noorden… waar de lange
poolwinter heerst en dus… u begrijpt het al.
Dit produkt komt rechtstreeks uit Slaapland
zelve! Ik sta bij het afsluittouw te luisteren
en de mijnheer die bij het touw staat, maakt
dat los en zegt me dat ook ik “exclusief”
naar binnen mag… Ik schrik, want eenmaal
binnen, dan kom je met een matras naar
buiten. Zeker weten. En ik slaap toch steeds
korter en heb al een lekker bedje. Dus ik
bedank vriendelijk doch resoluut. De mooie
man kijkt spijtig en “begrijpt niet, dat ik zo’n
buitenkansje laat gaan”. Ik vertrek en hoor
achter mij nog de prijs noemen… en nog
een korting beloven, en gratis transport. De
hoogte van de korting hangt af van, inderdaad, het aantal matrassen dat door de
mensen binnen wordt gekocht… Heeft u ze
ooit zo bruin zien bakken? Maar psychologisch erg knap gedaan, dat is zeker.
Zo zie ik nog meer paljassen van de commercie en hoor hun lokroepen naar langs
lopend publiek. Een messenverkoper roept
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naar een oma van 70, die met haar opa
voorbij slentert, dat hij best met haar wil
trouwen. Op basis van viager (ouderdomspensioen) dat enkele rimpels hem niet
uitmaken, want het gaat tenslotte “om de
techniek”, besluit hij. Luid gegniffel van omstanders, oma loopt rood aan en opa lacht
schaapachtig. Gelukkig, ze blijven staan en
de messenverkooptruc gaat nu meteen aan
het werk.
Ik eindig met koffie bij Le Rich , een koffietent met groot terras. Er lopen vele mensen
beladen voorbij, blij kijkend, want ze hebben
“HET van je” voor bijna NOP gekocht vandaag.
Zo maakt de Heilige Sint Siffrein zijn
schaapjes, bijna twee millennia na zijn
dood, alsnog gelukkig. Als dat geen wondertje is!

onze verhuizing. Hij kent ons goed en dus
raakte hij onze binnenste snaren

Leon, nov. 2008

Lezer en Europa-reiziger M. die nu weer
aan zijn “gewone “job is, schrijft ons en ik
citeer uit zijn mailtje enkele mooie poëtische
woorden:

POÈME BIJ EEN VERHUIZING
Tussen Le Brilhas en Rosée de Mer
Ligt een landweg naar Marseille,
Tussen Le Brilhas en Rosée de Mer
Springt een Veille naar Reveille,
Tussen Le Brilhas en Rosée de Mer
Gaat Reculer voor Mieux Sauter,
Tussen Le Brilhas en Rosée de Mer
Komen handen weer tot leven,
Tussen Le Brilhas en Rosée de Mer
Kloppen harten dwars door steen.
Proficiat met de sprong!
Lezer C.
****

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

Beste Leon en Mieke.
Eerst en vooral wens ik jullie één meter
sneeuw (breed, niet hóóg!) en nog veel
vlinders in de buik, daarbij een glimlach elke
morgen. Nee ik ben nog niet klaar.
Laat een vliegje je verbazen, de zonnestraal
je kietelen en humor je begeleiden van de
morgen tot de avond en tot slot verdienen
jullie een dikke zoen om wie je bent.
Dat wilde ik even kwijt.

COIN DES POETES
(Kranten)collectioneur en lezer Louis N.
stuurde mij het (laatste) nummer van de
Vossa Senhoria van jan. 2007 , de kleinste
krant ter wereld. Daarin staat, achterop, het
volgende fraaie gedichtje:
POEM 1212

A word is dead
When it is said,
I say it just
Begins to live
That day.

En hij besluit:
Kunnen jullie de draai vinden of zit je nu met
een ongemakkelijk gevoel tussen verleden
en toekomst in? Geniet nog maar even.
Mormoiron mag jullie nog koesteren, voordat Marseille jullie omhelst.

Uit de Vossa Senhoria, van Emily Dickinson

Knussels M.
****

****

Dit gedichtje kwam te voorschijn op een
mooie dag, toe ons geluk terugkeerde.
Helaas kwam intussen een terugval moeten
we opnieuw deze weg gaan. Onze hoop

Lezer en goede vriend C. schreef, in alle
vroegte, dit gedichtje op, toen hij dacht aan
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bleef onveranderd. Dus een keertje zult u
hier weer een gedicht van vreugde
aantreffen

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

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN

DAYS OF HOPE
Dark skies open slowly,
Sunbeams jumping out,
Warming our faces,
And caring our hearts,
Hope is written in the blue.

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
DE SCHOK VAN TOEKOMST EN VERLEDEN
Chateaubriand schreef, lang geleden: “In
een maatschappij in ontbinding en herschepping , strijden toekomst en verleden.
De melange van oude zeden en nieuwe
vormen een soort overgangsmensel die ons
geen moment van rust gunt. De passies en
de vrijheidsdrang tonen zich, met een
energie die niet lijkt te bestaan in rustiger
tijden”.
“Zoals bij oorlogen en revoluties”, vervolgt
nu Bavarez (franse columnist/econoom) ,
“zijn ook de crisissen als het ware versnellers van de historie, en ze laten de
toestand van de naties zien en de statuur
van hun leiders”. Twee krachtige statements, denk ik.
Drie pilaren van onze wereld stortten in
2008 in. Allereerst het gemondialiseerde
kapitalisme in ongereguleerde vorm, dat
een universele dimensie vertoonde alvorens
te imploderen. De financiële crisis ging over
in een economische recessie van de ontwikkelde wereld die zich in 2009 gaat voortzetten. Het model gebaseerd op consumptie
op krediet is stuk. De genadeklap van Madoff toonde keihard het einde van een illusie
aan.
Ten tweede kwam er een einde aan de suprematie van de VS , de garantiegever van
de stabiliteit in onze wereld en ook de drager van de open economie. Het nationalistische, militaristische en eigenwijze neoconservatisme eindigt met het failliet van
Amerika. De derde is het einde van de westerse triomf over de wereld. Zoals
Fukuyama dat beschreef met zijn einde der
wereld, onder de markteconomie. Nu is de

The daring one, changed speed,
Realized the bad road he took,
Far away from us all,
Who loved him so much,
So he gave us a new chance.
What changed his mindset?
Which voice warned him, gently,
So that he reattached his lifeline,
Pushed away all our fears,
And took away our desperation..
Was it our firm and desperate love?
That withheld him from the bad,
Our joined hands and our touches,
Caring him, guiding him ,
That made him refind our way.
The courage he showed,
Stopped our worst pains,
That belong to every great loss,
Of someone we cared for the most,
So is was he who gave us back our lifes.
Thanks to who?
Thanks to what?
W’ll never really know,
But two young ones showed us,
That our love was not without vain
So now we love them even more.
HE must be loving the young ones,
Because thanks to heaven.
We could stay here for a tomorrow.

Leon, oct. 2008.
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democratie in het defensief gedrongen door
opkomst van nieuwe wereldrijken, terwijl de
markt in coma ligt en wordt gereanimeerd
door de overheden. Zo ziet de ondergang
van het westen er uit, dat de beheersing
verloor over een nieuwe multipolaire wereld.

Churchill zei: ”Hetgeen je soms naar de keel
vliegt, moet je vastgrijpen voor het te laat
is”. En dat gebeurde weer, gelukkig. Het
structurele karakter en de duur van de crisis
leidt tot een omslag van open strijd naar
loopgravenstrijd, en vraagt om lange termijn
strategiën. Nu moeten de wapens van de
rede de boventoon krijgen. Om te voorkomen dat xenofobe, nationalistische en
protectionistische krachten de overhand krijgen. En dat wel op een offensieve manier
om de wereld weer stabiel te krijgen.

In het grote tumult zien we de contouren
van een nieuw tijdperk. Het risico voor de
banken, de dreiging van een mondiale deflatie roept nu een coördinatie zonder weerga in van de wereldpolitiek. Obama opent
de weg naar een nieuwe New Deal voor de
e
21 eeuw en een recreëert de American
Dream. China heroriënteert zijn model en
keert zich naar de interne vraag en neemt
ook een deel van de verantwoordelijkheid
op voor het sturen van de wereldeconomie,
in samenspraak met de VS. Europa schoot
wakker en speelde onder de bezieling van
Sarkozy een hoofdrol in bezegeling van de
crisis zowel in Georgië als bij de redding
van de banken. Hij toonde hoe een economisch bestuur van Europa en toonde ook
nog leiderschap in de kwestie van de klimaatbeheersing.

Aldus Nicolas Bavarez, een der echte profeten van de huidige crisis, die men toen
niet aanhoorde. Daarom nu deze aandacht
voor deze visionaire econoom.
CONCILIAIRE CRISISLESSEN
In 1139 was er een (tweede) concilie in
Lateranen en daar hield men zich ook bezig
met gedrag omtrent oorlogsvoering en
wapengebruik.…Een jezuiet en econoom uit
Geneve herinnert ons daar nu aan, waarbij
hij ook zijn opinie gaf over de financiële crisi
van nu. Hij deed dat in Etudes over het
gedrag van de bankiers en de traders. In
het kielzog van de aartsbisschoppen van
Canterbury en York, die deze lieden ook al
betitelden als “dieven en verspillers van
waarden”. De conciliërende bisschoppen
zeiden in 1139: “dat sommige wapens zo
ver dragen dat de soldaten de gevolgen van
hun acties niet meer konden overzien”. En
ze verboden daarom de stalen bogen en
de grote stenenwerpers. U ziet het: wangedrag in oorlogen en ook in geldhandel is van
alle tijden. De kerk roept nu op tot herbezinning op waarden en normen… vlak
voor Madoff ons allen bleek te hebben opgelicht voor 50 miljard. Actueler kon het
eigenlijk niet…

De versnellingen in de historie werken als
een filter die toont wat de werkelijkheid is in
het bestuur van de ondernemingen, de
hiërarchie der naties en de capaciteiten van
haar leiders. Zo werd 2008 de vreselijke
eindbalans van Bush die uitblonk in inhoudsloosheid midden in de economische
storm en ook kwam de aarzeling van Merkel
te voorschijn. Zij onderschatte de crisis en
de weerstandskracht van Duitsland en isoleerde zich in Europa. En nu werd Obama
DE nieuwe leider die nu zijn grote test zal
ondergaan en de verwachtingen moet waarmaken. Sarkozy werd een staatsman van
wereldformaat en zette Frankrijk en de EU
opnieuw op de kaart. Het jaar 2009 wordt
dat van de waarheid, van retour naar de
interne politiek en de recessies. Ook Brown
kwam boven en won statuur ook bij de
conservatieven in zijn land en zelfs
wereldwijd met zijn visie en plan om de
bankwereld te redden. En nu laat hij een
uiterst agressieve economische politiek
zien.

WIE ZIJN HET SCHULD: DE QUANTS?
Quants (quantitatieve-rikken) dat zijn dus de
wiskundigen, die rekenen aan economische
en financiële problemen zoals ook een
actuaris doet. . Lehmann Brothers in NY
had er van deze wel 200 in dienst! Ik lees
nu een verhaal over een hooggeleerde Da-
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me van de Polytechnique (de TU van Parijs)
die deze quants opleid en die zich nu her”haaldelijk moet verdedigen tegen aantijgingen, dat ook zij schuld draagt aan de
financiële crisis. Voor een zaal vol collegea
moest ze spitsroeden lopen En ze zei: Het
idee van de titrisatie (titels= dus financiële
beleggingspakketjes) maken en hun
verhandeling is niet het idee van “mijn”
quants, maar van de financieel-commerciele
experts. De quants werden erbij gehaald om
te rekenen aan het risicoprofiel om dat binnen de perken te houden voor deze producten. Ze vergelijkt het met de autobranche: “de constructeurs (zie quants)
zorgen al rekenend dat een auto zo veilig
mogelijk wordt en toch ook snel blijft. Dat er
daarna chauffeurs in kruipen die erg onvoorzichtig rijden is niet de schuld van de
constructeurs (=quants) “.
Biologen, chemici en natuurkundigen in de
zaal snappen niet al te veel van haar betoog
en blijven wantrouwend. Ze probeert het
nog even en zegt: “er zwerven 3000 miljard
$ van pensioenfondsen door de kapitaalwereld en het is echt nodig om goed aan de
risico’s van belegging daarvan te rekenen!”
Dat is herkenbaar dat is onder meer ook
wat in het vak actuariaat gebeurt. Dat ook
de nu fameuze dekkingsgraad uitrekent, de
verhouding tussen verplichtingen in de
toekomst en de dekking daarvan. In Nederland geldt dat een fonds ca 1,4 keer zoveel
aan middelen moet hebben als de omvang
van zijn verplichtingen. Dat is nu onder de
kritische grens van 1,05 gezakt.. en het was
een jaar geleden nog prima=1,4!. Omdat de
markten instorten natuurlijk. Maar hoe reken
je de kans op een mondiale crisis uit? Daar
moet je nogal wat aannamen van financieeleconomische aard voor maken! En dat is
dus net GEEN wiskunde!
U mag ook denken aan het rekenen aan
een beleggingsportefeuille aan zowel mogelijk rendement en risicoprofiel , als je een
quant maar je inschattingen geeft. Als
expert kan hij DAARMEE wel een mooie
som over elk pakket=portefeuille maken
natuurlijk. En dat is dus hun (beperkte) rol.
Veel quants zijn nu werkeloos geworden,
men is erg geschrokken. Maar dat is

natuurlijk onzin; in WOII hebben de quants
(heette toen operations researchers) in
dienst van de legers enorme wiskundige
modellen gemaakt en daarmee de logistiek
van de hele bevrijdingsoorlog aangestuurd.
Het werd een eclatant succes en hun ervaring en kennis werd later in het bedrijfsleven
gebruikt onder namen als bedrijfseconometrie , wiskundige economie en industrial enginering.. En je kunt het winnen van
de oorlog ook niet toeschrijven aan die
quants, nee, zij hebben onder sturing van
generaals hun specifieke kennis ingezet. Op
basis van honderden aannamen van anderen werd dik gerekend en omdat die
aannamen goed waren EN de quants geen
rekenfouten maakten, werd er dus gewonnen. Montgomery en Eisenhower waren
ook
geen
quants
toch?
En
het
topmanagement van Lehmann Brothers
dus ook niet!
MADOFF: DE FILANTROPISCHE SCHURK
Hij heet MAD-Off en dat lijkt in dit geval echt
iets te betekenen. Hij werd op 11 dec. gearresteerd na aangifte van zijn beide zoons.
Deze grijze, aardige, vrijgevige man, was
ex-baas van Nasdaq, de technobeurs van
New York! Gevierd bij rijken, politici (vooral
van links), en bij charitatieve instellingen. Hij
strooide met manna om zich heen ook om
politici als Hillary te helpen bij hun verkiezingsronde… De fraudeur van de eeuw
kwam tot 50 miljard, een eerste prijs.
Hij speelde vele jaren het beruchte spelletje: De pyramide van Ponzi. Vlak onder de
ogen van rijken, bankiers en toezichthouders… deed hij fors zaken, was altijd
erg mysterieus over details en betaalde
enorme rendementen. En naar nu bleek
enkel van de INLEG van nieuwe beleggers
werd “rente endividend” betaald en dat alle
jaren dat de groei van het belegde vermogen aanhield. Immers zo lang er groei
was, had hij geld om te betalen. Maar toen
enkele groten hun geld, zo’n 15 miljard
terug wilden hebben ging het …boem en
Madoff plofte.
Hij verdiende in zijn jeugd met reddingszwemmer 500 $ en ging daarmee op
Long Island investeren. Hij snapte flink wat
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van de betekenis van info-technologie in
deze business en hij werd snel rijk. Hij
investeerde ook enorm in zijn .. IMAGO. De
rijke. Geslaagde pater familias die je aan
een fors rendement kon helpen en ook de
kassen spekte van JOUW charitas clubs. Zo
ging het.
Het Hedge fund Fairfield Sentry Fund,
verloor 7 miljard, de charitasfondsen van
Elie Wiesel en Steven Spielberg verloren
ook. Prins Al Whaleed raakte 4 miljard kwijt.
Verdere verliezers:
Fairfield 7300 miljoen; Santander Bank
3000; Kingate Management (hijzelf dus)
2800; Union Bancaire 1250; HSBC 1000;
Fortis 1000; Bentbassat cie 935; Nataxis
600; BNP Paris 465; RBS 445; BBVA 445
en Namura 300. Wat een slagveld.
Zijn KINGATE GLOBAL FUND groeide met
een rust van de rechte lijn, terwijl alle andere fondsen grillig op en neer gingen, en
de laatste tijd vooral neer dus. Maar Madoff
bleef gewoon klimmen. Nu weten we waarom. Geen wonder, nee, gewone oplichting.
Nog erger: in 1999 werd hij bij de SEC
(beurscontrole instantie) aangegeven. Ene
Harry Marcopolos riep toen al: Madoff speelt
gewoon Ponzi! Deze italiaanse immigrant in
Boston beloofde dat elk geld ingelegd 40%
zou opleveren in 90 dagen…terwijl een
bankrekening 5% deed.
Hij had echt
succes met de Bons van de internationale
Post, maar dat was slechts een cover-up.
Wel 40.000 kleine spaarders stopten 15
miljoen in zijn fonds tot een krant zijn spel
bloot legde. Grote paniek, Ponzi naar
Canada . Dat speelde zich af in de twintiger
jaren en hij kreeg zelfs zijn plekje op de
website van de SEC, de beurswaakhond!
Zijn idee inspireerde al veel andere schurken in Rusland en Colombia.
Terug naar de SEC dus: het eerste onderzoek leverde niks op. Weer onderzoeken in
1992, 2001, 2005 en 2007, maar er kwam
niets los tegen hem. Zo ging het , zo was
het… Omdat iedereen bedriegbaar is, want
to greedy, kan elke slimme oplichter zijn
slag slaan. Madoff kan 20 jaar krijgen, bijna
evenveel jaren als zijn KINGATE GLOBAL
FUND liep als een trein.. George, bankdirecteuren, SEC-controleboys, Alan Green-

span, tell us more. Het was voor een flink
deel een familiebedrijf: zoons, ooms neven
werkten er en zeer hard, zegt men. Pikant is
dat hun juriste, een nichtje, is gehuwd met
een groot dier van de SEC, die ook al bij
Madoff werkte en de contacten met zijn
oude club de SEC deed.. Diezelfde zoons
overtuigden hem dat hij zich moest aangeven nadat hij hun zijn geheim had verteld.
Dus kom me nou niet weer met dat verhaal
over “zeer complexe mathematisch geconstrueerde producten die werden getitriseerd”. Dit was gewoon ORDINAIR boerenbedrog, maar dan wel bij de Hereboeren.
Madoff heeft EEN ding goed gedaan: we
weten nu zeker dat het kan stikken van
ordinaire oplichters in de wereld van het
grote geld, vaak helaas ONS geld.
In de top-tien van de slachtoffers is het een
groot drama: koploper Beleggingsfonds
Fairfield Greenwich Advisors met 7,5
miljard…, dan een hedge Fund met 3,3,
daarna jawel de grote spaanse bank
Santander met 2,9; de Oostenrijkse bank
Medicis met 2,1; Ascot Partners (hedge
fund) 1,8; NY investeerder Access 1,4; dan,
zeker, FORTIS ned. 1,35; 1 miljard voor een
Zwitserse Bank; HSBC (GB) dan met 1
miljard; vervolgens Natixis (fr) met 0,55 en
sluitstuk is BNP Paribas met 0,43… Dit
lijstje is gewoon schokkend. In de kleinere
hoek zijn er veel joodse beleggers zoals:
Hechter (mode). Katzenberg (amusement),
Koplowitz spaanse dame, Spielberg (film),
Wiesel (fondation) en Mevr. Bettencourt.
Nu afwachten wie er nog meer zijn vingers
brandde en, wie er ook nog mee rommelde,
mogelijk zelfs bij de SEC? De lessen zijn in
een schok geleerd en nu blijft de verbazing.
De werekelijkheid slaat hier de fantasie
totaal!
l
DE KERSTMAN MET BODYGUARDS
In Kansas City loopt een kerstman rond die
100 dollarbiljetten uitdeelt op straat. Hij heet
“Secret Santa” gaf geld tegen de belofte dat
de ontvanger ook iets goeds zou doen.
Recent maakte hij , vlak voor zijn dood, zijn
naam bekend: het was ene Stewart, oudzwerver die fortuin maakte in telecomaandelen. Hij deelde wel 1 miljoen dol-
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lar uit. Hij vroeg een vriend op zijn sterfbed
het over te nemen en die deed het ook
ondanks zijn persoonlijk crisis verlies.
Nu zijn er al meerdere in Saint-Louis, Phoenix, Charlotte en ze lopen rond met een
bosje bodyguards. Want nu met een bos
geld rondlopen is superlink. Vorig jaar kon
er een ternauwernood ontsnappen aan een
grote lynchpartij!
Kerstman spelen is een vak en vereist
verstand en adekwate bescherming. Andere
tijden zijn aangebroken waarin zelfs charitas
link is geworden, naast de aangevallen
brandweerman of ziekenbroeder. Maar
gelukkig heeft niet iedereen hier evenveel
zin in.

. Dit betekent dat indien de eigenaar NIET
kan betalen, de overheid moet bijspringen!
Volgens Business Week zou dat wel eens
kunnen gaan over NOG eens 100 miljard
bovenop de 700 al toegezegd.
Hieraan is te zien dat er in de financiële
sector in de VS (en elders ook) sharks blijven rondzwemmen, die het niet schuwen
mensen geld te “geven” op UW en MIJN
risico! Hier weer een signaal dat zegt: de
lessen zijn niet geleerd OF de schurken zijn
er nog steeds. Naar keuze.
KEYNES REVISITED?
Keynes wordt weer gelezen, maar die wist
in zijn tijd nog niets van globale economieën
van dit type en… van een reeks van
crisissen, te beginnen met een paar miljard
subprimes. Dus zoeken nu zijn volgelingen
naar de juiste remedies, vanuit zijn gedachte van “de reddende staat in laagconjunctuur”. Als de huidige trend zou
doorzetten, gaan we een BNP terugval zien
van wel 10% vrezen velen, maar zover zijn
we nog niet. De diverse overheden op de
wereld gooiden er intussen zo’n 2600
miljard tegen aan om af te dammen en aan
te wakkeren. Het gaat hier om ca 2% van
het BNP(Fr.; Ned.;GB), via 5,6,7, 8%
(Saoudi-Arabië; VS; Duitsland,Spanje) naar
zelfs 12, 15 en 18% ( Rusl.; Zwitserland;
China). En dat is in elk geval positief, gezien
het verloop van 1929. Maar natuurlijk blijft
de hamvraag: hoe die miljarden in te zetten.
Er is net al herrie uitgebroken over de franse steun aan banken (nota bene: bedacht
door Sarko en die was OOK president EU..)
, want Brussel acht deze steun concurrentievervalsend! En het palet overziend
van alle maatregelen zijn er enorme opvattingsverschillen PER land. Brown (UK)
doet dat het mooist: hij verlaagd de BTW
met 2 punten en verhoogt de belasting voor
topinkomens met 5% (ALS Labour de
verkiezingen wint!). U ziet hoe sterk ook politieke opvatting meespeelt in de steunoperaties. En Duitsland steunt mondjesmaat
en met tegenzin; men heeft geen zin in
opnieuw een grote staatsschuld! Want de
toename van de schuldomvang voor de
staten is van een unieke hoge omvang.

DE STAAT (dus wij) PROFITEREN VAN DE
CRISIS.
In Frankrijk maakten grote banken het
volgende sommetje: er van uitgaande dat
alle steun van de staat ( 40 miljard direct en
265 leningen op lange termijn) door de
baken wordt gevraagd. Dat brengt de franse
staat dus 12 miljard op voor zijn rol tussen
de markt en de banken! Want de staat
leende tegen 4% en de banken betalen 8%!
Dus wie is nu de slimste bank: wel de staat
dus! De renteopbrengst van wat NU al
geleend is (20 miljard) zal op zich al 2,3
miljard op gaan brengen. Dat is het franse
budget voor cultuur! Eindelijk eens een
GOED geluid voor ons belastingbetalers…
Maar we moeten er WEL van uitgaan dat
geen van deze banken failleert.., want dan
wordt het HEEL anders.
De mogelijke winst op aandelenkapitaal is
hierin nog niet meegenomen. Maar als de
beurs niet boven de waarde van het moment van steuninjectie komt, is er nog niks
verdiend…
OPNIEUW EEN SUBPRIMES-SCHANDAAL?
De “wolven” zoals Business Week ze in de
VS noemt zijn opnieuw bezig en verlenen
hypotheken cq beschermen ze onder een
wettelijke bescherming/garantie van de Federal Housing Administration. Het aantal
door deze instantie verleende garanties
steeg van 4% VOOR de crisis naar nu 26%
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Dat men ongerust is, is duidelijk, maar nu is
DE vraag, gaan we nou samen willekeurig
remmen EN gas geven of allemaal een
beetje anders. En u weet dat kan, als je op
dezelfde werelwijde autoweg rijdt, tot
kettingbotsingen leiden. En op deze autoweg is er niet EEN hulpdienst.. Help Mister
Keynes, what would you do now?

Ze barstten los,ja, helemaal los. Wekenlang
vlogen de molotovcocktails door de griekse
steden, branden banken, supermarkten en
politieburo’s nadat een 15-jarige was doodgeschoten door de politie. Wat is dit voor
gedrag, vraagt Europa zich af? Gewoon
losgeslagen anarcho’s, oproerkraaiers zonder een greintje fatsoen? Nou dat valt nog
te bezien. Want in Griekenland is de jeugdwerkeloosheid bijna 25%, hoogste van Europa. Diploma of niet, je krijgt enkel een job
als je een kruiwagen hebt bij de machtigen,
de corrupte. Het centrum is de Polytechnique, in de wijk zonder recht, Exarchia geheten. Daar komt de politie niet, want daar
reed de politie in 1973 met een tank het hek
plat om de studenten te pakken. En de politiek en de politie verloren: weg regering der
kolonels. De regering Karamanlis die zelfs
vorig jaar niet eens haar bosbranden kon
blussen en die het ene na het andere
schandaal aan haar fiets had hangen, doet
vooralsnog stoer. Dit is een land van rijke
families die de politiek beheersen en haar
verstikken. En pas op, de studenten van de
Polytechnique zijn hard. Zij zijn de “700
euro generatie” , want dat krijg je als
bijstandstrekker zonder werk. Deze jongeren tot 40 jaar (!) gooien de cocktails terwijl de linkse oppositie via hun aan
sympathie wint en nu zelfs de verkiezingen
zou kunnen winnen.
Griekenland heeft net als Frankrijk , Italië en
in mindere mate Spanje (behalve de ETA
dan) een anarcho-linkse traditie die teruggaat tot het communistische verzet tegen de
fascisten, en ook de duitsers. Daaruit bleef
later de KKE over die in veel splintertjes verviel: trotzkisten, mondialisten en deze
steunen op meer dan 10% in de bevolking!
Deze oude geest waart nu weer rond,
gewekt door een corrupt, dadeloos en
stelend stelletje in de regering. Die met EEN
stemmen meerderheid regeert hier.
Een typisch grieks probleem? Nou, dat valt
nog te bezien, want ook in Frankrijk zijn er
steden vol werkeloze jongeren, ook in Italië
en binnenkort overal… Dus het heeft iets
pan-europees, het is een rotte plek in de
maatschappij van de EU. Daarom keken
velen met zorg naar het overslageffect dat

DE ONVERSTOORBARE TRICHET
De verlaging van ¾ punt, dat was de grootste ooit, zeker van Trichet. Hij toonde zich
onverstoorbaar en verschafte zich een
ijzersterk imago. Zijn grafiekjes op persconferenties zijn wereldberoemd. Hij heeft
voor zich, samen met Sarko (zijn grootste
criti-cus!), Brown en ook Balkenende een
ijzer-sterke reputatie opgebouwd. En “en
plus” met de nieuwe EU steunaanpak is het
tussen Trichet en Sarko een stuk beter geworden… Waar zo’n crisis al niet goed voor
is!
SARKO WAS BLIJ MET DE CRISIS!
Dat europees optrden was spekkie naar
Sarko’s bekkie en daarom was hij bij het afscheid toch nog blij met “zijn resultaat”. De
buitengewone situatie gaf Sarko ruimte voor
zijn stijl en sterkte: pragmatiek en doordouwen. Nu gaan de tsjechen en dan de zweden aan de Brusselse bak; en Sarko beloofde al dat hij hen wakker zal houden. Het
europees studie-instituut gaf Sarko een 13,5
(op 20 max.) voor zijn hele optreden. Voor
Immigratie werd het 9 op max. 10; voor
klimaatpolitiek 4 op 10; 7 op 10 voor de
europese defensie en ook 7 op 10 voor het
landbouwaccoord. Met zo’n punten mag je
tevreden onder de kerstboom gaan zitten.
En ook wij europeanen zagen het verschil
van een ambtelijke topper in Brussel en een
bestuurder van formaat. Europa won aan
prestige, velen weten weer dat nu Europa
hun redde en laten we hopen dat het geneuzel over de europese fratsen niet weer
de overhand krijgt over de strategische
voordelen van deze eenheid, zeker in moeilijke tijden. En daarvan krijgen we nog veel
meer! For sure.
DE WOEDENDE JEUGD VAN EUROPA
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met Kerst en Nieuwjaar dreigt. Het feest van
de Vrede en het (hoopvolle) Nieuwe Jaar
heeft enkel negatieve gevoelens bij deze
jeugd tot gevolg. Een verwaarloosde groep
eist zijn rechten op, met alle middelen. Fout
maar wel nauwelijks te stuiten; ze zijn het
fatsoen voorbij!
Het land dat alles uitgaf voor de OS2004 en
daar enorme schulden van overhield is nu in
een strijd gewikkeld die het niet meer kan
wegpraten, de nood is nu te hoog opgelopen bij dit corrupte kind van de EU.

van de farmaboys die de 20 keer hogere
prijs best willen blijven toucheren. De franse
overheid verklaart desgevraagd: “Wij achten
de plaspilletjes even goed als de andere
medicamenten”. En toen, ging het gewoon
weer verder? Hoe is het mogelijk. Ik ga nu
mijn huisarts het artikel geven en vragen of
mijn pilletjes hier ook onder vallen..
ONS BOEKENBUDGET
De fransman geeft er per jaar 0,39% aan uit
van zijn hele bestedingsbudget. Minder dan
voor zout en kruiden (0,55%), thé en cavao
(0,42%) en in resto’s en voor koffie (
0,40%). En erger nog, het daalde 2 € op
19 in 2007, dus nu is er nog 17 € over.
Zelfs de de uitgaven voor de drank liggen
op 0,44%...
U ziet waarheen het gaat, al kun je je afvragen of in deze internettijd boeken tellen
zo goed vergelijkingsmateriaal geeft. Maar
mijn idool Marseille (Jacques van voren)
vindt het maar zorgelijk. Hij leest de LP niet,
daarom is hij zo slecht geïnformeerd! En
dan te weten dat fransen relatief veel lezen
en ook veel boeken aanschaffen…
Ik
probeer het franse gemiddelde op te
schroeven, maar die bijdrage blijft beperkt.

VECHTENDE SPOORWEGEN
De baas van de franse Spoorwegen SNCF
beschuldigt nu de Deutsche Bahn van het
binnendringen in zijn Intranet (intern Internet) om de namen van franse spoorwegexperts te vinden en hen te vragen te
komen werken voor het duitse vrachtbedrijf.
De boodschap was zeer ondubbelzinnig:
Kennisgeving: Wij zoeken talent voor ons
vrachtbedrijf, dat wil investeren in een
ambitieuze, dynamische onderneming. En
dan volgt de website van de duitsers, die
DE grote concurrent zijn nu het treinvracht
rijden ook vrij is in Europa. Het vrachtbedrijf
van de SNCF is geheel platgevallen, na vele
financiële injecties van SNCF en overheid....
Nu komt de aanval van een geducht concurrent. De methode is hoogst onfatsoenlijk,
niet erg Duits zou je zeggen. Maar na de
grote schandalen bij Volkswagen, toen Siemens en toen ook nog Liechtenstein, lijkt
niets meer onmogelijk. Waar gaan we nou
weer heen…?

DE dure STEDEN VOOR DE EXPATS
Londen viel terug in de lijst van dure steden
naar de .. 38e plek, crisisgevolg dus. Achter
Amsterdam, Rome, Madrid, en Lyon. Op
wereldnivo is Luanda de hoofdstad van
Angola het duurst, daarna komen Tokio,
Yokohama, Nagoya en Kobe. Dan Moskou
op plek 6 en Parijs staat MAAR op 23.. net
VOOR Manhattan. Peking staat op 31 net
VOOR Straatsburg. En Peking stond op
plek nr 101 in 2007!

WAARDELOZE MEDICAMENTEN?
Er zijn regelmatig berichten dat de farmaindustrie het spel ook niet fraai speelt. Nu is
het de New York Times samen met een
franse consumentenorganisatie die aantoon
de dat medicamenten tegen hoge bloeddruk
, net nieuw op de markt, het veel slechter
doen en ook nog veel duurder zijn dan het
oude vertrouwde “plaspilletje”.
Zo’n 11
miljoen fransen zouden daarvan slachtoffer
zijn… Het is al enige tijd onomstreden, maar
er gebeurde niets. Nee erger nog, het
voorschrijven van plaspilletjes daalde nog
verder! Dat komt door een tegenoffensief

HET YAHOO-IMPERIUM GAAT TEN
ONDER
Jerry Yang, de Yahoo oprichter, het grote
wonderkind, vloog de laan uit. Hij wist de
brutowinst te laten vallen tot 5% en dat was
ooit, zoals bij concurrent Google, 38%. Hij
had diverse koopvoorstellen van Google
afgewezen en miste dus 48 miljard! En nu
moet er ook 10% van het personeel uit.
Microsoft de eerdere redder zal het nu wel
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laten, uitgekeken dus. Jerry de pionier, was
zijn eigen bedrijf ontgroeid en moest wijken.
Pioniers zijn vaak geen goede bestuurders.
Hun kind is te groot en onbeheersbaar voor
de oude vader. Jerry gaat, met de centjes
zit het voor hem wel OK, maar
zijn
personeel baalt nu zeer!

wachte mogelijkheden voor Justitie om vast
te stellen of U wel de waarheid sprak…
Bijvoorbeeld omdat de tegenpartij, uw ex of
wie dan ook, beweert dat u loog. Welaan,
de politie kan dan gewoon uw SMS-jes
opvragen en zien wat u overseinde naar
diverse en, de politie neemt ook uw PC mee
en kijkt op de “vuilnisbak” van uw harde
schijf… die als u niks speciaals ermee deed,
al uw boze brieven en andere teksten bevat.
Ja zelfs uw dagboek! Of gewoon alles wat u
PC-de, terwijl u beweerde bij de overheid
niet meer onder het echtelijk dak te
wonen… terwijl men op de huis-pc al uw
tekstwerk met datum en uur kan
vinden…Ook weet u, dat de telefoonmast
waarmee uw mobieltje contact had, ook als
u niet actief belde (!), wordt bijgehouden
door de telefoonmij. Dus weet men waar uw
mobieltje overal is geweest, en meestal bent
u dan niet echt ver. U kunt natuurlijk wel w
mobieltje echt UIT zetten (batterij eruit) om
stiekem te doen, maar wie weet dat?
Er zijn juristen in Frankrijk die zeggen dat
tekst beveiligd met een persoonlijke code,
onder privacy valt… maar reken er maar
niet op.
Ook als u foute dingen deed op uw werk op
de kantoor-pc, dan moet u ook oppassen.
Uw werkgever kan daarin, na uw ontslag of
tijdens verdenking, gaan neuzen om u te
pakken. En. In Frankrijk is de regel: tussen
gehuwden zijn er geen geheimen… dus, als
uw ex uw post etc. doorpluist en tegen u
gebruikt, dan bent u gewoon helemaal NAT.
U kunt er niets tegen doen, niks privacy
dus!
Het leven is nu nog levensgevaarlijker geworden… Big Brother isn’t your real brother!

GROTE DIEFSTAL BANKGEGEVENS
Tja met onze privacy is het niet goed gesteld. De overheid ziet ons overal met
camera’s, ons mobieltje vertelt iedereen van
de politie waar we waren of zijn en onze
gegevens worden uit bankcomputers gejat
en duur verkocht. Big Brother heeft tegenwoordig criminele vrienden. In Duitsland
werd een CD te koop aangeboden voor 12
miljoen met erop: de bankgegevens van 21
miljoen duitsers. Er stonden ook 1,2 miljoen
bankrekeningnummers op met alles wat er
bij hoort. Een call-center was de plek van de
misdaad en daarvan bestaan er 5000 in dit
land. De personeelsleden, slecht betaald,
verbeterden zo hun salaris. Eerder was het
Deutsche Telekom waar het gebeurde,
Daar verdwenen de gegevens van 17 miljoen telefoonklanten naar boevenland. Nu
zijn al 3 van de 4 gezinnen in Duitsland bestolen, omdat hun data zijn verkocht. De
regering verzoekt iedereen zijn afschriften
GOED te controleren. Cybercrime is coming… en we horen nu ook dat een franse
ambassade ontdekte dat zijn computer werd
aangevallen via het internet, Oud chinees
grapje om stoute staten te straffen.
Ik ontdekte 40 jaar geleden de salarislijst
van een nijmeegs bedrijf in een struik in
mijn tuin. Die was daarin gewaaid omdat
een kleuter hem had losgelaten in de wind.
Want de achterkant van deze proefuitdraai
werd gebruikt op de kleuterschool om op te
tekenen. Goedkoop verschaft door de computerafdeling van dat bedrijf. En ik wist alle
salarissen van alle hotemetoten van deze
bevriende relatie. En dus vroeg ik on-middellijk opslag… (grapje)

DRUGSTRANSPORT OP OPEN ZEE
Er werd na langdurige observatie door de
franse marine een (panamese) boot geënterd vlak voor de kust van West-Afrika.
Hij was gehuurd door grieken. Men vond 3,2
ton pure cocaïne (3.000 € per kilo straatwaarde) afkomstig uit Zuid-Amerika. Een
daverend succes dat begon met een tip van
griekse zijde. De boot had dan ook een
Griekse kapitein en andere officieren, de
bemanning was verder Kaap-Verdiaans.

PAS OP MET SMS EN HARDE SCHIJF
Als u verdachte bent geworden in een proces en uw beweringen moeten worden getoetst dan zijn er tegenwoordig onver-
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Hieruit blijkt opnieuw dat de drugstransporten lopen van Brazilië naar WestAfrika en van daaruit via de Middellandse
Zee naar Europa. Via Guinée-Bissau,
Mauretanië, en zelfs Libie en Egypte. Geschat wordt dat 1/3 van de europese
consumptie via deze route gaat. En er werd
in 2008 maar 5 ton gepakt… een druppeltje
op de bekende plaat.
De transporteurs krijgen per man ruim
100.000 €; per transport dan wel te
verstaan. De bemanning het dubbele van de
normale gage. Deze boot werd wekenlang
gevolgd via elektronische opsporings apparaten en ook door een hoog vliegend
vliegtuig. Een huzarenstukje werd verricht,
maar het maakte ook weer duidelijk hoe
moeilijk het is om deze transporten te
ondervangen. Deze keer begon het met het
afluisteren van een beruchte griekse drugshandelaar…. Die een boot huurde… etc.

TRIAL DYNAMICS… En sociaal-psychologisch gezien… gek op pegels en rijkdom.
Maar pas op, intussen knijpen de producenten ook de kraan dicht, miljoenen barrel
per dag minder. Dat moet om op het
huidige, ECHTE verbruiksnivo te komen.
Maar wat er ook gebeurt is dat de INVESTERINGEN in de winning stoppen… en
dat betekent dan weer dat ALS het weer
aantrekt dan hebben we op langere termijn
snel een enorm TEKORT en dus weer een
prijs van 150 of 200 $ per barrel. Dat staat u
allemaal te wachten dus. Een wijs bedrijfskundige zei ooit toen hij het had over “lange
ketens van produktie en distributie met vele
nivo’s erin: It pays off to put a watermeter at
the end of the distributionline… En hij
bedoelde: kijk naar de afname aan de pomp
en plan daarop je produktienivo en dus niet
naar de “intermediaire vraag” van de distributienivo’s die vol zitten met speculanten.
Die man heette Jay Forrester en ik had er
vroeger enorm veel aan zijn ideeën bij mijn
bedrijfskundige werk. Jay zaliger krijgt nog
eens een bedankje van me. Ik snap het nog
steeds… en U nu ook.

OLIE (energie), WATER
-Olie, energie
DE DOLLE OLIEPRIJS
Het verloop van de olieprijs tart alle inzicht
en is verbijsterend, al moet je vaststellen dat
hij eind 2008 gelijk werd aan die van 2004..
Na een uitstapje omhoog-omlaag van 40
naar 155 en nu weer 40 $. Zoiets kan enkel
als er veel paniek is en, heel veel speculatie. Speculatie betekent dat er met
voorraden wordt “gespeeld” om geld te
pakken op korte termijn. Het is eigenlijk
simpel: de olieprijs stijgt als never before en
dus, u de speculant, slaat dus flink wat olie
op die u als EXTRATJE koopt. Wat de prijs
ook lekker opjaagt. En u houdt die olie vast
tot de prijs weer stabiliseert of dreigt te
zakken, dan dumpt u hem vliegensvlug..
Maar nu was er even een “ongewoon”
vuiltje: de crisis sloeg enorm snel toe en de
mensen gingen niet meer zo veel naar de
pomp: In Frankrijk in korte tijd -7/8%! Ai,
dus iedereen zit met voorraden en, helaas U
zelfs met enorme voorraden. Dus u dumpt
alles als de bliksem om nog net boven de
inkoopprijs te blijven. En daardoor zakt de
olieprijs dan NOG harder. Gesnopen? Dat
noem je wetenschappelijk gezien: INDUS-

EN, DE OLIEPRIJS NA 2010
In Alberta (Canada) waar het bitumineuze
zand lachte is het hommeles: Petro-Canada
stopt zijn productie daar nu ook, als laatste
van de exploitanten. De 140.000 barrel per
dag die er voor 2011 uit moesten komen,
dat wordt veel later bij zo’n lage barrelprijs
als we nu hebben. En het geplande project
van 24 miljard moet dus ook even rusten..
Toen de barrelprijs over de 150 $ vloog
kwam er een regen aan projecten, maar nu
herziet iedereen, van Saoudi-Arabië tot
Gazprom tot Thailand zijn projecten. Volgens Morgan Stanley zakte de investeringen bij 17 projecten al tot nul. De ZES
GROTEN zijn daar ook al aan het afremmen. Credit Suisse ziet een terugval
van 5 à 10% op de 342 miljard aan projecten bij de 26 grootste. Ze gaan hun
investeringskosten met wel 20% verlagen,
zegt men daar. Alberta is het hardst getroffen met zijn voorraad van 175 miljard
barrel, de tweede reserve wereldwijd na
Saoudi-Arabië. Want daar begint pas een
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positief rendement bij een barrelprijs van 85
à 95 dollar. Ook de uitbreiding van gasvelden in Kazakhstan is stilgelegd en ook de
grote raffinaderij in Saoudi-Arabië in Yanbu.

sen, zei men half december. Toch is de
verleiding om de productie wat hoog te laten
en zo toch wat geld te vangen hoog, in
OPEC is het ook een wat chaotisch kluppie
geworden.

Dit wordt waarschijnlijk het decor voor de
nog grotere prijsontploffingen na 2010.. als
de chinezen en de indiërs weer op het gas
gaan. Dan is de prijs in no time weer op
100… en omdat de investeringsstops gaan
over ca 3,8 miljoen barrel, 4% van de
huidige productie, gaat het mogelijk nog
veel hoger. Goed mogelijk nog BOVEN 150
$ per barrel.
Dus als uw auto moet worden vervangen,
ga dan voor klein of voor hybride of ga …
lopen/fietsen en treinen.. Wie weet het nu
nog?
Ik lease al 6 jaar auto’s met een looptijd van
2 jaar en dan krijg ik elke 2 jaar de nieuwste
en de veel zuinigere. En mijn afschrijving ligt
vast, dus ik verlies geen geld bij verkoop
(zoals nu bij laagconjunctuur). Ook neem ik
steeds een kleinere en zo tracht ik de trend
te volgen met mijn autobudget. En naar Nederland ga ik eigenlijk enkel nog met het
vliegtuig… want voor retourtjes van 30 `40
euro daar kan geen hybride of elektrieke
voiture tegen op. In Marseille, waar we in
2010 gaan wonen, wordt het gewoon GEEN
eigen auto meer. We huren, we metro-ën,
bussen en tram-wayen, en vliegen en TGVen voor de lange afstand. En we kunnen
zelfs de fiets HUREN per uurtje EN ook een
auto idem…
Dat gaat prima omdat we wonen op 50
meter van het Centrale Station van
Marseille. We zien de TGV vertrekken en
het vliegveld is op 20 minuten met een bus
die VOOR onze deur stopt. En stadsvervoer
is er ook VOOR de deur. Klaar dus met die
eigen auto...

DE WINDMOLENS VAN HAHN
Eugène Hahn (mijn eega heet ook Hahn en
we vonden ook ooit een grote wijnboer,
Hahn Estates, in Monterey) was een leven
lang veeboer maar nu hij vond iets beters.
De 64-jarige liet op zijn land 18 grote windmolens bouwen en krijgt nu royalties op
“zijn” stroomproductie; zo’n 3000 à 6000 $
per jaar per molen. Sindsdien gaat het de
familie beter en hoeven ze hun farm niet
meer te verkopen. En ze zorgden zo zelfs
ook voor wat extra werkgelegenheid in hun
dorp Grover want zo’n park geeft ook jobs.
Colorado wil snel 20% van zijn stroom zo
gaan maken; nu staan er al 275 molens die
voor 90.000 gezinnen de energie leveren. Al
10% van de stroom van Colorado komt uit
de wind intussen. Steeds meer amerikanen
zetten panelen op hun dak en molens in hun
tuin. De miljardair Pickens investeerde 10
miljard in windparken in Texas, waar vroeger enkel olie iets kon voorstellen. Obama
heeft hier dus al een leuk aanloopje!
.
ITER-PROJECT IN DE PROBLEMEN?
De betreffende euro-commmissaris trok aan
de bel: Euratom kan mogelijk niet verder
met het Iterproject omdat de bijdragen voor
het prototype stokken. Die waren in 2001 op
3,3 miljard begroot (voor de EU dus; de rest
is voor de afzonderlijke landen) maar het
wordt “een beetje meer”; dat wil zeggen: 6
miljard. Let wel uitgesmeerd over de jaren
tot 2018 want dan moet het prototype draaien in Caderache. De top van de uitgaven
ligt, helaas, midden in de crisis ”2010-2014”
dus. En tot 2013 had de EU nog geen 2
miljard gepland. Dat is voor de betrokkenen:
de EU, China, Japan, Korea, Rusland en de
VS dus geen best nieuws.. Hoe komt dat
zo?
Wel ik was in 2006 op bezoek in Caderache
en zag het huidige, werkende proefmodel
(Tore Supra) op nog zeer bescheiden
schaal. U kon daarover ook in 2007 in LP

VERBAND: CRISIS EN OLIEPRIJS
Zoals in de 70-er jaren gaat nu de consumptie van olie onder de productie duiken.
In 1973 met een prod.nivo van 65 miljoen
barrel/dag gebeurde dat ook en toen ging
het naar beneden tot 56 miljoen… In 1985
schot het omhoog naar nu 87 miljoen… En
OPEC gaat verder remmen inclusief de rus-
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lezen. Ik noemde ITER toen DE oplossing
voor ons energietekort op langere termijn.
En ik was toen erg onder de indruk van wat
we ZAGEN en hoorden.
De daadwerkelijke engineering voor het
grote proefmodel is gestart en dus regent
het nu technische problemen. Dat is gewoon in dit soort projecten van extreme
aard.
Hier enkele problemen:
-De controle en de positie van het plasma,
dat is een heet gasmengsel van 100 miljoen
graden C. (ja ja, geen tikfoutje) dat door
enorm sterke magnetische velden wordt
beheerst en in een holle ring met omtrek
van 40 meter met een inhoud van 830 m3
moet blijven “hangen”. Het moet op 10 cm
van de metalen ringwand blijven anders
gaat het fout. Daar komen enorme krachten bij kijken in de orde van het gewicht van
de Eiffeltoren en dat eist nogal wat van het
“onderstel”. Da’s dus nog even nadenken
dus..
-Dan die enorme magneetspoelen die samen van 10.000 ton staal zijn gemaakt en
die moeten worden gekoeld op -270
graadjes. Ze worden gemaakt van een zeer
speciaal alliages en daarvan wordt er nu
mondiaal maar 1 ton/jaar geproduceerd.
Voor deze machine is 400 ton nodig… Da’s
ook nog even nadenken dus.
-Dan de assemblage problemen van al die
verschillende materialen waaruit componenten worden gemaakt. Want de warmte
afvoer moet wel kloppen natuurlijk.
-Dan moet er nog genoeg tritium komen,
want in Iter wordt Tritium(gas) gefuseerd
met Deuterium. Dat laatste is in overvloed in
de natuur te vinden, het Tritium moet worden gemaakt door interactie van Lithium
met neutronendeeltjes. Om de enkele kilo’s
Tritium die nodig zijn te maken, dat is niet
simpel. Iter test nu nog diverse productiemogelijkheden. Twee manieren zijn voor
rekening van de EU de andere voor 4
andere deelnemers.
Dat alles moet nu nog gebeuren om in 2018
een draaiend proefmodel te hebben in Caderache. Dan komt er nog de stap voor het
volgende model de DEMO in 2025 en dat is
een voorbode van een echte grote centrale

die er in 2045 moet staan en die 1000 à
1500 Megawatt produceren zal.
Het geheel is “neusje van de zalm” op ingenieursgebied en houdt enorme beloften in
zich. Want het werkt op twee gassen… die
er in voldoende mate zijn en maakt enorm
veel stroom met de stoom, die wordt opgewekt door deeltjes die wegschieten uit dit
fusieproces “à onze soleil”, die bij botsing
met metaal hitte veroorzaken en daarmee
maak je dan weer stoom en die drijft dan de
turbine aan….die de kilowatjes maakt. U
bent uitgevallen? Niet erg. De kern van de
boodschap snapte u al: er is geen olie of
gas meer nodig… Dus als we ALLES op
stroom om kunnen bouwen (electrische
auto’s bijvoorbeeld), dan zijn die arabieren
niet meer zo nodig. Maar het ziet er naar uit
dat VOOR die tijd de (Arabische) olie ook op
kan zijn. Iter is een indrukwekkende revolutie en imiteert eigenlijk… onze zon.
Een hemels project met ten hemel
schreiende kosten dus.
DUURDERE NUCLEAIRE STROOM?
Areva bouwt In Frankrijk en Finland de
nieuwe EPR-reactoren en bericht nu
opnieuw dat de prijs stijgt. En wel met 20%
door hogere materiaalprijzen en strengere
veiligheidseisen. Een megawatt-uur zal van
46 naar 54 € gaan dus. Geen zorgen dat is
nog knap veel lager als andere stroom (Fr.
0,06 €/KW; Sp. 0,77; GB 0.08; Belgie
0,098,Dui 0,098 en It. 0,117). Dat komt door
het aandeel van kernstroom in de totale
stroomproduktie (Fr. 77%, Sp. 18; GB 16,
Be 54; Dui 23 en It 0%).
Waarom loopt Areva nu zo te koop met die
kostenstijging? Dat doe je normaal niet
graag toch? Wel dat is omdat men vreest
dat Sarko om de koopkracht te verbeteren
de stroomprijs OMLAAG wil doen… En EDF
moet 400 miljoen extra in de EPR
investeren… Daarom wordt er dus nu al
getrommeld.
DE ELECTRISCHE AUTO VERTRAAGD?
In een Frans staatsrapport staat dat de
komst van de electrische auto nog wat op
zich zal laten wachten! Er zijn nog teveel
nadelen en onopgeloste problemen om de
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gewone auto te vervangen. Met name de
slechte batterijen en haar hoge kosten. En
dat terwijl er twee grote franse investeerders
ZELF inzetten op de kleine electrische
auto’s en, dat terwijl elke politicus groen
electrische auto in de mond lijkt bestorven
te zijn. Of is de crisis een vertragende factor
nu de ook de olie op ca 40$ zit? Het zou mij
nou niet verbazen.

de Rok op. En ze dienden bij het kerkelijk
tribunaal een klacht in, HEEL handig. De
kardinaal verklaarde al dat hij erg onhandig
en onjuist had gemanoeuvreerd. En de
theo-dames waren lief en… trokken hun
klacht in. Maar hij is gewaarschuwd: hij
staat nu onder verscherpt toezicht van deze
theo-mina´s..
BELASTING OP JE GELOOF?
Ja, in Bolivia gaat de regering belasting heffen op missen, doopsels en andere kerkdiensten. Men wil een einde maken aan de
vele privileges van de katholieke kerk alhier.
Er komt in januari een referendum over de
scheiding van Kerk en Staat en ook over
deze belastingwet. De regering Morales
heeft nu wel een enorm tumult ontketend in
het land en er is een open oorlog tussen de
aartsbisschoppen en de overheid uitgebroken. De opperherder sprak bitter: Bolivië is
een land waar de drugshandelaren heersen
zonder wet en zonder God”. Maar de regering zegt: De pastoor doet hier niks voor
niks, dus willen wij ook ons deel… Tja, dat
heet bij andere producten/diensten BTW!
De oude verhoudingen kraken, ook in ZuidAmerika.

DE E-AUTO VAN MITSUBISHI
Deze piepe stadsauto loopt op 88 batterijen
met lithium-ionen en die vormen samen bij
andere auto’s ¾ van het hele auto-gewicht.
Maar niet bij deze auto: hier is het maar
20%! Hij weegt 1080 kilo, haalt de 130
km/uur en heeft een autonomie van 160 km.
En hij kan in een muizengaatje worden
geparkeerd. In Japan wordt hij volop getest
door de politie en electrabedrijven en men
verwacht hem in 2009 vroeg, op de japanse
markt. Zo dat is weer eens een tegengeluid
tegen de pessimisten… Hij heet: de i MIEV,
en dat is helaas een rotnaam.

RELIGIES
JOZEF STALIN IN DE KERK!
Hij staat in vol ornaat op een mooi schilderij
naast de maagd van Moskou en al jaren.
Gelukkig heeft hij nog net geen auriool op
zijn kop zoals de maagd. De legende hierachter is dat de maagd vadertje Stalin had
aangeraden de stad over te laten aan de
oprukkende duitsers. De pope bewondert
Stalin, de communist, nog steeds. Maar nu
moet zijn aartsbisschop hem tot de orde
roepen. Ach, gewoon een gekke pastoor?
Nee, er is echt een soort revival van Stalin
bezig, vanuit het blinde nationalisme dat in
Rusland heerst. Kerk en Staat gaan daar
ook sterk in een “orthodoxe” hand.. En dat
verwijt men ook de islam toch?

AFRIKA
HET IMF GAAT AFRIKA HELPEN
Hij gaat zijn plan in april 2009 bekend
maken: DSK wil Afrika en flinke zet geven.
Hij zal samen met de president van Tanzania een conferentie voorzitten waarin ook
de successen in dit verwarrende continent
onder de schijnwerpers komen. Er worden
wel 300 hotemetoten uit de politieke en
financiële wereld daar verwacht. Ook Kofi
Annan zal er zijn. En het moet worden
gezegd: alle bavures in Afrika leiden sterk af
van de landen, die het daar heel goed
doen. Bravo dus voor DSK.

DE KARDINAAL CONTRA FEMINISTEN
André Vingt/Trois sprak over de rol van de
vrouw en zei: `Het is niet de kunst een rokje
te dragen maar iets in je hoofd te stoppen`..
En dat brak hem op, drie dames theologen
gingen hem te lijf en richten het Comité van

DE ONDERNEMERSZIN VAN ZUID-AFRIKA
Dit land is een steeds grotere motor voor de
zuidelijke afrikaanse regio aan het worden.
Vol jeugd en ondernemerszin zegt men mij
in de franse economische pers. Het land in31

vesteerde in subsahara afrika al 8,5 miljard
e
$ en is de 1 investeerder op het hele continent nu. De bierfabrikant SABmiller is nr 3
op de wereldlijst voor dranken en ook MTN
(mobiel bellen) groeit als kool in het afrikaanse. Ze investeert nu zelfs in Iran en
Afghanistan. Massmart en Shoprite , grote
distributeurs, bevoorraden Mali, Nigeria en
Oeganda zelfs, met westerse smaken.
Stan-dard Bank is al in 16 afrikaanse landen
gevestigd en nam de Bank Boston Argentina over. Anglo American, mijnbouw, is op
de wereld nr 4 en werkt ook in Australië en
Chili. De zuid-afrikanen kennen de interne
markt als geen ander zeker wat betreft de
distributie in regio’s met nauwelijks enige
infrastructuur. En ze pikken ook snel markten in francofone landen in zoals in DR
Kongo.
Dit land doet 1/3 van het BNP van het hele
continent en groeit nog met 3% nu, dat was
eerder 5%. Hier is bij ondernemers opvallend meer optimisme te vinden dan elders. In Maputo (Mozambique) zijn de zuidafrikanen zeer actief met vele bedrijven.
Expatriates en rijkere mozambikanen vullen
er ook graag hun winkelwagens.
Het is hoog nodig om deze successtory
eens goed neer te zetten naast de ellendige
bavures die Afrika vooral in de wereldpers
brengen. En steeds meer buitenlandse investeerders ontdekken dat: uit Brazilië, uit
Koeweit, uit GB, en ook China en Portugal.
Een directielid van Anglo-American zegt:
“De businessmensen hier namen de laatste
25 jaar enorme risico’s. Ze bewijzen steeds
opnieuw dat ze over een enorm aanpassingsvermogen beschikken”.
Dat is toch mooi niet? Ik hoop dat onze
correspondent M. uit deze regio dit eens
becommentarieert en aanvult. Hij is in zijn
laatste bijdrage ook wat positiever las ik.
Gelukkig maar.

drievoudigen nu ook. Het is vooral fout in
het zuiden en het afargebied waar het superdroog blijft, daar zijn nu 50% van alle
kinderen onder 5 jaar, ondervoed. Wat er nu
is/aankomt is de ergste situatie sinds 1984.
De reeks 1984,1992,1996,2003,2003,2008
is een echte dodenreeks… Kan het nou niet
anders? Wel zeker zeggen landbouwexperts: er is voedsel genoeg maar de
oogst is scheef verdeeld en door het ontbreken van opslag en transport gaat …40%
verloren!En er is ook nauwelijks materieel
en de mensen zijn zeer verzwakt door de
jaren heen. Er waren regelmatig staatsgrepen. De laatste bracht Zenawi in 1991
aan de macht. In een aantal delen is er wel
vooruitgang en wordt er zelfs sesamzaad
voor Israèl verbouwd, waarmee dit land een
prima relatie heeft. In 2003 was er nog een
wereldwijde hulpactie waaraan Bob Geldoff
glans gaf , maar ook pas nadat er 100.000
stierven. En nu is er bij Unicef weer te
weinig geld voor voedsel. De regering is nu
overtuigd: het vele voedselgeld is niet de
oplossing, men moet fondsen hebben om
een echte landbouwpolitiek uit te voeren..De
maoìstische leiders zijn echter bang om een
boerenelite te zien zoals ooit onder Haile
Selassie.. Dus het gaat langzaam, te
langzaam in dit land. En zonder hulp op
korte termijn zien we weer die beelden van
stervende kinderen…
DE KOLTAN VAN DE KONGO
In uw mobieltje zit een pietsie koltan, ook in
een playstation en ander electronisch tuig.
En dat spul is redelijk zeldzaam maar het zit
in de grond in, o.m. DR Kongo. En in zo’n
situatie, olie, goud of andere zeldzame/dure
materialen, wordt het in zo’n land/regio
meestal oorlog. Hoe dat komt? Wel, de
mensen daar zijn straatarm en, er zijn altijd
krijgsheren die best wel een mooi leven
willen. Dus gaan die zo’n gebied bezetten/inpikken en zo beheersen ze de exploitatie van het mooie spul. Dat is op vele
plekken in Afrika het geval, ook in KIVU
(Noord-Oost Kongo) waar rebellen de zaak
in handen hebben en een illegale handel in
Koltan runnen. De westerse afnemers betalen hun graag en veel, en daarvoor kopen

DE EEUWIGE HONGER VAN ETHIOPIÈ
Slecht of een beter jaar= Het maakt niet
veel uit± 7 miljoen van de 82 miljoen
ethiopiërs leven continu met honger. Nu
zijn er nog 6,4 boeren die ook honger gaan
krijgen omdat er in 2007 nauwelijks een
druppel viel. En de voedselprijzen ver-
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de heren dan ook weer wapens. Zo is de
cirkel rond. De geur van geld mengt zich
daar met de geur van bloed. En de rebellen
vergrijpen zich in hun vrije tijd aan alles:
spullen, bezittingen en vrouwen. Dat is alles
nodig ”om “ de 0,3 gram Koltan in uw
mobieltje te krijgen. De prijs steeg van 60
naar 1000 dollar in 2000, niemand interesseert dat erg veel, want in de apparaatskostprijs vind je een paar dollar niet echt
terug.
Dus daarom bezet het ruandese leger Kivu ,
werd hun plaats ingenomen later door
diverse milities (mooi woord voor zoodje
bloeddorstige) . Het vuile mijnwerk en de
productie worden door opgejaagde en geterroriseerde bewoners gedaan. En dat voor
bijna nop.
Zo ging en gaat dat met olie in Nigeria (nadat er eerst een stel milieurebellen tegen
Shell’s vervuiling daar vochten) nu in
handen van schurken die ook ontvoering als
hobby hebben en ook in Soedan speelt iets
dergelijks met aan de andere kant de chinezen als afnemers van zwart goud. In Niger
gaat dat ook zo daar zit weer uranium in de
grond. Afrika is een groot roofgebied geworden, of eigenlijk gebleven, Vroeger waren het de kolonialen en nu zijn het… de
rotzakken uit het eigen volk. Degenen die er
aan werken moeten, dat is de arme bevolking gebleven, die nu al soms een eeuw
in grote ellende doorbrengen. Drie generaties en meer. Wat verwacht u dan van de
toekomst van een land waar dit zo maar
kan. En, let wel, onder betaling door westerse firma’s en nu ook steeds vaker
chinezen en indiërs. Zo zit de nieuwe wereld
in elkaar en de koltan-wereld is een erg
gaaf voorbeeld.

plotseling ook in vrije verkiezingen, waarbij
iedereen nog weet hoe zwak het regiem van
de afgezette president was in dit steeds linkere gebied op de grens tussen Magrheb en
subsahara.. Al Qaida loert er naar…. Aziz
heeft dus pech, al was het een beetje te
voorzien. Intussen maakt hij alle bochten
om nog erkend te worden, maar zowel de
AU als de EU en ook de VS, willen geen
zaken met hem doen… En nu?

WEST-EUROPA
HET POND WERD VEEL LICHTER
Tja nu is een pond ongeveer even veel
waard als onze euro… wie kon dat nou zien
aankomen? Van 1,34 € in jan. 2008 naar
nu 1,04 €. Zo’n 30% foetsie. Tja als je
schuld ca 8,1% van het BNP is (11 miljard)
en het totaal ervan in drie jaar op 57% zit
(en nu op 43%) en ook je groei nog naar
NUL neigt, dan verandert er echt iets. Het
steunplan van 20 miljard zal nog even hieraan niets helpen , en de rentenivo’s gaan
ook weer zakken in Engeland. Ze gaan nu
zelfs onder die van de Europese Bank…
Het kan verkeren, maar nog 70% van de
britten wil ABSOLUUT niet aan de euro. Tot
groot verdriet van de geheel bekeerde
Gordon Brown. En ook wij europeanen
moeten daar om treuren. Wat een koppig
stel eilanders die britten! Wij kennen hier
nogal wat britten die nu hun feestjes wat
moeten temperen omdat het “bloody
expensive” is geworden. En wij merken daar
niks van.
BELGIË NIET FAILLIET?
Het tekort is in dit land 2%, de groei -0,2, de
ww 8% en het BNP zit op 345 miljard. Maar
de cumulatieve staatsschuld is 84% van het
BNP… maar het was ooit 130%! Dus de
huidige greep op de financiën, is ondanks
de politieke chaos, best stevig. Terwijl alles
over hoop leek, werd het land qua pecunia
goed bestuurd, zeggen de cijfers. Al is het
totaal aan schuld nog een der hoogste van
de EU, wat nu sterk gaat veranderen. En
de koopkracht gaat nog vooruit ook. Dus
België is economisch nog echt niet failliet,
terwijl de regio’s steeds meer autonomie in

DE JUNTA VAN MAURETANIË HEEFT
PECH
Staatsgreep op 6 aug. 2008 en nog steeds
geen enkele erkenning. Kan ook niet als je
een gekozen president afzet, dat maken
AU, EU en de VS duidelijk. Abdul Aziz moet
dus iets nieuws bedenken… en hij liet de afgezette president al vrij rondlopen in zijn
dorp maar dat is niet genoeg want er wordt
met sancties gedreigd. Dus belooft hij nu
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econo-mische zaken opeisen. Men gaat
daar nu naar regionale verkiezingen (juni)
en dan zal het politieke gekrakeel weer
opbloeien. Abert II zal het druk blijven
hebben met het ontslaan en installeren van
regeringen…

europese vlag op het presidentiële paleis
hijsen… Hij is een Poetinvriend en noemde
de voorstellen van Sarko op de G20: “oud
socialisme”! Ook zei hij nog dat de EU wel
eens ook zo’n gevaarlijke staat zou kunnen
worden als de “oude Sovjet Unie” was! De
milieu-activisten noemt hij even gevaarlijk
als de communisten van vroeger. Wat gaat
deze provocateur nou in Brussel doen,
vrezen ze daar? Wel, de praktijk is dat vooral de Tsjechische premier het werk zal
doen, gelukkig. En alle politieke partijen in
het land hebben al afstand genomen van
Klaus. Dus we gaan meemaken hoe een
populist en een liberaal het samen gaan
doen op de EU-zetel. Dit komt eigenlijk niet
echt goed uit…. Sarko’s race wordt abrupt
gestopt en er gaat mogelijk het nodige
verloren van het hervonden elan. Tja dat
had niemand gedacht, maar dat kan dus bij
dit wisselende voorzitterschap… Tijd om
nog eens goed over die EU-regeling na te
denken.

OOSTELIJK OF ZUIDELIJK VOOR EUROPA?
Op 12 dec. j.l. is in de EU afgesproken om
te streven naar een oostelijk partnerschap
dat beoogt dus de relaties van de zes
vroegere sovjetrepublieken en de EU aan te
halen. Om Oekraïne, Moldavië, Georgië,
Armenië, Azerbeidjan, Wit-rusland gaat het
dan. Men beoogt een politieke en economische samenwerking, energievoorzienings-afspraken, vrijhandelsafspraken, en
ook gemakkelijker grensverkeer. En natuurlijk ook financiële steun aan de 75
miljoen inwoners aldaar.
Op zoek naar stabiliteit om ons heen want
een goede economische ontwikkeling bij de
buren, zijn erg vitaal. Dat ontdekten we
recent nog eens heel goed.. De idee is vooral ook opgebracht door Polen en Zweden en
er werd bijgezegd dat er geen beloften van
lidmaatschap aan worden verbonden. Ook
is het niet de bedoeling om Rusland tegen
het hoofd te stoten. Uiteraard is dit ook een
soort antwoord op de Unie voor de Mediterranée die vooral Frankrijk pushte, een
beetje tegen de meug van Duitsland in. Europa kijkt weer eens dichterbij en ook naar
oosten en zuiden, nadat het westen
jarenlang de enige kijkrichting leek. Europa
krijgt nu eindelijk al zijn echte buren in de
peiling. En dat is zeer goed nieuws.

DE POET VAN NOORWEGEN
Ze hebben in dit land 235 miljard in de
kassa meer dan 51000 € per inwoner. Het
is dan ook niet voor niets een van de
e
welvarendste landen ter wereld. Het 5
e
exportland ter wereld van olie en het 5 van
gas. Noorwegen doet geen giga-investeringen met dit geld maar pot het op. Het is
voor de periode NA de uitputting van de
ondergrondse rijkdom. En nu hebben ze
ook weinig last van DE crisis; alles lekker
opgepot. Het vroeger zeer lutherse land is
nu meer een land van kroegen geworden en
in de steden wonen zeer vele nationaliteiten
tegenwoordig , inwoners van vele europese
landen dus. De 5 miljoen inwoners hebben
een BNP per kop te verdelen van 82000 $,
het dubbele van Frankrijk. De vroegere
output van 3 miljoen barrel/dag is nu terug
naar 2,3. Gas werd verhoogd van eerder 90
miljard m3 naar nu 130. En men denkt dat
ook NA 2050 hier nog olie en gas zal zijn…
Het regeringspensioenfonds wordt beheerd
door de Nationale Bank op zeer transparante wijze. En in dit land is de belasting en
de benzineprijs zeer hoog. Men heeft hier
dus niet de fout gemaakt om deze geld-

DE NIEUWE EU-PRESIDENT
Per 1 januari verdwijnt swinging Sarko als
EU-baas en president Vaclav Klaus van
Tsjechië volgt op. Hij komt ook voor zes
maanden en na hem komt Zweden. Nou is
deze man een notoir EU-hater en hij
steunde ostentatief het Ierse NEE tegen het
nieuwe verdrag. Hij heeft zijn eigen Constitutionele Hof dat het nieuwe verdrag nog
bestudeert nu maar gevraagd even kalm
aan te doen. Stel je voor ze raden het af
terwijl hij president is. Hij zal ook NIET de
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stroom “op te feesten” maar hem bewaard
voor de volgende generaties. Er wordt veel
geld gestopt in het herbevolken van het
noorden van het land. De huidige rode regering heeft het niet goed gedaan en maakt
fors kans te verliezen van een een progressieve partij met nogal xenephobe trekjes en vol populisme, bij de verkiezingen
van 2009. Want ook in dit land is er
middelmatig onderwijs, een krap gezondheidssysteem, te weinig bejaardenplekken
en zijn er te weinig crèches.. En dat wordt
nu veranderd zegt de nieuwe ster Siv
Jensen, een ambitieuse dame. Gaat zij nu
de poet wel opmaken?

verloren? Zijn we dan in ons doen en laten
in de huidige wereld zo afgrijselijk in de fout
gegaan dat jonge mensen in de start-blokken niet meer mee willen sporten? Niet zo
best, denk ik dan; wat wacht ons allen nog?.
De laatste melding over dit onderwerp
kwam recent: het aantal neo-nazi incidenten
steeg in 2008 tov 2007 met 30%..
ALS WALLONIË FRANS WORDT..
Komt de franse grens binnenkort bij Brussel
en Maastricht te liggen? Stel u voor:
Frankrijk als buurman. Realistisch?
Ach, de onderhandelingen tussen wallons
en Vlamingen liepen alweer vast, de Vlamingen eisen steevast MEER autonomie en
wallonië moet rekenen met “verlaten worden” en dus af te worden gesneden van de
“vlaamse steun”.. Maar Wallonië kan,
gezien zijn economische infrastructuur echt
niet alleen voortgaan. De discussie hierover
is echter nu in Wallonië EN in Frankrijk redelijk ernstig aan het worden. Le Soir (B)
en La Voix du Nord (Fr.) hielden een
enquete. Als België uiteen valt willen 49%
van de Wallons best bij Frankrijk gaan
horen en 60% van de fransen zouden hun
ook welkom heten! Zo sprak het volk.
Een politicus van de liberale MR propageert
het openlijk en geheel “ingevuld”. Hij zegt:
“We moeten gebruik maken van hetzelfde
statuut als Polynesië, dus van Wallonië een
territoriale collectiviteit maken binnen het
franse verband”. Zo eenvoudig ziet hij het.
Want hij is er van overtuigd dat Wallonië
NIET alleen verder kan. Hij is ook erg boos
op de Vlamingen en ook op de socialistische partij van zijn “land’ die verzuipt in
haar cliëntelisme.
Velen zeggen: “Het België van onze vaderen is dood. De Vlamingen verzuipen in
hun populisme en de wallons in het clientelisme. We leven eigenlijk al in twee verschillende landen. Wat enkele jaren geleden
schimmige praat was is nu zeer denkbaar,
deze aansluiting bij Frankrijk”.
En ook nog deze: Zou België zoals het is
ooit NOG eens zo worden opgericht? Absoluut niet. Wie zou er nu nog een drietalig
land oprichten, met een vooral francofone

ELTERN GEGEN RECHTS
Zo heet een oudergroep in Duitsland waarin
verontruste ouders van rechts-radicale jongeren elkaar helpen en ook instanties waarschuwen, voor wat er met hun kids gebeurt.
In Berlijn vallen steeds meer, ook goed opgeleide jongeren, vanaf 13 jaar, in de
klauwen van rechts-radicale groepen met
uiterst bedenkelijke opvattingen. Deze preken opstand tegen corrupte politici en zijn
uiterst nationalistisch. En verbonden met de
NPD. Hun relaas laat de wanhoop zien van
ouders, leraren, jeugdwerkers die niet meer
weten hoe deze kids te overtuigen van het
gevaarlijke van hun ideeën. Het zou intussen gaan om 1 leerling op 13, dus ca 8%
hoor je en dat zijn er Duitsland breed dus ca
50.000. Racistisch, neo-nazi ideeën, verheerlijking van fout verleden en van daaruit
wordt actie gevoerd. Velen komen ook in
conflict met de wet. Ouders proberen samen met leraren de communicatie naar hun
jongeren open te houden, om ze niet geheel
te verliezen. Het is uiterst moeilijk je afkeuring uit te spreken over hun opvattingen,
zonder daarbij de relatie te verliezen,.. dat is
een echte balanceeract. Helaas heb ik daar
ook de nodige ervaring mee opgedaan;
vroeger in een grote stad bij het privé opvangen van drugsverslaafde kids en recent
is het mij ook niet bespaard gebleven. Het is
enorm moeilijk.
De vraag is hoe komt het zover bij goed
opgevoede en opgeleide jeugd? Hoe komt
het dat zij het geloof in “onze maatschappij”
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hoofdstad die in Vlaanderen ligt? Je zou gek
zijn om dat nog eens te doen.?
Velen die ik tegenkom geloven niet in een
splitsing van België, maar als je de diepte
van de controverse peilt en de impasse ziet,
dan begin je het echt te geloven. Want
geloven in België zoals het was, dat is echt
afgelopen.
Intussen vertrok de vlaamse premier weer
en kwam er na een crisis weer een
opvolger. Vijf premiers in een paar jaartjes..
Dat zegt eigenlijk alles. België is politiek
gezien een vastlopertje.

heid”, hoor je in India. Na de afgrijselijke
aanval op half Bombay , (weet u ook nog
van de ook moorddadige aanval in 1993?),
moesten al twee ministers weg en het gedonder begint pas. Maar let wel, het onveilige van India is geheel niet nieuw. Van
de 608 districten zijn er regelmatig in 231
geweldsuitbarstingen en in 55 is men de
controle kwijt aan separatisten. Ook zijn er
minstens 7000 mensen gedood sinds 2004
in terroristische aanvallen. Dat is het echte
plaatje! Een maoïstische guerrilla vindt je in
11 van de 28 staten (India is een federatie).
De 15000 veiligheidsbedrijven bloeien er
ook al jaren en geven aan 1 miljoen mensen
werk en kennen een groei van 25% per jaar.
En ook particulieren schakelen beveiligers
in. Een verzekeraar maakt reclame: u betaalt een premie en u krijgt bij een dodelijke
overval 1500 € per slachtoffer. Helaas zijn
veel beveiligers lid geweest of nog steeds
van louche organisatie.
Ons foute beeld van een land in opkomst,
democratisch gefundeerd en met veel
armoede leek voor velen niet op China,
waar zoveel opstanden zijn tegen het
regiem en ook zware repressie heerst. Dat
beeld moet u dus echt bijstellen: India zit vol
geweld en terroristen, helaas. Dat daar
Pakistan aan bijdraagt is duidelijk en
Kashmir is ook geen rustige plek. Tenslotte;
vergeet niet dat India en Pakistan, beide
atoommachten, al drie felle oorlogen uitvochten sinds ze van elkaar werden gescheiden. En pas sinds 2004 praat men
samen weer over vrede…
De moslims (een minderheid hier, want het
moslimdeel van India werd ooit Pakistan), in
dit land voelen zich sterk achtergesteld en
ze zijn opstandig: een tikkende tijdbom.
De VS kijken nu ook zeer bezorgd: hun
bondgenoten zijn nu onderling opnieuw in
oorlogsstemming. Dat komt wel heel erg
slecht uit… en dat is ongetwijfeld ook de bedoeling van de mensen achter deze aanval.
Kijk op de kaart: Afghanistan—Pakistan-India.., een keten van instabiele landen,
waarvan er twee de atoombom hebben.

OOST-EUROPA
RUSLAND, OEKRAÏNE EN DE EU
De gasoorlog met Oekraïne is een erg
serieuze klucht, waarin list en bedrog een
dagelijkse plek hebben. En de EU hangt
aan de gaspijp, waarvan de kraan in
Oekraïne staat. En dat is verleidelijk.
Gazprom verloor al 1 miljard en Poetin is
woedend. Maar de EU heeft nog steeds te
weinig gas, met name in het oosten,
ondanks het sturen van waarnemers en een
poging van voorzitter Tsjechië om het te
bezweren.. Nu is er een topconferentie aangekondigd door de russen, die beginnen te
snappen dat praten mogelijk beter helpt dan
dreigen. De politieke belangen zijn enorm,
voor alle betrokkenen. Dit toont aan dat er
snel een nieuwe alternatieve gasweg moet
komen (Nord-stream) en ook meer
leveranciers van gas. Nederland werpt zich
al op als “europesche gasrotonde” en ziet
ook gasimport met tankers uit Algerije en
elders als mogelijkheid. Zoals Frankrijk doet
in Marseille. Oekraïne chanteert nog verder,
maar verliest zijn sympathie in de EU en
toont ook geen echt net gezicht. De haat
tussen de oud-sovjetstaten (zie ook
Georgië) en Rusland zit diep. En Poetin, die
de zwakke Medvedev overheerst, speelt het
spel ouderwets keihard.

ZUID-AZIË
ONVEILIG INDIA
“Onze premier heeft de economie en de buitenlandse politiek gemoderniseerd, maar
heeft niets goeds gedaan voor onze veilig-

PAKISTAN: POLITIEK.-BEST. CHAOS
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Pakistan is steeds meer een puinhoop met
name in het stammengebied in het oosten
grenzend aan de oorlog met Afghanistan.
Want daar zitten de taliban en zijn de
duizenden madrassen (radicale Koranscholen). Hoe moet je zo’n chaos nou
beheersen? Musharaf deed dat op zijn manier Zadiri zijn opvolger doet het best wat
onhandiger. De geallieerden doen het met
wapens, raketten en luchtaanvallen. Elke
week tientallen doden waaronder veel burgers. Want de vijand woont tussen de
burgers… zoals ook in Tsjetsjenië eerder en
ook nu in Afghanistan. En de bommen ploffen voortdurend om de zaak te destabiliseren.
Nu gaat Zardiri ertoe over om talibanvijandige stammen, die er ook zijn , te
bewapenen. Ze heten hier de lashkar. Vrijwilligers die dus een militie vormen. Dat
deden de amerikanen ook al in Afghanistan,
maar toen TEGEN de russen die daar
oorlog voerden… En wat daarvan kwam is
bekend. De idee van Zadiri komt ook uit de
Iraakse situatie voort, waar dit volop werd
en wordt gepraktiseerd. Voor vandaag een
noodverband en voor morgen een nieuw
groot probleem dus.
De terroristen die Mumbay terroriseerden
kwamen duidelijk uit Pakistan, uit Pendjab,
het grensgebied met India. En dus geen
pasjtoun uit het oosten. Dit gebied is een
kweekvijver van politiek radicalisme, dus
hun motieven zijn zowel politiek als diplomatiek. De aanvallers waren hoog opgeleid, mooi geschoren en goed gekleed in
moderne spullen: echte middenstands kinderen. Enkelen werkten jaren voor grote
farmabedrijven. De politieke beweging erachter richtte dus een militaire tak op en het
resultaat was afgrijselijk. De kennismaking
ging zeer diep. Wordt dus, helaas, vervolgd… De verhouding India-Pakistan is
ernstig verstoord. Deze landen die uit afscheiding ontstonden voerden al drie oorlogen met veel doden en ellende. En sommigen zoeken nu herhaling daarvan.
De minister van Buitenlandse Zaken van dit
land zei in een interview:
“Mogelijk waren de aanslagen bedoeld om
ons te bewegen troepen naar de grens met

India te laten verplaatsen, dus minder
soldaten te laten aan de grens met Aghanistan. De groep van de aanslagen in
Mombay is jarenlang rustig geweest maar
ging nu het radicale pad op. We hebben
deze organisatie nu verboden en zullen hun
leiders berechten. Uitleveren aan India kan
niet: want er is geen uitleveringsverdrag.
We doen veel tegen het terrorisme. We treden militair op in het stammengebied en
werken samen met India en Afghanistan.
Het terrorisme is vijand nr. 1 en niet India.
India beloofde geen militaire represailles te
nemen en dat is wijs. We zijn beide atoomstaten en militaire respons zou zelfmoord
zijn”.
Dit zegt een minister van een land met een
enorm terrorismeprobleem, die weet dat dit
oplossen iets is voor twee generaties.
TALIBANTERREUR TEGEN SCHOLEN
In de SWAT-vallei in west-Pakistan regeren
de taliban met ijzeren vuist. Als je als meisje naar school gaat wordt je vermoord en je
school gaat in de fik. Dat staat namelijk in
een ultimatum van die groep dat half januari
afloopt. Hun terreur , sinds 2007 zeer heftig, gaat nu een confrontatie aan met het
Pakistaanse leger en de talibanleider weet
zich gesteunde door Allah. Hij wil kost wat
kost de sharia invoeren en is afkerig van de
heidenen van Islamabad. Ze oefenden al
wat en bliezen honderden scholen op. Nu
het Pakistaanse leger samentrekt aan de indische grens ontstaat er wat veel ruimte
voor Fazlullah met zijn milities. Wij westerlingen kijken met ongeloof en verbijstering naar deze mensen die uit liefde
voor hun God het onderwijs aan vrouwen
afwijzen en als straffen moord en vernieling
terecht vinden. De verschillen in de religieuze) wereld blijken weer eens enorm op
onze aardkloot.
GEBLOKKEERD THAILAND
Thailand is gespleten en de 81-jarige koning
weent. Wat kan hij nog doen? De opstandigen (de gelen, ultraroyalisten, middenklassers, legerliefhebbers) wonnen hun
zaak; het hooggerechtshof ontsloeg de
premier en verbood hem zijn politieke
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rechten vanwege verkiezingsfraude.
Hij
mag nu achter zijn zwager Thaksin aan naar
het buitenland tot grote spijt van de rode
aanhang. Ze zijn voor gelijkheid en sociale
politiek. Maar Thaksin heeft de geur van
grote corruptie bij zich.. De roden, boeren
uit het noorden, willen het andersom. Het
leger bleef neutraal, ook met twee bezette
vliegvelden met wel 350.000 gestrande
toeristen. Intussen is de blokkade weg maar
de tweespalt is geen millimeter kleiner
geworden. De koning hield ook zijn speech ,
de dag voor zijn verjaardag, dit keer maar
niet. Hij kan niet kiezen en werd ziek van de
burgerkrijg.. Intussen claimt “rood” dat het
een meerderheid zou hebben om een rode
regering te vormen…
Het parlement benoemde een nieuwe
premier, die op de dag van zijn
maidenspeech het gebouw niet binnen kon.
Vanwege protesterende voor de deuren…
Het is nog niet afgelopen daar, al is de
jonge premier optimistisch..

Sarko ontmoette de Dalai Lama in Gdansk
en China keek boos toe. Ook was het in
Parijs dat de Olympische vlam werd uitgedoofd: iets onvergefelijks. En dan ook
nog dat onderhandelen over de opening van
de OS08… Zeer ergerlijk.
Maar nu zijn er ook nog interne narigheden
omdat ook in China de groei terugvalt, de
export met enkele % daalt, waardoor er
meer WW komt en een langzamer welvaartsgroei voor de arme chinezen. Het
nationalisme zal dus verder toenemen en
een revaluatie van de yuan is te verwachten. Andersom dan de VS wil natuurlijk. Frankrijk doet gewoon aan reaalpolitiek want Sarko heeft de chinese markt
en goodwill hard nodig, maar er zijn ook
voor hem, grenzen. Een geprikkeld China in
een recessietijd dat is niks goed voor de
lieve vrede!

NOORD-AMERIKA
MEXICO LIJDT
Er emigreerden 12 miljoen mexicanen naar
de VS en zij stuurden 17,5 miljard $ naar
“huis”in 2008. In 2007 was dat 24 miljard!
En in 2007 deden dat 71% van hen; nu
nog 48%. In 2008 kwamen er nog 300.000
bij, maar dat waren er 200.000 minder dan
in 2007. U ziet het effect van de crisis in de
VS op dit emigratie land bij uitstek. Nu wordt
het ook immigratieland eigenlijk, beter
gezegd, een reïmmigratieland: wel 2 à 3
miljoen zullen er gaan terugkeren. Zoals het
ook in Spanje en andere West-Europese
landen zal gaan. De president van Mexico
gaat nu ook steun geven aan het bedrijfsleven en ook de infrastructuur opknappen met zo’n 32 miljard. Ook is er een
potje van 53 miljoen voor remigranten. Dat
zal weinig helpen want het ontbrekende
maandgeld van de emigranten voorzag
velen van een basis-inkomen. Die keren nu
terug naar de bedelstaf.
Men denkt of beter men hoopt, dat het over
drie jaar beter zal gaan…, dan kunnen ze
weer over die lange muur.

TAMIL TIJGERS IN BEDWANG?
Hun “hofdstad” in het noorden van ShriLanka werd ingenomen en ze verloren veel
greep op “hun”gebied. Na 30 jaar gaat het
nu sterk bergaf met deze hindoes
(minderheid), die vechten tegen hun
boedhistische broeders in het zuiden.
Religie en cultuur scheiden hen, ook hier
dus. De vroegere politiek van “pappen en
nat houden” werd verlaten; militaire
middelen lijken beter te werken. Maar dat
moet worden afgewacht, want deze groep
bezit zware artillerie, marineschepen en
zelfs vliegtuigen! Hun leger dat zijn mannen,
vrouwen en kinderen die in grote discipline
opereren. Ze dragen cyanidecapsules bij
zich, om zelfmoord te plegen als ze
gevangen genomen worden! Hun oorlog
kostte al 70.000 doden en hun driestheid is
groot. Zij vermoorden in 1991 Rajiv Ghandi
en de president van Shri-Lanka Premadasa
in 1993. Afgewacht moet worden in hoeverre nu hun macht is gebroken.

OOST-AZIË
GEPRIKKELD CHINA

VERDWENEN KORAALEILAND

38

Het is zoek, het aloude koraaleiland Bermeja, dat de grens markeerde tussen de VS
en Mexico in de Golf van Mexico. Daar liggen grote olievoorraden zegt men en het
eiland markeerde de verdeling van het gebied. Men is erg achterdochtig omdat er
geen sprake is van een aardverschuiving in
de bodem en het eiland toch onvindbaar
blijkt. Ook de documenten , die deels voortkwamen uit het verdrag Clinton-Zedillo in
2009 zijn foetsie. Er wordt nu gefluisterd dat
het eiland door “iemand” gewoon is opgeblazen. De olie-oorlog Mexico-VS begint
nu ook al…?

krijgen? Intussen meldt men dat een
aantal vrijgelaten gevangenen weer aan
de djihad deelnemen. Het gevang was
nog nooit een begin van een beter leven
en natuurlijk zijn sommige fanaten hier
ook niet “genezen”. Een schande van
een groot land begint nu aan zijn laatste
fase..
LATIJNS AMERIKA
BRAZILIË KOOPT SCHIETTUIG
Een grote wapendeal is bijna rond: drie
(atoom)onderzeeërs, 51 helicopters en 4
patrouillevaartuigen. En dan mogelijk ook
nog 30 à 60 Rafale jachtvliegtuigen. Alles
frans en het werd bezegeld toen Sarko
Brazilië bezocht. Er was natuurlijk ook wat
concurrentie: de russen mixten mee bij de
jagers, maar dat schijnt niet veel voor te
stellen. Oh ja, de locale industrie bouwt zelf
mee aan de onderzeeërs en de heli’s. U ziet
waarmee Sarko zijn geld terug verdient en
ook dat Brazilië zich bewust is van zijn
nieuwe grandeur. Daarbij hoort ook veel
pief-paf-poef. Wer nicht angreifen kan, wird
gefressen…

BUSH POETST IMAGO OP
Vlak voor zijn vertrek krijgt ook nog de autoindustrie ook nog geen geld van zijn
partijgenoten; hij deed het toch. Hoe kan hij
nog een beetje leuk afscheid nemen, de
president die wel 75% van de amerikanen
een mislukking vindt. Ook blijkt nog dat
Rumsfeld alles wist van martelen in de
iraakse gevangenissen… en Bush ontsloeg
hem niet, toen hij dat zelf vroeg. Wat voor
testament laat hij dus achter?
Dus liet hij een bos adviseurs opdraven om
zijn blazoen nog even op te poetsen. Deze
groep is gedoopt: The Legacy Project…
Daar proberen ze hem vooral nog een menselijk gezicht te geven en ze adviseerden
hem de kinderen van de gevangenen te
steunen en het over de gezondheidsproblemen in de wereld te hebben.
Nixon vertrok ook ooit in diepe ellende,
maar kreeg later enige rehabilitatie, Of Bush
dat zal lukken is maar de vraag, want ook
intelligentie ontbrak volledig in zijn presidentschap… De foute man op een te belangrijke plaats. Een ramp voor de VS.

GAAT DE CRISIS BRAZILIË VOORBIJ?
De groei gaat hier onverminderd dor met
5% en er is groot optimisme in dit land.
Want het banksysteem is hier relatief erg
gesloten; in Mexico bijvoorbeeld is dat voor
80% internationaal. Ook hier weinig last van
het uitblijven van geldzendingen door
emigranten. Ook al is dit een grondstoffenexporteur, de economie is erg goed
gediversifieerd hier. Waardoor er minder
effecten optreden van de crisis. Maar veel
hangt af van China, dat 10% van de grondstoffen absorbeert. In tien jaar ontsnapten
20 miljoen inwoners aan een lange armoede; 10% van de bevolking van 196
miljoen. De middenklasse groeide ook tot
53% van de bevolking. Niet iedereen is
overigens even gerust op de idee dat de
crisis zal passeren.
EMBRAER, de zeer succesvolle vliegtuigindustrie hier, draait prima. Zij richt zich op
vliegtuigen voor regionaal verkeer van 70 à
100 stoelen en scoort daarmee erg goed.

GUANTANAMO
Obama gaat haar sluiten, maar liet weten
meer tijd nodig te hebben dan voorzien.
En ook dat de VS nooit meer zullen martelen. Cheney verdedigt nog steeds dat
martelen, wat hij eerst ontkende. De
juridische nasleep zal nog lang bij ons
blijven. Waarheen met deze gevangenen,
die het eigen land vaak niet wil terug-
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Ook al komt de concurrentie uit Canada
(Bombardier), Rusland (Shukoi), China
(Avic) en Japan (Mitshubishi) er aan.
Dit bedrijf werd in 1969 door militairen
opgericht, en na een zorgelijk leven, in 1994
geprivatiseerd. In 2000 ging het op de beurs
in New York, en het succes is groot. Hun Ejet is een groot succes: al 500 stuks
geleverd en 850 in bestelling. Het bedrijf valt
op, ook bij andere grote vliegtuigfabrikanten
als Airbus (EADS) want een omzet van 7
miljard is interessant en de technische
know-how is ook indrukwekkend. Men zou
wat de kennis betreft zo kunnen instappen
in de lijn van de A320 en de B737, maar
daarvoor zijn er nog geen echte plannen.
Hun laatste product uit de “very light jets”,
de Phenom 100, doet het ook prima na een
verkoop van 800 stuks. En de 24000 werknemers zien de toekomst hoopvol tegemoet.
Brazilië komt er echt aan..

De westers ambassades in Kaboel zijn ware
forten en in Teheran staat er enkel een eenvoudige muur omheen. De VS mag dan de
democratie preken, maar de stem van Iran
maakt in het MO veel MEER indruk!
Aldus Rober Bear, ex-CIA in zijn boek, een
oproep aan de VS tot nuancering.
OG-CRISIS IN DE EMIRATEN
In Dubai heeft men nu ook zorgen omdat de
massale bouwproducten nu geen afnemers
meer vindt en de prijzen van appartementen
en huizen wel eens met 50% of zelfs 80%
zouden kunnen gaan dalen in 2009. Het is
nu al 40% lager..De schulden van de Staat
zijn nu ook al 80 miljard en dat is 148% van
het BNP, maar het land heeft nog wel wat
activa elders. De buuremiraten kijken bezorgd naar hun buurman Dubai . Want er
dreigt ook politieke instabiliteit en sociale
onrust. Laten betalen voor onderwijs, toenemende werkeloosheid en sterk stijgende
overheidsuitgaven zijn nu zichtbaar. Vele
golfstaten krijgen nu ook een begrotingstekort vanwege de dalende olieinkomsten. Zelfs de rijkste landen lijden nu
plotseling ook onder de enorme terugval…
Een stevige les voor velen, die dat niet voor
mogelijk hielden.

OCEANIË
ZOMERSE STILTE?
Het is hoogzomer in dit gebied, maar ook
hier is de crisis voelbaar. We lijken ver weg
van hun beslommeringen, de pers geeft
weinig nieuws.
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
ONBEGREPEN IRAN
Een ex-agent van de CIA schreef een boek
dat heet: IRAN, de onverstoorbare opkomst
van een land. Daarin beklaagt hij zich over
de ongenuanceerdheid waarmee Iran wordt
neergezet in de VS en elders. Want dit zeer
moderne land, dat worstelt met zijn radicale
religie, stemt maar voor 10% op deze radicalen! Minder dan in … Turkije. De president en zijn mohlla’s zijn in werkelijkheid
ook de motoren achter de modernisering: ze
zetten in op Internet en het perzisch is op
het net al de derde taal . Na engels en
mandarijn. En Amadinedjad blogt ook al
jaren zelf… Iran poseert als het niet-corrumpeerbare land tegenover de VS. Want
het grootste export-aandeel van de VS en
UK naar Irak en Afghanistan zijn beveiligingsdiensten. Terwijl dezelfde VS de
stroomvoorziening in Bagdad al jaren niet
voor elkaar kan krijgen!

HET WONDER QUATAR EN ZIJN EMIR
Er zijn 0,2 miljoen “echte” inwoners en 1,4
miljoen in totaal. De meerderheid zijn
vreemdelingen uit de Philippijnen, SaoudiArabië, India (allemaal werkers dus) , en uit
het westen ca 50.000. Het BNP per kop is
hier 73500 $ (en voor de autochtonen is het
400.000). Het land heeft 15% van de
reserves, heeft 15% groei en een inflatie
van 14%. Het was eerst enkel olie, maar de
nieuwe emir, die zijn vader verjoeg, ging
aan het gas en… kreeg al snel gelijk. De
emir is gek op Parijs en Frankrijk waar hij
zijn gewaden aflegt. Zijn tweede eega is erg
modern maar loopt in sluiers en meer van
dat. Want het is hier whahabitisme
geblazen. Quatar is erg bekend geworden
door Al Jazeera (ik ben een fanaat kijker
naar dit zeer goede nieuwskanaal in het
engels!) en ook door de diplomatie van de
emir. Daarbij geeft hij overigens erg gul van
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alles weg. Ook zit het MO-commandocentrum van de VS in Doha, ook werd
Frankrijk gevraagd zijn centrum uit Djibouti
hier op te zetten (werd niet gedaan), alle
pief-paf-poef komt ook uit Frankrijk, en dan
is er nog de actieve diplomatie. De emir
betaalde de vrijkoopsom aan Libië, hij
nodigde ook de Arabische Liga bij herhaling
uit om bij hem te vergaderen; ook kocht hij
een vliegtuig voor Syrië (en kocht daar neutraliteit mee) en, de emir en de turkse
premier gingen tot ergernis van de saoudi’s
samen praten met Israël en Syrië. Ook
Darfour had zijn aandacht en met Israël
heeft hij prima betrekkingen. Hij is met anderen doodsbang dat men Iran ooit bombardeert; dat zou een ramp zijn, weet hij.
Quatar ligt erg strategisch tussen de Aartsvijanden Saoudi-Arabië en Iran. Met de
saoudi’s was het wel eens lastig over
grenzen en zo, met Iran deelt men het 3e
gasveld ter wereld. De emir snapt dat hij in
zijn bevolking moet investeren voor NA de
olie en het gas en zijn eega is dus erg druk
met zeer goede universiteiten aan te halen
betaald uit het staatsfonds. De zes beste uit
de VS zijn er al en ook een franse Managementschool. Maar op die uni’s zitten
maar 2000 autochtonen… want ook zonder
diploma gaat het je hier goed. Dat mentale
deel is best een dik zorgpunt. Intussen verrijzen de mooiste gebouwen en zijn er ook
prestigieuze musea. Hij is mordicus antiradicaal moslim en laat dat op Al Jazeera luid
horen. De moderne moslims van nivo zijn
ook vaak op “zijn zender” te zien. Ook zijn
er kerken van alle gezindten: katholiek, copten en protestanten.
Quatar is een merkwaardige uitzondering
dus en laat openheid en tolerantie samengaan met een strenge vorm van Wahabitisme… Alcohol is er in speciale winkels
voor buitenlanders.. En wil een autochtoon
een slokje dan stuurt hij zijn indische chauffeur om het te halen. De emir is dus
eigenlijk een VOORBEELD van hoe het ook
kan, daarbij gaat hij verder dan de saoudi’s
met zijn modernisme. Maar u ziet dat er veel
mogelijk is op deze aardkloot!

WEG MET DE BIEPPOORTJES
Mogelijk kent u dat moment: u staat half
ontkleed bij het poortje van de vliegveld
check, loopt door en het ding… dat PIEPT.
U had zelfs uw ceintuur al in de hand, maar
helaas het waren die euromunten in uw
broekzak. Deze controles zijn erg tijdrovend,
soms wel 30 minuten extra-tijd en bij transatlantische vluchten vaker zelfs veel meer.
Dus moet je er al drie uur tevoren zijn… En
als u weet dat een A380 wel 800 passagiers
heeft dan is het wel duidelijk waarheen het
gaat. Dat moet dus anders, en jawel ziehier:
Er is een controlerende rolweg uitgevonden,
u stapt erop u rolt verder en u wordt geheel
doorgemeten qua metalen en biometrie, de
controle neemt dus maar 10 minuten. Dat is
al beter… Ik stond al twee keer in de fouilleerstand omdat er iets piepte. Dat was gewoon de pastis van gisteravond, maar dat
snappen die mensen niet. Dus hoop ik maar
dat dit nu binnenkort ook voorbij is. Dan is
het alleen nog mijn Beuchat-horloge wat om
een of andere reden steeds de electronische attentie trekt… Dus ik riskeer ook in
de toekomst een fouilleerbeurt die helaas
enkel door gorilla’s wordt uitgevoerd.
PAPIEREN GEBOUWEN
Ik zag ze die papieren gebouwen, huizen.
Prachtige dingen en mestal van Shiguru
Ban uit Japan. Het land van het papier. In
1989 bouwde hij in Japan het eerste papieren gebouw uit papierrollen. Niet simpel omdat het erg lastig past bij de bouwvoorschriften, waar men de facto nogal eens
uitgaat van de idee: Zwaar is stevig. Dat is
voor papier niet waar: het is zeer licht en
toch stevig! En het stort ook niet in bij een
aardbeving… Intussen weet hij het zeker en
doet het voortdurend. Want van papier kun
je alles maken, het is een excellent constructiemateriaal. En het watervast maken
is ook erg eenvoudig, simpeler dan bij hout!
Er komt een Centre Pompidou van papier in
Metz; het is klaar in 2009. Hoogte 77 meter,
en het dak is van hout. Intussen heeft hij
het bewezen: papier kan echt en heeft vele
voordelen. Hij veroorzaakte een kleine
revolutie in de bouwwereld van speciale
gebouwen. Wie Had dat ooit gedacht,
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eenvoudig weg je papieren huis, volgend op
je papieren kindermuts.

electrisch verwarmd. Powea moet concurreren en levert dus desgewenst een “grandfroid verzekering” bij. Per regio is er een
temperatuurdrempel gedefinieerd en als het
kwik daar 1 graad onder zakt, dan krijgt u 1
€ per dag per graad uitgekeerd (= dus
korting op uw rekening natuurlijk). De premie is alle maanden van het jaar 4 € per
maand. Er zijn al 148.000 polissen afgesloten en Poweo rekent op 20% van zijn
klanten wat betreft deze polis. Zo wordt een
energieboer een verzekeraar… , natuurlijk is
er ook een echte assuradeur ingeschakeld.
Nieuwe tijden nieuwe methoden: mensen
hebben geen reserves meer voor verrassingen, en daarom gaat het hier.

HET KRISTALEILAND VAN MOSKOU
Niet ver van Moskou, op het schiereiland
Nagatino komt een 450 meter hoog Kristal
Eiland te staan. Een soort reuze tipi met
spits dus, een kerstboomachtig gebouw of
een toren van Babel. Een ministadje in een
stad eigenlijk. Hij stelde 2.5 miljoen m2 aan
oppervlak voor, ontwerper Norman Foster.
Appartementen, hotels, bureau’s, winkels,
musea, theaters, bioscopen… Met als huid
een dubbele wand uit ijzer en glas en in energie zelfverzorgend met zonnepanelen.
Levering in 2012… Als de investeerders nog
roebels hebben natuurlijk.

VERHUUR UW ONGEBRUIKTE SPULLEN
U opent op een website uw “eigen verhuurwinkeltje” en u verhuurt uw kinderbedje voor
5 € per dag aan zo’n 20-tal belangstellende
grootouders. Al 500 mensen doen dat nu
op Goopes.com voor een paar euro per
maand. Van alles wordt verhuurd: een campingcar voor 100 € per dag, mode-accessoires, trouwjurken, het loopt prima intussen. Maar zoals steeds opnieuw gaan nu
ook professionals weer meedoen..
Dus haast u, voor het te laat is. U heeft gegarandeerd wat liggen thuis, van een rustend schilderij tot een paar ski’s of schaatsen, want het is winter. Een goede oefening
voor het crisisjaar 2009!

DE BB-TELEFOON
Deze kit gebruikt de FM-radioband om uw
mobieltje handsfree te maken. Het is eigenlijk een FM-zendertje dat u op uw autoradio kunt ontvangen met een microfoon
die het telefoongeluid oppikt. Dus u klemt
op elke mobiel gewoon op het luidsprekerdeel via een microfoontje en klaar. Als u
tenminste ook het kabeltje voor de voeding
in de sigarenaansteker deed en de frekwentie instelde op een lege FM-plek. Als
de telefoon gaat, wordt uw radiozender
gewoon even onderbroken en u hoort uw
bellende eega of vriendin. Let wel, de
kleine draadloze micro op uw mobieltje
heeft wel een batterijtje nodig en die kan
maar 2 uur gesprek aan. Dit simpele ding in
2 minuten installeerbaar kost 90 € en kunt u
al zien op: www.bbphone.fr.

PROTHESES UIT CHINA
Al 30% van de protheses worden gemaakt
in China, Marokko etc. en dat geeft forse
winst en, helaas ook problemen. Zwak keramiek, een beetje lood er in, etc. De douane
heeft het er maar moeilijk mee: hoe stel je
zoiets vast als je geen expert bent? Een
franse fabrikant vraagt 120 à 150 € voor
een kroon, en in het buitenland is dat 20 à
40 € . De tandarts is niet verplicht u te zeggen waar zijn kronen vandaan komen. Nu
gaat er in Frankrijk toch een onderzoek
starten om eea eens wat te overzien. En
mogelijk moet er straks toch een herkomstbewijs worden verstrekt door uw
tandarts. En dan maar hopen dat die ook
niet vervalst gaan worden..

LOW-COST RUIMTEVAART-REIZEN
Ja het kan in 2011 al. Xcor uit de VS neemt
u mee voor 95000 $ in de Lynx; er is per
vlucht plek voor twee passagiers.
Concurrent Virgin Galactic gaat dat ook
doen, maar voor het dubbele… Er zijn al
een 20 kaartjes verkocht. Wil u echt afstand
van ons allen nemen, dan kan dat tegen
een passende prijs. En hoe!
VERZEKERING TEGEN DE KOU
Poweo is hier een alternatieve stroomverkoper ; en in Frankrijk wordt nog best veel
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De Wet van Behoud van Ellende werkt ook
hier: U wil goedkoop doorkauwen, maar u
riskeert dat u een loodvergiftiging oploopt…
Tol van een geslaagde mondialisatie.

………………………………………
……………………….………………
TOPICS/CAPITA SELECTA

UW EIGEN DNA-SCHILDERIJ
Afhankelijk van grootte en uitvoering kunt u
voor 250 tot 1059 € uw eigen DNA-portret
aan de muur krijgen. U levert wat wangslijm
in en de firma Helys levert het u. Zou u ooit
zoek raken dan heeft de gendarmerie dat zo
van de muur afgehaald en intussen kunt u
laten zien aan al uw bezoek hoe uniek u
bent.

-GAZA, HAMAS EN DE ANDEREN
De Gazastrip.
Oppervlak 365km2 , zo’n tiental bij 35 km
met erop 1,5 miljoen palestijnen. Let wel:
4100 inw./per km2! WW 50%, 80% heeft
minder dan 4 $ per dag. En nu al 18 maanden onder het israëlisch en egyptisch embargo na de machtgreep van Hamas in
2007. De wapenstilstand eindigde in november 2008 nadat Israël een raid uitvoerde
in Gaza en Hamas daarna geen verlenging
wilde. Er is groot tekort aan voedsel, de
3900 bedrijven die er ooit waren zijn gesloten op 23 na. De electra-voorziening is er
nog maar enkele uren per dag door gebrek
aan stookolie. Ook heeft 70% van de bevolking geen stromend water meer. Medicamenten zijn er weinig, ook niet tegen
kanker en suikerziekte. En 1/3 van de aanvragen om buiten Gaza naar het ziekenhuis
te mogen zijn afgewezen door de beide
buren. Alle vroegere beursstudenten zijn nu
weer terug want ze kunnen niet naar het
buitenland. Dat is de huidige toestand van
“de strip”. Vroeger Egyptisch, toen voor de
palestijnen, toen bezet door Israël ( ook met
kolonisten) en nu, nadat Israël vertrok, weer
in oorlog met dit land. Hamas won de
verkiezingen, kreeg geen voet aan de grond
in het bestuur en verjoeg vervolgens Fatag
uit de strip. Hamas religieus fanatiek, Fatag,
de regerende socialisten en ook uiterst
corrupt, zeker onder Arafat.. En daarna regenden Hamas-raketten voortdurend op zuidelijk Israël….
Een stukje land, gekenmerkt door armoede,
politiek fanatisme en complete blokkering.
Op de been gehouden door derden. En
zonder perspectief, wanhopig en radicaal.,

NIEUWE ALARMSYSTEMEN
Visidom heet het en U bestelt het, hangt de
cameratjes discreet op in uw huis die hun
signaal doorgeven aan een server die via
ADSL aan een externe computer hangt. Als
het is ingeschakeld en er gebeurt iets
vreemds bij uw afwezigheid, dan stuurt die
computer u een MMS (= een videoboodschap) voor uw mobieltje. U kijkt en ziet en,
U belt de prinsenmarij. De investering van
de firma Renilg uit Genève hiervoor was 2
miljoen dus de prijs zal wel pittig zijn. Er is
echter ook iets veel goedkopers mogelijk: U
hangt een oud-PC-tje aan het internet met
een webcam en zorgt dat u op uw verblijfplaats uw PC kan bereiken. U zet hem permanent aan en kijkt af en toe cq luistert of
alles nog rustig is. Terwijl u bij vrienden een
wijntje dringt en een vorkje prikt. Kost VEEL
minder… en werkt ook prima.
INTELLIGENT Skiën
Diodeschermpje op de mouwen, een ingebouwde GPS in uw nieuwe ski-jack en u
neemt ook uw mobieltje mee. Via dat laatste
download u de kaart van uw skipiste ( al 420
in Europa beschikbaar) en u krijgt ook het
weerbericht mee. Verder houdt het bij waar
u bent, was, en hoeveel km u al maakte en
ook hoe snel dat gebeurde. Zo bent U weer
helemaal IN. Het is te koop voor 1200 €.
U kan nou niks meer gebeuren met dit Navjack van O’Neill. Ook niet “hors-piste”.
Behal-ve natuurlijk bij een lawine dan bent u
weer als vanouds de klos met jack en al.

De Hamasmachine
In 1987 opgericht door de Moslimbroeders
en in 1993/94 weigerde het de Osloakkorden. In 1996 boycot van de verkiezingen en in 2004 wordt de kleine sheik
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in de rolstoel, hun voorman, gedood door
Israël. In januari 2006 winnen ze de verkiezingen en nemen in juni de controle over
in Gaza. In juni 2008 komt er een wapenstilstand met Israël na veel raketbeschietingen. Op 19 dec. 2008 stopt de
wapenstilstand: Hamas wil niet verder en op
27 december valt Tsahal de strip binnen.
We kunnen nu dus spreken van een strijd
van 20 jaar, twee generaties.
Hamas is een politiek/religieuze organisatie,
en een militaire en ook , via charitatief werk,
diep verankerd met de bevolking. Een
sterke constructie die je niet omaar
wegknalt… (Zie Afghanistan(Taliban), Vietnam (communisten)….).
Het leger wordt geschat op 16000 man, met
32000 kalasjnikovs, 2000 raketten en 4000
lanceerinstallaties en 120 ton explosieven.
De raketten zijn zelfgemaakt, maar er zijn
ook Katoesjas en Graad (russisch/chinees)
en geleverd door Iran). Via de 250
smokkeltunnels van Egypte naar Gaza,
waar ook voedsel door gaat.
De leiders zijn uit de 70-er jaren, nu dus 40ers en zij zijn allen intifada-experts.
Hun peetvaders zijn Saoudi-Arabië en Iran.
De eersten vanwege de Moslimbroeders
daar, maar toen Arafat voor Saddam koos,
kreeg Hamas ook 200 miljoen van de
regering. Ondanks de vele VS-protesten.
Iran heeft zijn contacten met Hamas via
Hezbollah. Levert raketten etc. en ook
minstens 3 miljoen in cash. Zo blijft hamas
dus draaiende…

-2009 VOLGENS JACQUES ATTALI
Omdat hij mijn privé-profeet is, zijn boeken
over morgen zijn magistraal, citeer ik hier uit
zijn recente column.
L ’ANNÉE T
De enige zekerheden voor 2009 zijn: het is
HET astronomische jaar met de langste
zonne-eclips van de 21e eeuw, al het andere
is gissen.
Wie wint de EU-verkiezingen? Wie wint er in
Duitsland? Wat gaan de olielanden doen
met een instortende olieprijs? Welke slechte
streken zijn er nog te verwachten in de
financiële wereld? En waar gaan de terroristen weer toeslaan?
Er zijn nu twee scanariï zegt hij:
Het eerste, meest waarschijnlijke, is een
Obama die het lukt om de grote publieke
werken te realiseren met chinees en oliegeld.
Verder is een Europa dat weer
verdeeld zal blijken waarschijnlijk (en dat
dus ook minder kapitaal zal vinden), ook de
opkomende landen duiken in een recessie
op hun beurt met alle sociale gevolgen van
dien. Vooral in China, India, Oekraine,
Pakistan, Korea en de Maghreb.
Het minst waarschijnlijke is denkt hij, dat de
staatsfondsen nu toch gaan snappen dat
het tekort van de VS onhoudbaar is, dat de
FED de facto failliet is, omdat de VS zijn
schuld nooit kan betalen. Ook dat de VSbonds erg link zijn, en dat niemand in
Washington eigenlijk nog iets kan uitrichten.
Dus een val van de dollar en een failliet van
de federale VS.
Om het te kunnen zien aankomen moet je
letten op het gedrag van de markten bij het
financieren van de VS. Met T-bonds (T van
Tresor) waarin ze nu zelfs voor 0% in willen
investeren, omdat dit het minst gevaarlijk
lijkt. Dus een VS die mogelijk straks failliet
gaat is nu de beste plek om je geld heen te
brengen… Daarmee is alles voor 2009 door
Attali wel gezegd!
Daarmee ging ik het nieuwe jaar in,
peinzend, daar was geen ontkomen aan.

Een complexe boel
Dit is de setting, met erom heen de VN, de
Arabische staten die onderling verdeeld zijn
(religieus en politiek), de buren met hun
belangen, de EU (die flink subsidieert) en de
“esrt van de wereld”. En dit dan ook nog
gebouwd op een conflickt fundament dat al
begon met het zionisme eind 19e eeuw… en
dat daarna via Sjoah en uitroepen van de
staat Israël werd gecompleteerd. Dus wie
wil oordelen : er is veel studie-werk aan de
winkel… Hoe verder je teruggaat, hoe complexer het wordt en hoe vager de schuldvraag. Dit geheel is het stadium van een
“gewoon conflict” al heel lang voorbij.

-WERKELOOSHEID 2008/2009
Tja, dat is nu de nieuwe hamvraag: hoe diep
gaan we zinken alvorens weer te stijgen?
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Obama wil 2,5 miljoen banen scheppen,
maar, wil dat nu al weer verhogen. En de
toppers van Goldman Sachs zien mogelijk
4,3 miljoen werkelozen in de VS , die begin
2010 pas wat gaat verminderen. Nu al is
men op het ww-nivo van vorige crisissen , in
november stuurde men 530.000 werknemers naar huis! Nu zien we weer de opti
‘s en de pessi’s vechten om hun gelijk en
dat ligt stevig uit elkaar: meer dan een jaar
qua moment van herstel en meer dan 3
keer bij het aantal ww-ers… Nu is er in
totaal al 6,7% werkeloosheid, nog niks
panisch. Maar in de bouw is het 12% en in
de industrie 9. Blanke vrouwen scoren nu
maar 5% maar jonge zwarten al 32%.. Dat
laatste kan oplopen tot 50-60%.
Ook
ontslaan nu mogelijk ondernemingen relatief
snel veel mensen, en zij zullen bij herstel
dan ook sneller weer aanstellen. Hoe minder diep ontslag nu gaat, hoe gemakkelijker
herstel mogelijk zal zijn. Dat is een dure
ervaring.
Alles hangt nu “even” af van de ingrijpende
Staat en Obama is daarvan niet bang, merkt
iedereen. Maar ook hij moet evenwicht
vinden tussen korte en lange termijn effecten van ingrijpen!
Bush moest nog net voor zijn vertrek een
ideologische doodzonde begaan: hij gaf 17
miljard directe steun aan de autoboeren..
daarvan zou hij eerder niet hebben kunnen
slapen. Zijn partij is nu zelfs boos op hem:
iedereen spuugt hem nu uit.
Het beeld van goed gelede mensen met
grote borden, midden tussen de mensenstroom van grote steden, die werk
zoeken en hun CV meedragen, komt al
weer terug. Want werk zoeken bij het
arbeidsburo is lastig, lange wachttijd en adverteren is kostbaar. Dus planken aantrekken op rug en buik, goed gekleed en
geschoren naar buiten en dan maar hopen
dat je op straat op een mooie dag je nieuwe
baas tegenkomt. Het zijn weer barre
tijden…

vinden. Daschle wil forums oprichten om
ideeën te verzamelen. Dat komt in het
straatje van de hooggeleerde dame Regina
Hertzlinger, Harvard geleerde. Zij ziet het
heel simpel als een gewoon product, die gezondheidszorg, met gewone distributiemethodiek die we al lang kennen. Dus:
-elke burger kiest zijn verzekering op een
open commerciële markt
-iedereen MOET zich verzekeren, de staat
ziet daarop toe.
-kleine gespecialiseerde hospitalen bestaan
naast de algemene, want niet iedereen
heeft alles nodig.
-in een open database vindt je alle prestaties met hun prijzen en kwaliteit
-de verzekerde krijg belastingaftrek voor zijn
premies en de armste krijgen subsidies.
Klaar zei Hoogervorst in Nederland en deed
bijna hetzelfde.. Wij betalen aan een commerciële verzekeraar in Nederland onze
maandpremie voor het NORMALE pakket
en verzekeren (commercieel) BIJ wat we
MEER willen. Aanbieders onderhandelen in
concurrentie met verzekeraars over aanbod
en prijs, en hun resultaat telt mee bij onze
keuze (pas op: dat geldt voor ons buitenlanders hier NIET, want wij shoppen in het
staatssysteem in Frankrijk). Dus van je
nederlandse inkomen betaal je premie voor
de speciale zorg (AWBZ) en je betaalt ook
nog een % van je inkomen tot een bepaalde
limiet voor de pot voor de armen, etc.
Dus het is een mix van commercieel voor de
“gewone zaken”en de staat voor de speciale
zorg.
De macht moet dus bij de patient komen: hij
kiest en hij betaalt zegt ook Regina en komt
zo Hoogervorst tegen.
Omdat het pakket in Frankrijk KLEINER is
dan in Nederland, krijgen wij ook korting op
de premies: er geld nu een landfactor
Frankrijk van 66%.
Dus het wordt tijd dat Balkenende en Hoogervorst Obama en Daschle eens uitleggen
hoe Nederland het aanpakte, onder
overigens groot geraas. Ja er zijn ook fricties te melden, failliete ziekenhuizen bijvoorbeeld.. En fusies van verzekeraars
waardoor de concurrentiekrachten verzwak-

GEWONE
COMMERCIËLE
GEZONDHEIDSZORG
Obama
en
zijn
gezondheidsminister
Daschle moeten een nieuw systeem uit45

ken. En ook zwakke aanbieders van zorg
die slecht opkunnen tegen de commerciële
verzekeraars… Maar ook al gevechten over
kortere wachttijden, dus hogere service voor
patiënten.
Dus mogelijk wordt Hoogervorst de medische adviseur van Obama? U ziet waarin
een klein land groot kan zijn.

tot blinde wraak. Een snuifje Versailles valt
dus ook hier niet te ontkennen…
-DE EZELPADEN IN DE HIMALAYA
Dit gebergte van Pakistan tot Birma is wel
2700 km lang. Op de 600.000 km2 in vijf
indiase staten plus Boethan en Nepal
wonen wel 50 miljoen mensen op 3000 à
5000 meter hoogte. Hier trekken ezelkaravanen met zout en graan van boedhisten naar hindoe’s via moslims. Hier
verdien je ca 230 € per jaar en leeft uiterst
geïsoleerd. De Himalaya-bewoners zijn de
grootste marcheerders ter wereld ze lopen
weken zonder pauze. Maar nu zijn er ook al
15000 km wegen aangelegd , wonderen van
de techniek vaak. Met het handje gemaakt
door mannen die 0,5 euro per dag verdienen daarvoor. Kunstwerken met nivoverschillen van duizenden meters over enkele
honderden kilometers afstand. De wegen
zijn vooral militair van betekenis en worden
ook voor civiele zaken als taxi’s en
vrachtauto’s gebruikt. Maar de karavanen
gaan het nog wel enkele generaties uithouden hier. Ze vervoeren spullen voor de
bewoners en zijn ook berichten verstrekkers
voor families, over doden, geboorten en
huwelijken. Ze zijn de boodschappers van
hun wereld. Zoekt U nog de rust en de
eenzaamheid, dan koop wat ezels en ga
hier lopen. Of, indien varen u meer bevalt,
ga dan met pensioen in Zuid-Amerika.
Haast u, het duurt nog maar even als de
crisis voorbij is…

-DE ARMEENSE GENOCIDE
De kwestie loopt al bijna een eeuw hoog op
ook bij het overleg over Turkije wel/niet bij
de EU. En tussen Frankrijk en Turkije is het
een bron van strijd, want de armeense
gemeenschap in Frankrijk is groot en
powerfull (o.m. Charles Aznavour). Recent
boden een groep turkse intello’s excuses
aan en de turkse president denkt aan het
instellen van een gemengde commissie om
de historie te herbeoordelen. Ook bezocht
de turkse president al een voetbalmatch in
Armenië. Overigens was premier Erdogan
woest over de 25.000 handtekeningen
onder het intello-manifest, alsook het leger,
de diplomaten en de oppositie. Kortom het
beweegt wel, maar ook alle kanten nog op..
Eind 19e eeuw was het ottomaanse rijk in
groot verval en de europese grootmachten
verdeelden de vrijgekomen machtssferen
nogal willekeurig. En dwongen de turken
ook om goed om te gaan met christelijke ,
griekse en armeense minderheden. Dat was
te veel voor de beweging der Jonge Turken,
die de sultan afzetten (1909) en daarmee
lagen de wortels van de genocide er al vóór
WOI. Een periode van anti-westers denken,
panturkse ideeën en groot nationalisme
begon en mondde uit in de genocide van
1915. Genocide van grieken en armeniers
vooral. Hun bezit wordt ingepikt door de
turkse bobo’s en 1 miljoen mensen worden
wreed vermoord. Enver Pacha was een der
leiders bij deze operaties. Toen kwam
Mustafa Kemal (Atatürk), verjoeg de jonge
turken en gaf de armeense genocide
openlijk toe. Noemde dat : een schandelijke
actie. Dat is een stukje historie achter de
armeense genocide. Ingredienten? Een rijk
in verval, grootmachten die blind forceren,
en ressentiment na de nederlaag dat leidt

****

-CO-2 (HYSTERIE )
GROENLAND: GERED DOOR CO2?
Groenland is bedekt met 300 meter ijs, dit
grootste eiland ter wereld. Met 57000 inwoners waarvan 88% eskimo’s. Top in zelfmoord en alcoholisme. Wel 2/3 van zijn
BNP komt uit Denemarken… Nog wel.
Omdat het ijs daar rap smelt, door CO2
productie van de mens beweren sommigen, wordt het mogelijk de energie-schatten
in de bodem te exploiteren: 30 à 90 miljard
barrel olie en 47 miljard m2 gas… Dat is ¼
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van de wereld-voorraad. En ook nog: goud,
nobium, tan-talium,uranium, ijzer en diamant... een schatrijk landje dus dat nu wel
“apart” wil… Maar voedster-moeder Denemarken krijgt de helft boven een basisopbrengst! De Denen zijn niet gek. Nu eens
kijken of de exploitatie lukt (Kyoto zit wat
tegen en nu ook nog Poznan…) . Ook
moeten nog wat grenskwesties met de
buren worden uitgevochten , zoals Rusland
en Canada. Of het kind dankbaar zal blijken
naar de vroegere verzorgende ouders…?
Het valt te bezien. Voor die rijkdom kan je
ook een hoop wisky kopen. En u weet het:
olie etc. vinden is al vaak een vreselijk lot
gebleken. Zie Nigeria, Soedan, DR Kongo,
…. De vloek van de bodemschatten, dreigt
ook hier en de problemen van een enorme
invasie aan exploitanten.

schot hebben. Het wordt big business weten
Rhodia en Societé Generale.
-MINERAALWATER VAN DE IJSBERGEN
In Groenland smelt ijs van 3000 jaar oud en
wordt mooi in flessen gestopt en… verkocht. Gezond, zeggen ze, want bevroren in
een tijd dat de lucht nog schoon was…
-SNEEUW MAKEN VOOR DE ALPEN
Te weinig sneeuw op vele plekken in wintersportland. Dus maakt nu een Israëlische onderneming sneeuwmachines die 1000 m3
kunnen maken per dag. Op basis van technologie om in Zuid-Afrika mijnen te … koelen. Goeie business weten ze, want steeds
meer gebieden komen sneeuw tekort: het is
daar te … warm.
Voila de greep uit waar de industrie van
vandaag al op anticipeert via de opwarming
der aarde… Niks hysterisch, gewoon business. Ze bedoelen het niet, maar spelen
eigenlijk het spel van … Darwin, van de
evolutie.. goed mee. Want ze helpen de
natuur een handje.

LEVE DE OPWARMING DER AARDE!
Probleem die opwarming, nou ja. Maar voor
velen ook nieuwe kansen. De mens gaat al
eeuwig gewoon verder en is at the end, een
overlever. Ziehier wat er nu al aan acties
loopt om te PROFITEREN van de opwarming van onze planeet…
-DE DRIJVENDE HUIZEN
In Nederland bouwt Dura Vermeer een heel
dorp vol drijvende huizen, immers de waterspiegel zou wel eens een meter kunnen stijgen. Bij Maasbommel is men actief, maar
ook in Duitsland, GB en Denemarken.
-OLIJFOLIE UIT ENGELAND
Dit jaar was het niks eigenlijk maar Mark
Diacono is overtuigd dat hij gat scoren. In
Devon heeft hij 7 hectare met olijfbomen
aangeplant , en ook coings, granaatbomen
en amandelbomen. Hij wacht gewoon op
warmer weer; en dat KOMT, weet hij.
-WIJN UIT NOORD-EUROPA
GB, Zweden en Denemarken gaan witte
wijn aanbouwen en Duitsland en Oostenrijk
zien kansen voor rood. Over 25 jaar is het
zover weten de vooruitdenkers daar.
-BOMEN IN KONGO VOOR CO2-KREDIET
Op 4000 hectare Savanne gaat men bij
Kinsjasa bomen aanplanten. Die kunnen het
CO2 weghappen en dus kun je ze “verhuren” aan landen die een te hoog CO2-over-

****
-KOEIENMAGEN EN CO2
De grootste veroorzaker van methaan
(CO2) is de veestapel en vooral de koe. Ze
eet gras, hooi etc. en geeft ons melk, vlees
en… enorme hoeveelheden mest en methaan. Dat komt door de processen in de
koeienmaag, waar bacteriën zorgen voor
methaanproductie. Dat was u bekend als u
steeds aandachtig deze rubriek las en dus
beseft u dan ook dat koeien MEER CO2
produceren dan auto’s…
Nu werkt er in Marseille, in het grote ziekenhuis La Timone een onderzoeker, Didier Raoult geheten, die beroemd is om zijn ontdekkingen over virussen en bacteriën. Deze
medemens ontdekte al in 2003 enkele reuzevirussen en zelfs dat een virus zelf door
een ander virus kan worden geïnfecteerd.
En nu zegt hij ons, dat er een prioriteit moet
ko-men voor onderzoek van bacteriologische processen in koeienmagen. Tja als
het hem lukt die bacterieën te temmen, dan
hebben we in een klap de GROOTSTE CO2
producent gekalmeerd. Ook zegt hij dat
maagbacterieën bij de mens obesitas kun47

nen veroorzaken kunnen, en dat ook daar
iets aan te doen is. Dat werd ontdekt toen in
Zuid-Afrika de struisvogels dood omkiepten
en toen gaf iemand een bacterie die deze
beesten in zich hadden te eten aan een
..kip. En laat me die kip nou 30% groter
worden dan zijn zusjes! En toen dacht een
onderzoeker, he, zou dat kunnen betekenen
dat ook dikke mensen zo’n “foute” bacterie
hebben? Zo werkt dat namelijk bij onderzoek. Deze Didier kan nog veel voor ons
gaan betekenen. Geef hem dus subsidie en
haal die maar op bij de vliegtax !

Zelfs de studenten met regeringsbeurzen
komen voor 95% NIET terug…
Dus wilt u de toestand in Algerije weten: kijk
naar deze emigrantenstroom… Bouteflika
heeft nog veel te doen en dat geldt ook voor
zijn opvolgers. Dit in een olie en gas land
dus! Ai, ai Algerije!
OLIJVENOOGST EN IMMIGRANTEN
De Spanjaarden hebben het in het laatste
decennium verleerd; het zelf oogsten van
hun olijven. Nogal hard buitenwerk. Maar nu
de crisis er is en de werkeloosheid moeten
ze het weer zelf gaan doen, vindt Madrid.
En voor 35 à 40 € per dag…De vakbonden
vinden ook dat de eigen mensen nu voor
gaan, boven de vroegere arbeiders uit Roemenië, Polen en zeker boven de 5000 “maghrebiens en subsahariëns” die nu dus zonder werk zijn. Deze veelal “zonder papieren
aanwezige” deden vroeger het harde werk
voor weinig geld en zijn nu aangewezen op
de verzorging door de charitatieve instellingen.
Dit soort situaties is een heel oud verhaal
eigenlijk: de arme Spanjaarden die begin
20e eeuw naar de VS gingen werden bij de
krach van 1929 massaal op de boten huiswaarts gevaren; nu moeten ook de mexicanen naar huis terug uit de VS en ook in
Europa is het “STOP” met de armen uit het
oosten en het afrikaanse zuiden. Want het
domme, harde werk is gewoon nu voor de
eigen bevolking. Idem ook in Frankrijk, zij
het nog maar een beetje en ook in Nederland is dit te beleven nu. De eeuwige oude
wet geldt weer: in hoogtijdagen brengen
laag verdienende immigranten welvaart en
als de crisis komt vliegen zij het eerste eruit
op weg naar nog minder welvaart dan toen
ze nog werkten. Keihard, en niet zonder
schade aan mensen en dus ook bron voor
ressentiment, voor later. Zo bouwen we
onze problemen voor later al weer eens op..

MIGRATIE
-JEUGDIG ALGERIJE VERTREKT…
Je moet aan een GPS kunnen komen, een
boot, een buitenboordmotor van 40 pk
(3000 €), 280 liter brandstof en liefst ook
wat zwemvesten. En dan hup in het water
en naar Sardinië waar de italiaanse kustwacht je jaagt. Dat is ca 700 à 1000 € per
persoon in de boot. Uiteraard kijk je ook
even naar het weerbericht. Ze weten dat je
vaak gepakt wordt, maar wat is hun lege
alternatief? Geen werk en arremoede. Het
begon zo in 2005 en in 2007 werden er al
2000 gepakt. In 2008 ongeveer hetzelfde
aantal. Op Sardinië zijn er nu ook opvangcentra en particulieren krijgen 30 € per
vluchteling als ze hem herbergen. Het befaamde document dat je 5 dagen respijt gaf,
(om door te vluchten naar Marseille), bestaat nu niet meer. Vaak horen ouders niets
meer van vertrokken jongeren: soms zien ze
ze op foto’s in de krant van gepakte boten
of aangespoelde lijken. Algerije beweert
scherper zijn grenzen te bewaken ook op
dringend verzoek van de EU. Er is nu zelfs
een wet tegen illegaal vertrekken.
In tegenstelling tot wat gezegd wordt zijn het
geen marginale figuren. Nee, het zijn vaak
gediplomeerden uit de betere verhoudingen,
die vertrekken. Zij willen het leven dat ze op
TV zien vanuit het westen. Ze verbranden
hun papieren en vertrekken uit hun vaderland zonder toekomst. Ouders in betere
doen sturen hen op studie naar Europa en
de VS, en weten, dat ze er meestal blijven.

FILOSOFEREN—DISCUSSIËREN
-FRANKRIJK: EEN GEVAAR VOOR
EUROPA?
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Dat zegt de duitse filosoof Peter Sloterdijk
en daarmee schokt hij velen. Hij wil de
scheiding aan van het koppel DuitslandFrankrijk. En dat baseert hij op zijn kijk op
de verwerking van WOII, bij deze beide
landen. Duitsland kon na het verliezen van
WOI ook niet tot een adekwate verwerking
komen en ging daardoor naar de catastrofe
van WOII. De duitsers daarentegen, te beginnen met de duitse protestanten, deden
veel aan auto-kritiek na WOII. Dat Frankrijk
na WOII niet in het facisme is beland is aan
de Gaulle te danken en het Duitsland van
VOOR WOII bestaat nu echt niet meer.
En dan zegt hij: “We zien in Frankrijk de
terugkeer naar het fantasme van de grandeur, dat de kleine Napoleon ons bracht.
Frankrijk valt terug in de maatschappij van
het toneelspel wat in het tweede Empire
ontstaan is. Dat is gevaarlijk want de sporen van de burgeroorlog zitten daar diep in
en je weet nooit wanneer de explosie komt.
Het gaat hier echt om het resultaat van de
folklore van de Revolutie wat zich nu weer
doorzet.. “.
En zo laat hij mij achter met een onbegrepen idee , met iets wat ik niet echt plaatsen
kan. Is dit zijn filosofische expressie van de
“Exception Francaise”? Ziet hij wat hier vele
mensen als een diepe angst in zich dragen?
Namelijk dat de franse maatschappij met
een goede vonk op het juiste moment, meteen in de grote fik vliegt?
Voer voor echte theoretische filosofen die
naties zien als superwezens met een psyche, angsten, emoties. Kortom met alles
wat in de individuele mens ook steekt.
Boeiende gedachte maar geen echt gemakkelijk grijpbare kost.
Wilt u meer? Lees dan: Theorie des aprèsguerres. Opmerkingen bij de Frans-duitse
relaties sinds 1945. (Libella/MAREN Sell,
2008) van Peter Sloterdijk.

N.a.v. de reactie van lezer C. op het verhaal van
Nicole over brandwondenkids.
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

Met van harte dank Cor voor de feedback ! ☺
Dr. Peeters is idd wat we zouden
kunnen noemen ‘Die Stille Star’.
Zoals ik lees kies je voor de ‘zwakke’
en zoals je aangeeft laten ze ons zoveel ‘kracht ‘ zien. Mogelijk kunnen
we als mensen aan de zijlijn, de term
‘zwakke’ anders formuleren … Iets
in de zin van ‘de krachtige , kwetsbare’. …
Mensen zoals dr. Peeters zijn zeker
een modelvoorbeeld .
Ik wens je heel veel inspiratie,
vertrouwen en enthousiasme in je
mooie bijdrage met de kindertjes.

****
REACTIE IN DUPLIEK op het “model van
Graves” ingezonden door Nicole.

---------------------------------------------------------

Reactie op tekst van Leon.

Reactie Nicole op tekst van lezer C.
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L.
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.

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 voordraagt 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.

Nicole:
Dank je van harte voor je feedback ☺
Het is zoals je schrijft een complex en
divers gegeven . En ja , je vindt het
ook terug in groepen , volkeren,
landen… Al is de huidige context
die telkens een rol speelt… Ook
groepen mensen evolueren van de
ene kleur in de andere. Bedoeling is
dat we bij ons-zelf beginnen en is niet
zo dat iedereen dat doet hoor.

N.
Ja ik kan me heel goed voorstellen dat
je zou genieten van een wandeling
door Mormoiron … met al die
gekleurde petjes … mensen … zoals
je schreef in je anekdote over in LP
over de dame en de heer die heftig
tekeer gingen… rode pet zou ik dan
zo zeggen, schrijven …

L.:
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
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L.: Maar nee, de psychologe in
Nicole, zal dit idee zeker afraden…
want daar kan de mensheid nu nog
niet echt tegen.. Jammer dus.

onrustig van wordt ‘ … ‘wat is jouw
bijdrage in het verhaal?, wat denk je
dan nu over jezelf ?’.

N.:
Het zou heel confronterend kunnen
zijn… jezelf weerspiegeld te zien in
een bepaalde kleur op je pet… en ik
ga er van uit dat het meest constructieve is om zonder veroordelen
naar anderen, aan zelfreflectie te
doen . Al kennen we vaak onszelf
doorheen de ander nietwaar…

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

L:
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.
N.:
Ik zie idd wel eens clienten in een
kleur … en ik zie dat dan… meer niet
en minder ook niet. Ik bedoel dat ik
door die observatie alleen weergeef
wat het bij mij doet … en ik
communiceer dan het effect … Bv
Wanneer een client weer eens heftig
de vinger wijst op de ander en
zichzelf niet in vraag wenst te
stellen… zeg ik ‘ik hoor en zie dat
je de ander hier flink als schuldige
aanwijst… ‘ ‘ik merk bij mezelf dat
ik daar weinig mee kan, dat ik er
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