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EDITION ABRAHAM
Dit is pas de vijftigste editie van Le Provençal,- nou eigenlijk de vijf-en-vijfstigste-,
maar de aanloop tel ik maar niet mee. Al ruim vijf jaar beleef ik, en ik hoop ook
anderen, er best plezier aan. Voor zo’n jubileumnummer moest iets bijzonders
worden bedacht, dus vroeg ik om uw opinies. Bekijk ze in de aparte bijlage!
……………………………………………………………………………………………………..
“ALLES MOET ECHT ANDERS, OM TE VOORKOMEN DAT NIET OOK ALLES ZAL VERANDEREN“ Schreef
ooit ene Giuseppi Tomaso di Lampedusa , auteur van het boek: LUIPAARD. Een mooi crisis-motto toch?
“DE BANK IS EEN INSTELLING WAAR MEN U EEN PARAPLUIE LEENT ALS HET MOOI WEER IS, EN DIE U
MOET TERUGGEVEN ALS HET SLECHTE WEER BEGINT” (Geciteerd door F.O.Giesbert, journalist en auteur)
“HET MODEL, WAARIN DE PRESIDENT DE EED AFLEGT AAN HET VOLK, WORDT WEER VERANDERD IN
EEN MODEL WAARIN HET VOLK DE EED AFLEGT AAN ZIJN PRESIDENT” (Zei recent ene Skokov, russische
historicus. Retour naar de Middel-Eeuwen dus, en niet alleen in Rusland?)
“ LAAT DE MENSEN TOCH TSJECH ZIJN, OF POOL, ITALIAAN OF DEEN. En HOU TOCH OP MET EUROPEANEN VAN HEN TE WILLEN MAKEN”. ( Aan het woord is Vaklav Klaus president van Tsjechië en , voor
even, ook van de EU. Daar wordt ene mensch toch stil van. Het EU-verdrag is door hem nog steeds niet
geratificeerd. Is de EU TE tolerant?).
“ALLEEN DE HEER WEET ALLES EN HIJ SPECULEERT OOK NIET OP DE BEURS”. (Zei een lord-econoom in
Engeland)
“WAT TELT IS ZOVEEL MOGELIJK GELD INVESTEREN IN 2009” ( Zei de premier Fillon in Frankrijk).

“Al heel binnenkort komen er weer veel sociale bewegingen in Frankrijk los, dat zult u
gaan zien. We gaan een instabiele en onzekere periode tegemoet”. (Zei Hamon, de net gestarte
PS-woordvoerder van Aubry en werd hiervoor niet bedankt door veel fransen)..

“U MOET WETEN DAT LEVI EN BRISTOL GOEDE OUDERS PROBEREN TE ZIJN, EN DAT ZE ZOWEL NAAR
SCHOOL GAAN ALS EEN JOB HEBBEN” (Zei grootmoeder Palin over haar ongehuwde dochter, na
beschuldigingen van losbandigheid van het jonge stel, in de bladen).

“Als ik even een grapje mag maken dan zou ik willen voorstellen dat de vader van het
kind vaderschapsverlof neemt”. (Zei Segolène Royal naar aanleiding van het nieuwe moederschap
van Dati, minister van Justitie).
“SARKO IS GEEN NAPOLEON EN GEEN JULIUS CESAR. ZIJ WAREN GENIAAL EN BOUWDEN EEN
IMPERIUM. DE ENIGE DIE ENTHOUSIAST IS OVER SARKOZY IS HIJZELF” (Zei Arnoud Montebourg PS en
toont hiermee helaas opnieuw dat de PS de man speelt omdat ze de bal niet kan krijgen).
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*VOORAF
e
Ja, dit is echt de 50 Editie en LP gaat
al naar meer dan 190 lezers in 8
landen. Deze lezersgroep ontstond
langs lijnen van toeval: mond op
mond reclame (of mail op mail..) en
door toevallige ontmoetingen. En ook
een aantal lezers die meedoen met
het vullen van de kolommen met
allerlei onderwerpen van diverse
soort. Ik dank mijn diverse correspondenten
van
Zuid-Afrika
tot
Nederland/België zeer voor hun
bijdragen! Dank aan alle mensen: de
zeer actieve lezers/schrijvers en
natuurlijk ook mensen die gewoon
wat “bladeren”. Maakt allemaal niet
uit; ik bedoel niet meer dan U wat info
te bieden over Leven in Frankrijk en
over wat ik zie en hoor over onze
scherp veranderende wereld. In de
bijlage met 50+ reacties die u apart
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DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL

3

Bladen/Kranten
Frans
Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ;
L’Expansion; Le Figaro; Le Canard Enchainé; et plus.
Duits
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ontving, zijn ook interessante suggesties gedaan over de verbetering
van de toegankelijkheid van LP .
Mogelijk moet er een (fysiekere)
opdeling komen in een ”Frankrijkdeel” en een “Globaal deel”.
mogelijk door deze onderdelen apart
toe te zenden. Hogere manipulatietechnieken zijn van deze eenmansredactie niet te verwachten,
vrees ik. Plaatjes, foto”s ook niet
omdat ze het bytesgewicht onmiddellijk naar diverse megabytes zullen
tillen, terwijl we nu over een halve
megabyte praten. Want LP gaat ook
naar lezers met een kleine postbox
en/of low speed data Lines.
De redactie broedt dus op “beter en
prettiger maken” en staat gaarne
open voor al uw suggesties in deze.
Wat zijn uw ideeën hierover? Laat ze
dan aan me horen!
Hoe dan ook, het maken van LP geeft
mij het nodige plezier en het kunnen
delen/uitwisselen van de info die ik
verzamel over mijn hobby “de mensen en hun wereld” is een groot
plezier. That is the bottom line voor
mij. Ik rommel gewoon wat verder en
hoop u nog lang LP te mogen
toezenden en vooral ook van u te
horen! De volgende 50 worden dus
nu aangesneden…

dacht voor 3000 x L‘Express, ruzie
over horizonbedervende windmolens
en hoogspanningslijnen en een te
rommelig politie-archief. Hoe zit het
hier met rijk en arm, talenkennis, de
medische verzorging in geografische
onbalans, en hoe ziet men de regering van Nicolas Ie Premier . De trek
naar de stad van de grootgrutters en
veel details over Politiek en Hervormingen. In “Doe iets met uw
leven” deze keer het prachtige zeezeilen, wat eindigde met een 84
dagen record; de 88 dagen van Jules
Verne zijn dus nu ouderwets geworden. In Affaires weer een hele rij
zaakjes, waarbij de politici , zoals
altijd de boventoon voeren. Weer een
geschakeerde foto van Frankrijk voor
de liefhebbers.
Globetrotters en Filosofen
-Algemeen
U treft hier aan: de schuivende hitlijst
van de BNP’s en diverse crisisbeschouwingen ( krimpende wereldhandel, bange banken, de roerige straten,
zakkende OG-prijzen en bouwopdrachten voor supergebouwen, Madoff en zijn helpers, paniek in autoland, zakkende PC-verkopen).
Dan nog nieuws over de kwaliteit van
de gezondheidszorg, de uitzonderlijke demografie van Frankrijk (naast
de anderen), ethische problemen met
biotechno, toenemende piraterij en
intensievere bestrijding, drugsbestrijding langs economische weg…
Allemaal min of meer heftige bewegingen op onze aarde door diverse
move’s van haar bewoners.
-Olie etc.
De blijvend ondoorzichtige energieprijzen en de nieuwste grote gasvelden van Rusland krijgen aandacht.

Wat biedt EDITIE 50-09?
Francofielen en poëten.
Het conservatisme van Frankrijk is nu
even een voordeel in de wereldcrisis.
Hoe minder je vooraan loopt en breed
gaat, hoe minder last je hebt van een
wereld terugval. Uiteraard leest u
over achtergronden van de betogingen/stakingen van Lycealeerlin-gen
tot vakbonden en over de positie van
werkgeversbazin Parisot. Ook aan-
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Sinds de crisis is er niet veel aandacht meer voor energie, behalve dan
groene investeringsprojecten, maar
let op: Rusland en Iran, de echte
gasgiganten wachten op hun kansen
ná de crisis.
-Religies
Een paus die Israël kapittelt en nu
ook ruzie krijgt met het jodendom
omdat hij ultra’s in de kerk terugneemt. En vrouwelijke besschoppen
bij de anglicanen.
-Afrika
Bloedvergieten, staatsgrepen en corruptie enerzijds (vooral DR Kongo) en
positiefs anderzijds (Ghana). Een
continent in ontwikkeling, veel verguisd en onbegrepen. Ook door het
westen dat daaraan niet onschuldig
is en, dat, -zo’n 60 jaar geleden en
eerder-, het niet veel beter deed.
-West-Europa
De EU in een “destagflatie”, krimpend
eurosceptisme, ww-uitkeringen onder
druk, frans-duitse industrieherrie.
Angela blijft overeind in flinke stormen en Berlusconi is op de top van
zijn populariteit, Ijsland zonder regering, een verzuipend Nederland op
termijn en ook nog corruptie onder de
deftige lords. Europa toonde waar het
eigenlijk voor is: éen bundeling van
krachten” en, het bleek ook een
veilige haven. Maar of Europa echt in
de race kan blijven ondanks zijn
zwakten is, gezien de grote verschuivingen, de grote vraag.
–Oost-Europa
Over de polen die nu dolen, na hun
vertrek uit diverse EU-landen, en op
zoek naar een beter leven … in het
hoge noorden en zelfs Australië. De
eerste lessen in wat de EU wel en niet
kan/wil, zijn nu geleerd.

. Zuid-Azië
Over de toenemende
spanning tussen eze aartsvijanden
sinds 60 jaar en beiden met een Abom. En over een soort indisch Enron
schandaal dat grote schade aanricht
in het imago van dit land.
-Oost-Azië
India en China zijn in deze crisis niet
vergeten en hun onheil is nauw met
het onze verbonden geraakt. Ook een
aspect van de nieuwe multi-polaire
wereld; vooralsnog enkel nog economisch, maar ook steeds meer qua
macht.
De doodarme crisis-werkelozen in
China krijgen daar geen WW, maar
moeten terug naar het platteland.
Waar Peking nu met veel geld
activiteit , voor hen, forceert.
Japan zakt schrikbarend snel weg, de
industriële productie is in vrije val
geraakt. Dit vergrijsde land zonder
veel echte toekomst, zal snel plek 2
aan buurman China moeten afstaan.
Andere tijden zijn aangebroken in dit
deel van Azië.
–Noord-Amerika
Obama ziet Europa niet erg hoog
zitten en de lobbies in zijn land zijn
naarstig op zoek naar nieuwe manieren, die goed bij Obama cs passen. Joe Biden is een soms wat
lastige grapjas en daarnaast een
netwerker met veel internationale
ervaring. Hij scoorde goed in München.
Frd wil alleen en zonder
staatshulp, maar het valt niet echt
mee.
De Guantanamo-zweer is tot verdwijnen gedoemd. Maar HOE dat moet is
niet erg duidelijk; het “collaborerende
westen” staat niet echt te trappelen
om gevangenen op/over te nemen…
-Latijns Amerika
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Chavez probeert opnieuw o eeuwig
president te blijven en heeft haast!
-Oceanië
Overstromingen en super-junglebranden met honderden doden, die veelal
blijken te zijn aangestoken. Dat is nu
ons nieuws uit Australië..
-Magrheb/MO
Israël koos en uiterst rechts. Het
vredesproces
wordt,
ook
MET
Obama, echt zeer moeilijk. De
raketten uit Libanon kwamen niet
meer, maar wel nog wat uit Gaza. En
het smokkelen hernam vanuit Egypte.
Ondanks kustbewaking door (jawel!)
Frankrijk en vergeldingsbommen uit
Israël.
Quatar ontslaat de duizenden gastarbeiders massaal: de olie werd te
goedkoop. Ongehoord sinds erg lan:
Quatar zelfs ook in de crisis.
Syrië, niet-godsdienstig Baath-land,
ontdekt “radicale islamscholen” en
gaat die nu zwaar controleren.
-Trends/Technologie
Een ratjetoe in vooruitgang en
verandering. Van groen begraven tot
zachtaardige robots; van stradivariusgeheim tot muggenmoord door
een bacterie; bomen planten tegen
lawaai en high-teck in Brussel. En
ook boekjes inspreken ipv schrijven.
De veelkleurige vooruitgang gaat
gewoon door…
TOPICS/CAPITA SELECTA
In het algemene deel een fraaie
confrontatie van de “spirits”(= mentaliteiten van de amerikanen en de
fransen en een verhaaltje over een
nette zakenman die met Madoff
“meeging” en nu zelfmoord pleegde.
CO2 besteedt aandacht aan een
historisch boek over het klimaat door
een (franse) kei in geschiedenis!

Migratie tipt u over het “Obamaeffect” voor migranten en vertelt dat
sommige hun naam wijzigen om beter
te kunnen integreren (!). En hoe de
zwitsers over het
met migratie
probleem
denken
nu
ze
bij
“Schengen” willen.
Discussiëren-Filosoferen bevat een
mooi verhaal van een LP-lezer, die
zich op bijzondere wijze inzet voor
blinde medemensen en , iets heel
anders, laat ook een super-rechtse
amerikaanse bal aan het woord over
…Obama.
Ik hoop dat u bij deze hoop zaken van
uw gading vindt. Veel leesplezier,
LEON

……………………………………….

*DIXIT---VERBATIM
“De banken moeten snappen dat de
tijden zijn veranderd. Als ze dat niet
gauw doen moeten ze maar van
business veranderen”. (Zei Lagarde minster
van poen in Frankrijk recent).

***
“Obama heeft naar mij gekeken en
zijn medewerkers keken naar mijn
aanhang”. (Sprak, tot mijn echte schrik, Segolène
Royal na Obama’s inauguratie. Er is dus iets echt
helemaal fout aan het gaan, met mevrouw Royal).
****

“LATEN WE VOORKOMEN DAT ONZE
SCHOLEN TOT KLEINE STATIONS SAINT
LAZARE VERWORDEN” (Zei minister Darcos
van Onderwijs sprekend over de “minimumservice” bij
stakingen op scholen).
****

“IK HEB IETS ECHT “FRANS” IN ME,
HEEL ERG INDIVIDUEEL. IK HEB DUIDE-
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LIJKE ALLE SYMPTOMEN VAN DE
SLECHTE EN DE GOEDE EIGENSCHAPPEN VAN DE FRANSE ZIEL” (Zei
Catherine Deneuve tegen de Times. Ik vindt
haar mooi en dat maakt veel goed)...

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

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 49-09:

****

Lezer J.S. die ook LP host op zijn website
www.speetjens.fr kondigde EDITIE 49-09
als volgt aan op zijn site:

“ De president zoekt steeds opnieuw de
confrontatie op en provoceert steeds vaker.
Dat is niet onze stijl”. ( Zei Chereque, baas van de

DE NIEUWE LP IS WEER UIT
e
Alweer de 49 editie van de hand van Leon
Speetjens. Met ongekende energie produceert hij iedere maand weer een dikke 50
pagina’s tekst over de meest uiteen lopende
onderwerpen. Steeds weer even plezierig
om te lezen. Soms met een scherpe en
soms met een melancholieke pen. Maar de
pen schijnt niet leeg te raken. De begenadigd schrijver is inmiddels aan zijn 50e
(abraham-editie) bezig, voorwaar geen
sinecure. Hij nodigt u allen uit te laten weten
wat LP u doet en wat u eventueel anders
zou willen zien. Alle opinies zijn welkom!
Heel leuk lijkt het hem ook om uw
tekstbijdragen te mogen ontvangen. Laat
dus van u horen via speetjensml@orange.fr

bond CFDT recent. Maar Sarko doet het ook niet vanwege
de zeer redelijke Chereque!).
****

“De utsche Bank).
****

“Frankr journalist bij Le Monde)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++

*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 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”…

Beste J.
Dank voor je lof en ik ben blij dat je website
nog niet werd geboycot omdat je Le Provençal host! Ik zal mij de volgende 50
edities netjes blijven gedragen en vraag al
vergeving voor mijn uitschieters en bêtises.
Leon
***
Van lezer Th. Kreeg ik direct na ontvangt
deze strelende reactie. Teveel eer maar
toch…
Beste Léon,
vanochtend "viel" editie 49-09 van Le Provençal
weer virtueel op onze deurmat.
Na eerst de begeleidende e-mail te hebben
gelezen deed ik wat ik altijd doe met de nieuwe
LP: omzetten in pdf formaat zodat Word en geen
onverwachte dingen mee doet.
Vervolgens geef ik toe aan mijn gretigheid om
uitvoerig te gaan lezen.
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Je oproep aan de lezers om eens te laten weten
wat zij nu van LP vinden, was het eerste wat me
opviel. En ik nam me meteen voor om hier
gehoor aan te geven.
Maar eerst lezen dus.....! Nu, een kleine 4 uurtjes
verder kan ik zeggen dat ik hem uit heb.
Sommige delen zal ik nog eens herlezen, als het
wat bezonken is.

blijft het land sterk achter. Ook hier weer:
schijn bedriegt soms een tijdje…
ACHTER DE LYCEUMLEERLINGEN
Darcos moest op de rem met zijn hervorming van het lyceum een soort van
VMBO. En dat op “verzoek” van Sarkozy.
De leerlingen, hun vakbonden voorop,
staakten echter nog even door, tot de
vacantie kwam en de kou. Ze wilden geen
UITSTEL maar afstel natuurlijk. Maar dat
zal niet lukken.
Waarom zijn deze leerlingen van het lyceum
zo fanaat tegen alles hervormingen? Wat
drijft hun? Dat is natuurlijk een nogal politieke vraag hier. Velen zeggen dat deze
jongeren die graag wat demonstreren, als
leuke actie, nauwelijks weten waarvoor ze
buiten lopen. Dat weten hun vakbondsleiders en de linkse politiek natuurlijk wel; zij
stoken de ketels op. Sarko is in deze
kringen de “anti-christ” zelve.. En hij was
dan ook voor “beter en intensiever overleg”
alvorens door te gaan met hervormen. Niet
onhandig eigenlijk. De linkse politiek, m.n.
de PS liet het de laatste tijd wat afweten en
dat gat werd door de grote vakbonden
ingevuld. Aubry wil weer acte de presence
geven en dus wordt het nog politieker
binnenkort. Besancenot heeft tot zijn schrik
niet veel respons voor zijn nieuwe politieke
club de NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste)
… hij heeft in de lyceumklanten een belangrijk reservoir.
Wij kijken altijd met een mix van schrik en
bewondering naar die jeugdigen die een
enorme hoop lawaai maken en stevig
doorbijten en hun welbespraakte woordvoeders, vaak jonge dames van 16/17 jaar,
die het politieke protestjargon perfect beheersen. Zij zijn de stakingsleiders in vakbondsland van morgen. Voor ons uit het
Nederlandse noorden, die zijn blijven steken
in de SVB van lang geleden, is dit verpolitiekte schoolwezen absurd. Al kregen we
ook even een beurt toen de VMBOleerlingen staakten voor hun lesurenomvang. Toen schrok ook iedereen even
van de intensiteit van hun acties.
De jeugd is sinds 1968 in Frankrijk een niet
te onderschatten politieke kracht, en die

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

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.
HANDICAPS DIE FRANKRIJK NU BESCHERMEN
Elk nadeel heb zijn voordeel, zei Cruyff ooit
, dacht ik. Zo nu ook in la Douce France.
Hoe dat zit, lees het hier::
1.De omvang van de sociale overdrachten
is hier een europees record. De velen die ze
krijgen merken, (nog) weinig van de crisis..
2.De loodzware publieke sector. Wel 7 miljoen mensen werken bij de “overheid”. En
hun inkomen lijkt wat vast.
3.Een taaie arbeidsmarkt.
Ontslaan is hier erg lastig dus merk je nu
nog weinig.
4.Een weinig gespecialiseerde export.
Zie Duitsland met zijn machinebouw, die
voelt gelijk de exportklappen. Frankrijk dus
(nog) veel minder.
5.Minder leven op de pof.
De schuldopbouw is vaak de motor van de
economie: zie de VS. Daarom is het nu
hommeles daar als de banken uitglijden.
Maar dat is veel minder in Frankrijk dus.
Is dit nu een eerste keer? Nee, al in 1931
was dit land nog een echt boerenland en
werd toen ook veel minder geraakt door de
crisis. De klap kwam wel, maar twee jaar
later. En het herstel duurde ook veel langer
daarna. Dus opnieuw zakt het ook nu
langzamer, komt het dus ook veel
langzamer op, maar op de lange termijn
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wordt met liefde gekoesterd door de linkse
partijen die daar hun (toekomstige) kiezers
weten. Onderwijs is in La Douce France een
politiek-revolutionair instrument..

worden terugbetaald… zeker als de rente
weer eens zou stijgen. Wie dan leeft, dan
zorgt, denkt Sarko c.s.
DE RIJKEN VAN LA FRANCE
Nee het gaat niet echt over ons. Jacques
Marseille schreef het boek: L’Argent des
francais en toont ons waar die rijken zich
ophouden. En hij schopt ook nogal wat
heilige huisjes om en draait een dozijn
dommigheden de nek om. Voila zijn
wijsheid:
De rijken wonen OOK in Parijs c.s., maar
voor het grootste deel in midden-west
Frankrijk en Zuid-Oost Frankrijk (maar dan
net NIET aan de Côte d’Azur!). Even de
hitlist van de rijkste regio’s: Ile de France,
Pays de la Loire, Rhone-Alpes, LanguedocRoussillon (!), Aquitaine, Bretange, PoitouCharentes, Basse-Normandie , Bourgogne
en dan pas de PACA gevolgd door MidiPyrenées. Achteraan? Corsica!
Dan een lijstje van de rijkste gemeentes
(gezien vanuit de beurs der inwoners): en je
ziet een rijtje namen van plaatsen die je
nooit hoort… als Pommiers, Taninges,
Saint-Barthelemy,
Sainte-Marguerite…,
Saint-Nom-de- la –Brèche en ook Neuilly
e
sur Seine, Pris 7 (die we wel vermoeden).
Parijse rijken wonen in het westen van de
stad.
Gemiddelde inkomens per kop per gemeente dan. Bovenaan met 1,3 miljoen/jaar
Saint-Barthelomy; Chatenois met 730.000
Tourves met 625.000 €.
Wordt Frankrijk armer? Nou nee, de laatste
tientallen jaren is het bezit stevig TOEgenomen. Er is nu meer ONGELIJKHEID
van inkomen? Ook fout: het verschil wordt
steeds kleiner…
Zo komt onze Jacques tot aanbevelingen
voor een ander simpel systeem van belastingen. Want dit land heeft volgens hem:
“een systeem in elkaar geprutst dat de
rijken uitput, de ondernemingen straft en
ook de armen niet helpt”.
Zo nu zijn er weer wat vooroordelen aan de
kant gezet of.. oordelen bevestigd. Leuke
lectuur.

LA POSTE EN DEXIA LOCAL
Dexia Local is in gesprek met La Poste over
samenwerken of samengaan. Dexia Local,
onderdeel van het bijna gesneefde Dexia
(Fr.-Belg.) doet vooral aan financiering van
locale collectiviteiten (gemeenten, etc.) en
zou iets kunnen worden met La Poste en
zijn uitgebreide locale structuur, zeker als je
de privatisering meeneemt. Vooralsnog is
het een financiële samenwerking op liquiditeitengebied. Zo brengt de crisis wijzigingen tot stand die eerder erg veel herrie
opleverden. Nood breekt… weerstand.
FRANKRIJK LEENT NOG STEEDS…
Frankrijk leent een hoop geld om te kunnen
betalen voor al het moois in dit land; de
cumulatieve staatsschuld is al dicht bij 70%
van het BNP; tekort nu voor 2009 4%.. Hoe
lang krijgt je dan nog geld van de kapitaalmarkt?
Standards and Poor heeft een index voor
landen voor hun “solvabiliteit”, een rating
van het AAA-type. Griekenland en Portugal
en zelfs Spanje zijn al gekelderd want hun
economie is zwak qua diversificatie. Frankrijk wil nu even 145 miljard op middellange
termijn; dat was voor 2008 nog 128. Niet
niks maar vooralsnog is er geen echt probleem, minder zelfs dan in Duitsland en
Engeland. De uitgiften van staatsobligaties
(Bons de Tresor) loopt zonder problemen
omdat de beleggers plekken met laag risico
opzoeken en dan is de staat een serieuze
mogelijkheid. De inschrijvingen zijn zelfs
een factor 3 OVERtekend. En er zijn 62%
niet-residenten die ook best wel willen
lenen… Toch is hun aandeel maar ca 25%,
dus er zijn geen ongewenste afhankelijkheden zoals de VS met China en
Japan kent. Er zijn nogal wat investeerders
uit het MO en uit Azië hier nu zeer actief.
Dus is er nog geen paniek. Iets anders is de
vraag HOE en ook WIE deze enorme
schuld, die nu vergeleken bij de VS en
anderen niet meer zo afsteekt, ooit moet

HET ANTI-WOESTIJN RECEPT..
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Het noorden en het midden van Frankrijk
geldt als “le desert” hier, zeker bij medici.
Die willen zon en vertier zoals iedereen. Dus
vestigen ze zich vooral in het zuiden. In de
zon zijn er ca 350 dokters op 100.000
inwoners, in “le desert” zijn dat er minder
dan 345 en zelfs minder dan 300 hier en
daar. Dat is foute boel dus. Er zijn gewoon
mensen zonder huisarts en de wachtlijsten
in de desert groeien. Alle pogingen om dat
te veranderen met zachte hand, mislukken.
Want 25% van de bevolking heeft geen
specialist in zijn buurt. Er worden al medici
uit Polen gehaald door agences.. en ook
steeds meer verpleegsters. Nu zijn er
pogingen met premies te betalen; een echt
vestigingsbeleid (zoals bijvoorbeeld in
Nederland bestaat), dat lijkt (nog) niet te
kunnen hier. Nu willen de Regionale Conseils al beurzen geven aan studenten met
een streekbinding als contra-prestatie en
sommige gemeenten geven al gratis huisvesting. Maar het lijkt erop dat een echt
(demografisch) vestigingsbeleid van de
overheid toch zal moeten…

manifestaties. Tot groot verdriet van Sarko
en de zijnen; die ze openlijk van “onverantwoorde” hinder van burgers, beschuldigt.. Ze nemen de radicalen over uit andere
bonden, die steeds meer redelijkheid
betrachten. De winst zit bij de overheidsdienaren EN het privébedrijfsleven. Want de
werkeloosheid loert.. De bastions zijn:
France Telecom 25%, Openbare ziekenhuizen 25%, La Poste 22% en Michelin ook
22. Bij de SNCF steeg hun aanhang naar
15%... ai. Sarko kan er nu ook niet meer
langs en moet zijn “vijanden” , dat zijn de
radicale bonden en , o wat vreemd, de
bankiers nu toch wat meer tactisch gaan
masseren. Met grote tegenzin.. Toch was er
ook minder deelname bij de laatste
stakingen/manifs dan voorspeld en ook
reageert het publiek steeds woedender op
uitvallende treine. Op station Saint-Lazare
bij Parijs werden “cheminots” achtervolgd
door woedende reizigers en werden de
ramen van het SNCF-kantoor ingepleurd..
Het wordt nu echt spannend in het sociale
vlak, en Sarko is erg ongeduldig met “saboteurs van de vooruitgang”.

LA RÈGNE DE NICOLAS Ier
Nicolas de Eerste heet ook wel Sarkozy en
nu zelfs ook Sarkonaparte. U weet wel, naar
die (ook) kleine corsicaan die Europa
veroverde lang VOOR Nicolas. Veel fransen
zijn gek op Napoleon, met zijn franse grandeur. Maar de linksen onder hen zien nu
een soort revival die hun minder bevalt.
Over zijn stijl verschijnen nu boeken en dat
zal hij erg leuk vinden. Dat de Gaulle en
Mitterand als het heet werd ook nogal eigengereid konden zijn, ja dat zelfs Jacques
aardig kon autoriteren , is iedereen ontschoten. Maar ja als je zo tekeer gaat als
Nicolas Omnipotente dan loop je wel wat
risico op geheugenverlies bij je onderdanen.
Nicolas gaat gewoon verder en regeert onder de Tour Eiffel. En die was er onder
Bonaparte toch ook niet?

3000 KEER L’EXPRESS
Ik ben ook een fervent lezer van L’Express,
het blad van de legendarische JeanJacques Schreiber, die de franse serieuze
pers omvormde in de 70-er jaren. Dit
weekblad maakte met zijn nieuwe, rationele
journalistiek geschiedenis. En kende vele
legendarische journalisten, waaronder Attali,
Christine Ockrent, Francois Mauriac, etc. Dit
blad droeg veel bij aan verandering van
ideeën in La Douce France van na de oorlog. En maakte fransen en hun politiek een
stuk moderner en opener. Het was belangrijk in zijn opinies over Algerije en Viet-nam
(Indochina) en een andere kijk op de VS, en
trok ook veel andere bladen in zijn spoor.
Als Marianne, Le Point, Le Nouvel Observateur, en, nogal wat lichter maar toch, ook
Paris Match. Attali schreef een hommage bij
de 3000e editie, die veel lof inhoudt aan de
oprichter (ook auteur van het beroemde Le
Defi Americain).

SUD WINT TERREIN…
SUD zijn de vakbonden uit het zuiden met
Marseille voorop. Door de crisis winnen
deze radicalen nu steeds meer terrein; goed
merkbaar bij de laatste stakingen en
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Hij ziet in L’Express in de traditie van het
rationele Frankrijk van na de revolutie. Van
ene Descartes en anderen.
Ik lees het (pas) ca 8 jaar nu en vindt het
erg goed. Maar om dat te kunnen beoordelen, lees ik ook nog diverse “collegae”
en dat bevalt me uitstekend. En het is nu al
bijna ZES jaar een van mijn belangrijke referentiepunten voor Le Provençal. Die met
zijn “schamele” 50 edities natuurlijk pas
komt kijken. Dus zeker aan te bevelen voor
eenieder die de zielenroerselen van Marianne wil begrijpen....

een factor 5 omhoog. Er is een soort zwarte
lijst van franse producten die dit lot deelt:
truffels, foie gras, frambozenjam, chocolade, kastanjeproducten, en ham uit
Bayonne. Die chocolade gaat er nu natuurlijk af, na Obama. Waarom dit alles?
Wel. José Bové, de boze boer uit Larzac,
(geboren in Californié!) sloopte hier vroeger
Macdo’s: dat was malbouffe…(slecht eten)
En het met hormonen opgeleukte vlees uit
de VS mag in La France niet worden geïmporteerd.. Daar ligt nu dus ook een prioriteit
voor Obama en Nicolas. Dus geen gezanik:
op het Elyséemenu komt hormoonvlees en
in het Witte huis is het eens per week:
franse streekkeuken. OK? Dat is reaalpolitiek.

HOOGSPANNING ROND DE LIGNES THT
THT staat voor Très Haute Tension, dus we
hebben het hier over hoogspanningsleidingen die onze stroom over grote afstanden door de lucht transporteren (op 400
KVolt). Niet erg mooi, maar zonder stroom
is het ook niet echt lekker. Zeker als 50%
van de fransen zich ook ermee verwarmen
moet. Nu zijn er, na de anti-kernboys en –
girls ook anti-THT-ers. Nu komt er in het
noorden een nieuwe kerncentrale, een EPR
en die moet met zo’n leiding zijn stroom
kwijt moet. Over 163 km met zo’n 320 masten. De ouderen uit de regio, burgervaders
voorop, beroepen zich op de clausule van
de “precaution” de voorzichtigheid, het voorkomen van gevaar dus. Staat in de Grondwet. En ze gaven dus geen vergunning
voor die masten op hun gebied. De prefect
vernietigde die besluiten, maar de burgervaders namen weer een nieuw besluit
etc. In de kleine dorpjes staan de oude
boeren en gepensioneerden achter hun
burgervaders, zelfs de engelse ingezetenen. En ook gaan ze, heel professioneel, voor de rechtbank staan met veel
borden. Straks kruipen ze nog in die
masten! De vooruitgang is bedreigend, altijd
geweest. Van naaimachine tot weefgetouw
en tot auto… En nu mag ook THT niet terwijl we nu op stroom willen gaan autorijden
en zo. Ach, de THT loopt gelukkig niet over
het dorpskerkhofje.

GAZA VERENIGT DE TEGENSTANDERS
In Frankrijk werd ook stevig gedemonstreerd tegen Israëls optreden in Gaza. De
niet-gelovige moslims vonden hun religieuze
broeders op straat in hetzelfde protest.
Gesluierde vrouwen naast vrouwen in
modern kapsel, barbu’s (baarmannen) naast
moderne moslims met mooie snit.
Ze kijken allemaal Aljazeera dat enorm
actief was in de verslaglegging over Gaza.
In Parijs waren het er ca 200.000 op 10
januari en naast vooral moslims zag men
ook vakbonders Sud en CGT , communisten, antimondialisten, groenen en LCRmannen. Het meer radicale deel uit vakbondsland en politiek dus.
De diverse moslim organisatie waren er: de
radicalen naast de gematigden. Zo werd
Gaza tot een kristallisatiepunt voor ontevreden radicalen, die eigenlijk verder niet
erg veel verbind. Zo komt vaker de vlam in
de pan op erg onlogische wijze. Sarkozy
snapte dat en liep heel erg vooraan in zijn
bemoeienis met een wapenstilstand. Hij
ging alle actoren even af in het MO en copresideerde de meeting van de EU ministers in Egypte… Hij toonde zijn betrokkenheid om de straat niet onrustiger te
maken dan nodig is. Frankrijk is het meest
betrokken land bij het MO van Europa,
omdat er zoveel mensen uit die landen hier
wonen. Dus dat veel zijn kiezers die je niet

DE ROQUEFORT-CRISIS
Ja die bestaat ook. De VS deed de importheffing op deze aparte franse kaas met
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over het hoofd moet zien, en gewoon aan
anderen “overlaten” kunt..

gearresteerd in Frankrijk en u snapt het
niet? Wel dan staat u ten onrechte in STIC .
U verloor ooit uw creditcards en bent geregistreerd als dief van die creditcards. Een
klein codeerfoutje. Na vier dagen hechtenis
wordt u losgelaten met excuses van vadertje Staat…
Als u iets overkomt dan moet u zich dus
afvragen of U dat wel zult melden. Want u
loopt dan flinke risico’s. De staat die voorbeeld moet zijn, glijd weer eens fors uit.

DE WINDMOLENS IN FRANKRIJK
Windmolens vind je nogal “politiek-maatschappelijk” verdeeld over Frankrijk, naast
natuurlijk het eerste criterium: je moet
genoeg wind hebben. Een plaatje toont dat
per regio gezien de meeste MW’s uit wind
komen in: de Languedoc, de MidiPyreneeën in het zuiden, Lotharingen ,
Bretagne en Nord Pas de Calais in het noorden. In het midden is het nogal dunnetjes
alsook in het westen. Normandië en de
Loire-regio’s hebben zat wind maar de bevolking is tegen die hoge draaiende
krengen. In het Zuid-Westen is het vooral
het gebrek aan goede wind. Zo ziet u weer
hoe alternatieve energie beïnvloed wordt
door “politieke wind”.

VAKBONDSLIDMAATSCHAP
Alle georganiseerde samengeteld geeft 1,6
miljoen ; maar daarbij zitten ook veel gepensioneerden. Dat blijkt uit telling van de fiscale aftrekposten, want je contributie mag je
aftrekken. De totale aftrek is ca 202.000 €
dat is 126 € per kop. Trek je de gepensioneerden eraf dan kom je op 6% georganiseerde. En dat is de zwakste aanhang
van alle geïndustrialiseerde landen. De
organisatiegraad is echter scheef verdeeld:
in de overheidsdienst is die “hoog” en in het
private domein erg laag. Dat verklaart de
grotere opkomst bij staking en betoging.
Wat u dan ziet zijn voor 90% ambtenaren.

LE STIC; EEN GEVAARLIJK POLITIEDOSSIER
Er staan 5,5 miljoen personen in die een
misdrijf begingen en 28 miljoen slachtoffers
van een misdrijf.. Maar helaas ook honderduizenden die al lang van misdrijven
werden vrijgesproken! De commissie tot
studie van vrijheidsbeperkingen ontdekte dit
en rapporteerde erover. Deze politie databank wordt gebruikt bij misdaadonderzoek.
En er zijn al vaak slachtoffers gevallen door
onjuiste registraties. De omissies in dit systeem zijn de schuld van Justitie zegt het
onderzoek. En niet van de beherende
instantie, het ministerie van Binnenlandse
Zaken. De parketten vergeten eenvoudigweg de resultaten van onderzoeken
aan de gerechtelijke politie te vertellen, die
daadoor niets aanpast of elimineert. Wel 1
miljoen besluiten van rechtbanken zijn niet
verwerkt sinds 2005. Er zijn zelfs abusievelijk mensen die slachtoffer waren als
daders opgevoerd!
Deze databank is voor 100.000 politiemensen toegankelijk, er wordt per dag
20 miljoen keren in gekeken per dag, dat is
dus niet niks. Dat er iets moet gebeuren is
wel erg duidelijk. Vooralsnog worden de
systemen gemoderniseerd… Maar hoe ruim
je de foute data op? Wordt u ook voor iets

FRANSEN SPREKEN VOORAL …FRANS!
Het gaat langzamerhand iets beter met die
vreemde talen in dit land. Al EEN op TWEE
leidinggevenden spreekt ook een vreemde
taal. En dat terwijl 45% van mening is dat
talenkennis zeer belangrijk is voor de carrière en 76% spreekt over “wenselijkheid”..
Wel 60% van de managers acht de talenkennis in hun onderneming onder de
maat… Slechts 66% vertalen zelf hun documenten en 22% doet dat via vertaalprogramma’s op internet. En 30% zegt
geen enkele hulp in de buurt te hebben bij
dit probleem. En dat is en blijft, in deze open
wereld, een grote handicap. Wij kennen
maar enkele fransen die een vreemde taal
echt redelijk spreken. Velen leerden engels
maar durven niet en dus is het geleerde na
enkele jaren verdampt. Doodzonde. Ook is
het aantal vreemdelingen dat hier woont en
nauwelijks frans spreekt ook redelijk groot.
Wat zeer te betreuren is uit “integratie-
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oogpunt”. De taal is DE toegang tot de
cultuur, toch?

en dan reddingsoperaties van een half
miljoen euro.. Want de zeilers komen niet
aan land ze zeilen maandenlang “non-stop.
Van de franse westkust zuidelijk om Afrika
dan richting Australië en dan via poolwateren naar Zuid-Amerika en dan weer
noordelijk naar huis. De uitzending van
interviews op hun vliegende boten of van
hun “gesproken columns” is echt apart.
Zware wallen onder de ogen, soms op het
dek waarover het water heenslaat, vertellen
ze van hun ontberingen. Alleen zijn ze,
maar met wel een deskundige staf in
Frankrijk natuurlijk en rijke sponsors. Het
zijn veel fransen en enkele buitenlanders,
maar Frankrijk voert de top hier aan. De
meesten deden het al vaker zijn routiniers.
Desjoyaux, een van hen, 44 jaar (eerste
keer op 20 jarige leeftijd), doet mee voor de
zesde keer en zegt: “Je kunt op zee huilen,
lachen er is niemand die je ziet. Ik hou van
die enorme vrijheid”. En: “Zij die denken dat
alle boten dit soort van de koers kunnen
beëindigen zijn onnozel”. Waarmee hij ook
de gevaren aangeeft. Er vielen 18 van de
30 boten uit deze keer. En dat is normaal:
40% komt binnen. Hij is eigenlijk een soort
beroeps en zeilt vele races. Als hij deze wint
krijgt hij 150.000 €… niet ECHT veel toch?
Maar hij zegt lachend: Als je zoveel geld
krijgt om vacantie te houden moet je niet
klagen… Dat zijn de echte avonturiers. Ik
zou best meewillen, maar ik weet niet goed
wat ik daarmee eigenlijk zeg. Als ik het zie
boeit het me enorm. Maar ik kan niet echt
goed zeezwemmen… Dus blijft het bij
kijken. Helaas.
Desjoyaux werd winnaar in 84 dagen, een
nieuw record. En dat terwijl hij 2 dagen later
vertrok wegens materiaalpech… Overigens
zijn tweede overwinning. Numero twee ligt
pas een weekje later in Sables d’Olonne
aan de kade. De winnaar werd met veel
vertoon ingehaald en oogde als iemand die
een weekje zeilen ging… Ongelooflijk. Het
demonstreert wat de mens mentaal en ook
technologisch allemaal kan… Dit is de mentaliteit die we moeten mobiliseren om de
crisis te bedwingen… Hierin zie je de geest
van Obama’s speech gereflecteerd. Deze

PARISOT WANKELT EEN BEETJE
De presidente van de werkgevers is een
taaie en kan aardig van leer trekken. Dat
zagen we in de beruchte “omkoopzaak” bij
een der werkgeversbonden, waar vakbondsleden werden betaald voor arbeidsvrede. Op de jaarlijkse vergadering,
begin februari, zal ze echter best wat
moeten uitleggen. Bijvoorbeeld dat ze met
nogal wat van haar mensen (op hoog nivo),
ruzie maakte. Ook dat ze een “personal
coach” heeft die 300.000 € per jaar kost. En
zeker waarom ze daarvoor haar beste vriendin koos. Dat ligt niet echt lekker, maar
gelukkig heeft ze (nog) machtige vrienden in
haar club. En dat helpt.
GROOTGRUTTERS ZOEKEN DE STADSCENTRA
Het succes voor de kruidenier keert terug
naar hen die op de hoek van de
stadsstraten zitten. Er is een jacht op m2 in
de centra bezig; want ‘buiten de stad
kopen’ vermindert duidelijk. Dus de groten
hier zien het huidige marktaandeel in de
centra van 31% (!) en trekken steeds meer
naar binnen. Op zoek naar de plek van
morgen. Oorzaken: de verarming en de
vergrijzing, waardoor transport (auto en
brandstof) of te duur óf te ingewikkeld
worden.
Darbij openen ze van 7 tot 23.00 uur. Om
de ook jongere stadsbevolking service te
bieden. Wij omen hen tegemoet: we zijn in
2010 in Marseille Centre! En laten de
vierwieler voor wat het is… Lopen is veel
gezonder. Komt u ook?

DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
ZEEZEILEN is iets fascinerends, zeker de
soloraces op die boten vol technologie. De
Vendée Globe liet de harten weer sneller
kloppen en de beelden zijn spectaculair. Als
het goed gaat en je die boten als het ware
over het water ziet vliegen, maar ook als het
fout gaat. Afgebroken masten en andere
pellende, gebroken lichaamsdelen ook al,
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demonstraties van prestatie zijn nu meer
dan ooit nodig om onze moed op te vijzelen.

minimumloon wordt erg contra-productief
gevonden: daarmee verlaag je bepaald niet
de werkeloosheid, zegt men. Zelfs omgekeerd, dat roept meer faillissementen op.
We gaan er nog wel meer over horen, maar
vooralsnog was de publiciteit over het plan
maar zwakjes… We wachten dus nu op het
tegenplan van Segolène Royal…
In elk geval is Aubry duidelijk aan het stuur
van de club gaan zitten, en dat kan ze, zie
haar burgemeesterschap in Lille. Dus het is
nu wel: au boulot! Of ze visionair in staat is
de PS nieuwe gedachten te bezorgen lijkt
me niet zeker. Want die Hamon, haar
woordvoerder, schiet de hele dag oud-socialistische bokken.. Afwachten dus.

POLITIEK EN HERVORMINGEN
-Nicolas reshuffelt zijn regeringsteam
Het was verwacht en na de nieuwjaarswensen barstte het los. Bertrand van Sociale Zaken werd voorzitter UMP, zijn plek
bleek bestemd voor Brice Hortefeux (grote
ami van Sarko). Hij verliet de Immigratiepost, een groot succes en een nare opdracht. Dus werd hij nu echt beloond. De
PS-er (de verrader!), Besson kreeg nu die
immigratiepost, hij moet zijn trouw nu daar
bewijzen en het doet Sarko genoegen dat er
een ex-PS-er zit op deze erg controversiële
plek voor de linkse oppositie.
Dati die erg veel weerstand oproept, mocht,
zei men eerder, dit jaar nog op Justitie
blijven… Ze werd pas moeder en heeft
behoefte aan wat “rust”. Maar “ze” kregen
fors ongelijk: Dati gaat nu achter Minister
Barnier (Landbouw) op de EU-lijst en stopt
bij Justitie. Een zucht van verlichting gaat
door die gelederen… Maar, ene Borlo, nu
van Milieu, heeft wel zin in Justitie, zegt
“men” nu weer. En dat maakt de vreugde
van korte duur. Borloo zei al gekscherend:
ach ik ben een man met een advocatendiploma, dus…. Maar zijn erfenis is
uiterst stekelig en dus geen klein klusje.
Maar zijn communicatietalent zal hem hier
best helpen, omdat dit de zwakke plek van
Dati was.

DSK loert vanuit het IMF
Hij werd door Sarko naar de VS weggewerkt
naar het IMF, waar hij al een schandaaltje
had met een mooie dame. Maar hij let goed
op zijn partij de PS en is best in zijn nopjes
met de machtsgreep van Aubry… Beter
voor hem dan Sego en Delanoë… zeker bij
de verkiezingen van 2012. En nu links en
socialisme weer in de revisie gaan staat zijn
koren beter te bloeien. Ach, dat IMF is eigenlijk ook een ouderwets clubje, waar hij
zijn pensioen niet wil halen. Weet iedereen
zelfs Sarko. En hij krijgt veel meer stemmen
dan een eventuele kandidate Aubry!
Segolene en Barak en de verkiezingen
2012.
Ze ziet Barak Obama als haar voorbeeld en
ging dus ook naar Washington bij zijn intro.
Maar omdat de PS dat reisje niet voor haar
betaalde en zij een duur hotel ook niet wilde
betalen, vroeg ze als hoge politica onderdak
bij de franse ambassade… Dat is haar goede recht, als is de ambassade niet een asylzoekerscentrum. Haar ontbijt werd dus voor
EEN keer betaald door de minister van
Buitenlandse Zaken, ex-PS-er Kouchner…
Nu maar hopen dat ze Obama’s werkelijke
opvattingen, goed heeft begrepen. Want hij
is wat Europa “rechts van het midden”
noemen zou.
Intussen bereidt Sego zich intensief voor op
haar kandidatuur voor 2012. In haar boek:
Femme Debout, erg dubbelzinnig als je

-Ontward links?
De PS onder Martine Aubry moest wat. De
oppositie komt dus nu (eindelijk) met een
tegenplan voor de crisisbestrijding. Bravo
dus, eindelijk oppositie. Hun benadering is,
niet echt verrassend, het ondersteunen van
de consumptie vooral door de armen een
cheque te geven. Van 1000 euro (voor 11
miljoen gezinnen), de ww-duur met zes
maanden uit te breiden en het minimumloon
met 4% te verhogen. Bij Sarkozy ligt het
accent op stimulering van het bedrijfsleven
waar het werk vandaan moet komen. De
economen, ook de linkse, zijn nu in debat
over het plan… De forse verhoging van het
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werd verlaten door de PS-baas zelve en ook
de verkiezing verloor… kunt u veel lezen
over haar ambities. Ze wil het anders gaan
aanpakken straks, meer dynamiek in de
campagne, en ook een beter dieet. Ze bestudeert nu vooral twee zaken: Obama’s
campagne en, alles wat er verschijnt over
Sarkozy, haar mogelijke concurrent. Ze legt
het graag even uit: Als ik straks niet meedoe en win, is het vooralsnog voorbij voor
de franse vrouwen… En zo is het maar net.

dering weer weg. Enkel de ergernis wordt
dan nog groter. De poetsvrouw werkt er nu
niet meer, en deze club zonder moraal heeft
nu toch maar een wijziging op haar fiscale
aangifte voor enkele jaren aangekondigd.
Het goede voorbeeld doet volgen: de poetsvrouw krijgt nu een boete en UIMM betaalt
voorlopig een advocaat. Verschil moet er
zijn..
HET APPARTEMENT VAN CHIRAC
(pardon Hariri)
e
De sector van het 7 arrond. In Parijs waar
Jacques Chirac en epouse nu al jaren
verblijven is high-standing, ziet uit over de
Seine en… kost hun niets. Nop dus. Want
het is “uitgeleend” door een zoon van de
vermoorde libanees Hariri, een bon ami van
Sjaak. En dat mag natuurlijk en ook de
taxes worden door de knalrijke Hariri’s
betaald. De buurt staat stijf van de pikanterie en historie, ook dat nog. Op 16 mei
moesten de Chirac’s uit het Elysée en
elders onderdak. Het familiale chateau is
nogal koud dus zochten ze in Parijs. Nou ja
zoeken eigenlijk niet: ze zaten een dagje
later al aan de Quai Voltaire; 400 m2 klein.
De Hariri’s kochten het in 2001 en omdat de
zoon die het erfde in Saoudi-Arabië werkt
heeft hij het niet urgent nodig. Die 4 miljoen
€ dat is ook geen probleem, dat lag wel
ergens in een hoekje. Dus het stond al die
tijd tot Jacques kwam, gewoon … leeg. Nu
zeggen stouteriken: het stond te wachten op
de Chirac’s, al die jaren… gepland dus. En
er is ook een getuige die madame Chirac en
de beveiligingschef daar zag, al jaren voor
dat Jacques ophield met regeren. Een
bevestiging wilde Chirac hiervan niet geven,
desgevraagd door Le Point. Niets hieraan
lijkt illegaal: een goeie vriend mag je een
pleziertje doen toch? Maar als dat is direct
na een regeerperiode met veel embarras in
Libanon, dan ligt het toch genuanceerder.
En de 15.000 € per maand pensioen van
Sjaak, dat is in zijn kringen, ook geen
vetpotje. Voor u zich opwindt nog dit: het is
TIJDELIJK, een noodvoorzieningkje!

SARKO’s vijanden
Sarko had vroeger Le Pen als pispaal, maar
die heeft hij deskundig uitgeschakeld.. En
hij heeft behoefte aan nieuwe vijanden dat
is zijn vechtlustige karakter. En daarvoor
koos hij nu de vakbond SUD, zeer radicale
stakingsmachine, en , erg grappig, de franse bankiers, die te weinig ondernemer zijn
in zijn ogen. Hij zal dus zijn pijlen daarop
gaan richten en begon al met een belerende
ontmoeting met de bankiers. Motto: als jullie
niet meewerken en krediet geven, dan geef
ik geen “subsidie” meer. En ze beloofden
geen bonussen uit de kas te pakken… in
2009 dan wel. De beroepsstakers mogen
ook op tikken rekenen. Men fluistert dat een
idee is: als je op een dag EEN uur staakt,
moet je het salaris voor een hele dag
inleveren. Dit volgt dan op het herstel van
oud recht bij de overheid: wie staakt krijgt
geen salaris! Als u dat verbaast moet u
weten dat in Frankrijk tientallen jaren de
stakers en betogers hun salaris voor die
dagen…. gewoon kregen uitbetaald… Dit
jaar zal een heet jaar worden. Maar Sarko
voelt dat SUD ook DE concurrent is van de
“gematigder” vakbonden, dus, hij vecht ook
aan hun kant.
-Affaires
EEN KLEINE AFFAIRE
De baas betaalde zwart, niet erg schokkend
dus. Maar als de baas van de werkgeversclub jarenlang de poetsvrouw 570 € netto
geeft en dat in de loop der jaren doet voor
wel 21.000 € ligt het toch wel iets anders.
Maar als ik u vertel nu ook dat dit WEER
UIMM is, die ook de zwarte kas gebruikte
om stakingen af te kopen, dan is de verwon-

DE SOCIÉTÉ GENERAL
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Deze bank, waar Mr. Kerviel de trader, 5
miljard om zeep hielp, draait een fraaie
winst van 2,5 miljard! Opmerkelijk, nu
Kerviel bijna voor zijn rechters moet
verschijnen. Hij was het leergeld dat men
daar kennelijk betaalde en er werd geleerd.
Een paar bobo’s vlogen de laan uit, zachtjes
maar toch, en men krabbelde er weer snel
bovenop. De klanten lieten de bank niet in
de steek (niemand ging in paniek) en het
topmanagement was onderling erg solidair
bij haar grote verandering. Een grote
exceptie als je om je heen kijkt. Hoogste
baas Frederic Oudea ziet het weer helemaal
zitten en zijn daden tonen vooralsnog zijn
gelijk…
De affaire is nog niet af voor de buitenwacht
en trader Kerviel, maar “De Bank” is al weer
op koers. En het boek van Kerviel verkoopt
ook heel lekker..

dan 300.000 € ! Maar Dray beweert nog
steeds dat hij elke bestede centime kan uitleggen. Hij is politiek vaak een tovenaar gebleken in het steunen van de armen der
samenleving via de PS. Maar hoe hij dit
gaat wegtoveren is nog niet zo erg duidelijk.
Intussen is hij , ook in de PS, tot paria verworden…. Zijn “arme vrienden” uit de PS
ontwijken hem nu liever even. Wordt vervolgd.
DE TGV-AFFAIRE
Coupat, de vermoedelijke leider van de club
die de TGV bovenleidingen saboteerde, is
nog in het gevang. Verscheidene verzoeken
tot vrijlating werden geweigerd. Zijn vriendin
en zijn companen zijn wel weer thuis intussen. Kennelijk is het gevonden materiaal
genoeg om hem nog wat vast te houden…
maar verder het is angstwekkend stil.
Er was na de manifestatie in Parijs s’avonds
ook nog een manifestatie van de links-radicalen… ook tegen de voorlopige hechtenis
van Coupat. En daarbij keek de politie eens
goed en, arresteerde toen een handjevol
betogers uit de radicalohoek. De pers kreeg
nauwelijks iets te horen hierover…
Besancenot is bekend als “beschermer” van
radicalo’s, uit vroegere jaren en er wordt nu
ongetwijfeld gezocht naar verbanden tussen
Coupat en zijn politieke vriendenkring.
Straks wordt onze LCR-facteur ook nog
opgepakt en dan wordt in Neuilly de post
niet meer bezorgd…
Sinds Coupat van de straat is zijn er geen
gelijksoortige sabotages geweest: komt dat
door zijn hechtenis of omdat de politie erg
goed oplet? Nog een geheim voorlopig!

AFFAIRE BESANCENOT
Nieuws ook hier: de manager beveiliging
van LCL (grote bnk ex Credit Lyonnais)
werd van zijn post ontheven en kreeg “een
nieuwe opdracht”. Want de gegevens over
de bankrekeningen van Besancenot bij LCL
kwamen uit deze bank en hij, het HOOFD
BEVEILIGING, kan daar best iets mee van
doen hebben. Christian B. zwijgt echter
naar de pers, zijn nieuwe job is zwijgen en
niet “stelen”. De vuile was blijft dus bij LCL
binnen.. Wordt vervolgd.
DE AFFAIRE JULIEN DRAY
Deze PS-goeroe zit diep in de shit. Hij kreeg
de verdenking te pakken dat hij zijn luxeleven financierde uit de kas van diverse
verenigingen die hij deed oprichten en waarin hij ook bestuurde. Hij leek zijn
malversaties te doen in samenwerking met
andere bollebozen in die clubs. Hij ontkent
overigens heftig..
Maar nu kwam in het de krant; het geheime
rap-port van de anti-witwasclub van het ministerie van Financiën. En daarin staan
spannende dingen. Dray verdient per
maand “gewoon” zo’n 12.000 €. Niet slecht,
maar daarvan koop je niet een Bretling, een
Rolex, een Audemars Piguet, een Dunhill en
Richard Mille horloges. Het telt op tot meer

DE AFFAIRE GASTON FLOSSE
In 1997 verdween een journalist in Frans
Polynesië en nooit werd hij weer teruggezien (Jean-Pascal Gouraud) . Hij was
iemand die de locale politiek er daverend
van langs gaf en ze scherp in de gaten
hield.. Er waren al vaker geruchten dat een
hoge politicus,-hij was hier president en is
nu senator en hij heet Flosse-, er iets meer
van wist. Maar ja Flosse was een vriend van
Chirac en zo, en dat maakt voorzichtig. Nu
was er recent echter toch een huiszoeking
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in de somptueuze villa van Flosse, die werd
uitgevoerd door de financiële fraudepolitie.
En deze heren vonden daarbij twee brieven
met brisante inhoud. Een brief bevatte een
banknummer en zijn gegevens (een RIB)
waarop stond: ter Attentie van de President
(Chirac) en een vraag om een afspraak op
korte termijn.
De eerste brief, niet gedateerd en niet ondertekend bevat een gedetailleerde story
over de vermoording van de journalist door
een commando van vijf personen… Ai!
Er wordt nu gedacht dat er één uit dit commando-groepje, ene Vetea Cadousteau,
deze brief schreef: hij stierf in 1994.
Overigens stierven er intussen nog twee ,
een aan een hartaanval, een bij een vliegongeluk. De andere twee zijn er nog.
Tja, en de aanleiding tot de huiszoeking bij
Flosse, komt voort uit de notities van generaal Rondot, die bij Clearstream was
betrokken.. Een explosieve mix van affaires
ligt hier plotseling op straat. Ook blijkt nu dat
deze Flosse er een eigen geheime dienst op
na hield om zijn tegenstanders in de smiezen te houden.
Flosse herinnert zich niet wanneer en van
wie hij die brieven kreeg. En omdat hij “er
zelf niets mee van doen had”, gaf hij deze
brieven ook niet verder aan justitie.
Kortom: een affaire is geboren die mogelijk
zelfs nog raakt aan het oude verhaal van de
geheime bankrekening van ene Jacques
Chirac .. De pers zit al in de smulstand.
Flosse zegt dat zijn vriendschap met Chirac
is bekoeld, maar dat hij De Villepin wel geregeld spreekt. En deze laatste heeft een
klacht aan de broek voortkomend uit de
Clearstreamaffaire… De familie van de
(mogelijk) vermoorde journalist en diens
vrienden zijn nu ook flink wakker en eisen
opheldering. Wordt ook vervolgd, dus

Het is onontkoombaar, de inauguratiespeech van Barak Obama, was zo inspirerend dat ik er wat uit citeren wil op deze
plek. Een greep uit dit betoog van 18
minuten:
De dreigingen
“Today I say to you that the challenges that
we face are real. Hey are serious and they
are many. They will not be met easily or in a
short span of time. But know this, Americathey will be met”.
We..
“On this day, we gather because we have
chosen hope over fear, unity of purpose
over conflict and discord”.
Change
“The time has come to reaffirm our enduring
spirit; to choose our better history; to carry
forward that precious gift, that noble idea,
passed on from generation to generation:
the God-given promise that all are equal, all
are free, and all deserve a chance to pursue
their full measure of happiness”.
The American way
“In reaffirming the greatness of our nation,
we understand that greatness is never a
given. It must be earned. Or journey has
never been one of short-cuts or settling for
less. It has not been the path for the faintharted- for those who prefer leisure over
work, or seek only the pleasures of the richs
and fame. Rather, it has been the risktakers, the doers, the makers of thingssome celebrated but more often men and
women obscure in their labour, who have
carried us up the long, rugged path towards
prosperity and freedom”
Over the Muslims
“To the Muslim world, we seek a new way
forward, based on mutual interest and mutual respect. To those leaders who around
the globe who seek to sow conflict, or blame
their society’s ills on the west- know that
your people will judge you on what you can
build, not what you destroy. To those who
cling to power trough corruption and deceit

.…………………………………………………
…………………………………………………

NOS MOTS ACTUELS ET NOS FRANCPARLERS
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and the silencing of dissent, know that you
are on the wrong side of history; but that we
will extend a hand if you are willing to unclench your fist”.

hij alle vervolgingsacties tegen de gevangenen van Guantanamo Bay. Voor 120
dagen…. Hij begon met het uitwissen van
een schandvlek en kocht zichzelf ook tijd.
Een wijs man.

Over the mission of America
What is required of us is a new era of
responsibility- a recognition, on the part of
every American, that we have duties to
ourselves, our nation, and the world, duties
that we do not grudgingly accept but rather
seize gladly, firm in the knowledge that
there is nothing so satisfying to the spirit, so
defining of our character, than giving our all
to a difficult task”.

******
Deze keer ook wat uitspraken over Carla
Bruni , de mooie en schatrijke zangeres ,
die nu hier First lady is. En met succes lijkt
het.
Eerst maar Pierre Moscovici (PS) een
fervent tegenstander:
“Het is een intelligente en niet onnozele
vrouw die nadenkt over haar nieuwe rol.
Maar haar optreden heeft voor mij iets
kunstmatigs. Als ze de president kan kalmeren (!.Red) is dat prima. En ook al zorgt
het stel voor mooie foto’s in de bladen, dat
doet het imago van Frankrijk echt niet veranderen”.

“This is the prize and the promise of
citizenship”.
“This is de source of our confidence- the
knowledge that God calls on us to shape an
uncertain destiny.”
About himself
“This is the meaning of our liberty and our
creed-why men and women and children of
every race and every faith can join in celebration across this magnificent mall, and
why a man hose father less then sixty years
ago might not have been served at a local
restaurant can now stand before you to take
a most sacred oath”.

Een echte UMP-er onder “invloed” (Brice
Hortefeu, minister):
“Welke minister van Immigratie droomt niet
van het verwelkomen van charme en intelligentie in zijn land?” (red.: Carla is italiaanse van nationaliteit)
De opgewonden pers:
“Voor Carla Bruni, de koningin der First
Ladies, kan het enkel nog beter worden. Ze
zou de eega van MacCain met gemak
hebben “verslagen”, idem Sarah Palin. Maar
nu, met Michelle Obama, zal ze meer
moeite gaan krijgen”.

Citation Lincoln
“Let it be told to the world…. That in the
depth of winter, when nothing but hope and
virtue could survive…. That the city and the
country, alarmed at one common danger,
came forth to meet (it)”.
Tot zover mijn greep uit weer een
magistrale speech van deze charismatische
tovenaar, zij het dat hij deze keer zwak
time-de. De aanwezigheid van de Heer is,
wat te verwachten was in de VS, alom. Dat
is een groot verschil met (West?)-Europa.
Verder is duidelijkheid troef en wordt niets
essentieels verzwegen. Zonder haat en
rancune te ventileren.
Obama is “a man of hope” voor velen en nu
gaan we hem echt beoordelen op zijn
daden. s’Morgens na de inauguratie stopte

NOS BONHEURS FRANCAIS
Geluk is:
-Na veel gesleep en verhuisgedoe, al je
vertrouwde spullen weer terugplaatsen op
de plek van je nieuwe leven. Rosée de Mer
heeft zijn charmes en doet ons vrede
hebben met het verlaten van Le brilhas.
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-Op het nieuwe terras zitten en bovenop het
oude dorp kijken dat gebouwd is op zijn
oude “Mor” (=heuvel). Wij wonen op de
“mourre” (=mor) de la Ville, de tweede
heuvel van ons dorp. Daarom heet het dan
ook MOR MOR Moiron…

assure la conduite de la politique de la
Nation. Ce n’est pas le directeur de cabinet
du President” (Chirac 2002). Laat dat
Sarkozy maar niet horen.
Over le President:
“Un combattant avec le sabre cloué au
derrière, un porc à l’engrais de la Prefecture
de Versailles, un eunique politique”( Adolpe
Thiers)

-Zien dat Hidde, onze oude kat, zijn draai
vindt in het nieuwe huis. De tuin mag ze nog
enkel bekijken tot ze echt gewend is hier.
Voor haar is het een generale repetitie om
een goeie stadskat te worden..

“Le president de la Republique preside et ne
gouverne pas, c’est l’A B C du regime
parlementaire. (….) La constitution porte
l’article 1: Le President a tous les droits.
Article 2: Il n’en excerce pas un sans l
autorisation du Cabinet” ( Raymond
Poincard)

--Onze weggegeven kat Depke tegenkomen
op Le Brilhas bij een bezoek aan de nieuwe
bewoners. Ze herkent me, ze laat zich
oppakken voor een dansje, maar ze twijfelt
na de grote schok. Haar huis verdween van
de aarde..

“ Jamais un grand homme n’a pu devenir
president de la Republique. Tous ce que
l’ont voulu ont échoué, Ferry, Painlevé,
Clemeceau” ( Gaston Doumerge). Ook deze
maar niet aan Sarko voorleggen!

-Depke zien zitten bij adoptievader Claude
in haar mooie fauteuil bij de haard. Tommy
de dikke hond is erg vriendelijk voor haar en
een beetje jaloers. Ze at enkele dagen niet,
maar nu gaan Sheba, tonijn en croquettes
er weer goed in. En ze jaagt ook weer op de
jachtvelden waar ze is geboren. Haar zien
roept veel weemoed op… Maar ook geluk
om haar uitstekende nieuwe verzorging.

“Le clé de voute de notre regime, c’est
l’institution d’un Président de la Republique
designé par la raison et le sentiment des
francais pour être le chef de l’ Etat et le
guide de la France” ( Charles de Gaulle,
1962).

-Kennismaking met de eerste nieuwe buren
en ook ons eerste etentje met het “oude
quartier” dat maar 500 meter weg ligt. De
erwtensoep smaakte prima met de rooie
van Cave Terra Ventoux en we weten dat
deze buren vrienden blijven voor het leven.

“Ún president de la V-e Republique ne peut
pas consulter car s’il le fait c’est qu’il hesite.
Il doit avoir la science infuse” ( Francois
Mitterand, 1990) Dit moet sarcastisch zijn
bedoeld, maar bij Mitterand weet je dat niet
zeker…

-Geluk is kortom als het leven je weer het
gevoel geeft dat je nieuw geluk kunt
vinden… Want niets blijft, alles stroomt. Op
weg naar eeuwigheid en rust.

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
PAROLES DES PRÉSIDENTS
We vervolgen onze tocht langs de woorden
gesproken door de franse presidenten.
Soms zijn ze nog leading voor de huidige
tijden..

FAMILLE, QUAND JE VOUS HAÏS..
(Familie, wat kan ik u haten…)
“Wass sich liebt dass neckt sich”, is een
duitse uitdrukking over gedrag of emoties
die je ook op een familie kunt toepassen.
Burgeroorlogen zijn, zegt men, echt de
meest wrede oorlogen. Kaïn en Abel kon-

“Le Premier ministre c’est le premier
ministre, il est le chef du gouvernement et il
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den elkaar niet luchten en het kwam ten
einde zelfs tot broedermoord. Elkaar hatende familieleden zijn daarom een vaker
voorkomend fenomeen en het leidt niet
zelden tot bloedvergieten. Soms krijg je
een verhaal te pakken via de pers, die
bekende personen kan volgen in hun “manoeuvres familiales”. Ziehier zo’n jarenlange, keiharde strijd van twee rijke libanezen: de gebroeders Jacques en Johnny
Saadé, uit Marseille.
Jacqes Saadé is de oprichter en eigenaar
van CMA-CGM in Marseille , de derde
grootste zeetransporteur ter wereld van
containers. Met 7,7 miljoen containers per
jaar, 8,6 miljard euro omzet, 700 miljoen
winst, 16.000 medewerkers wereldwijd, 400
schepen op de 150 drukste zeeroutes. Nu
ook 80 schepen in bestelling en aanwezig in
400 havens ter wereld met ook nog zo’n 600
bureau’s. Wel, dan ben je echt vet in transport en mag je dus ook je 150 meter hoge
toren bouwen aan de Joliette in Marseille.
Broer Johnny is geen (mede)eigenaar meer
nadat hij in 2000 zijn aandelen aan Jacques
verkocht voor 40 miljoen. En hij hield zich
daarna bezig met zijn reisburo en zijn wijngaarden in Libanon. Maar achteraf beweert
hij bij de verkoop te zijn misleid en begon
toen een proces in Beiroet tegen broertje
Jacques. En nu lopen er al enkele processen en ondanks een wapenstilstand, die
ook slechts kort duurde, schiet het tussen
beiden niet meer op. De Saadé’s zijn grieksorthodox van huis uit en komen uit Syrië.
Grootvader Gabriël maakte al een imperium
in 1900, vader ging verder maar kreeg in
1958 een hartinfarct. Moeder deelde het
vermogen op in tweeën, wat niet de gewoonte is in het MO. Daar krijgt de oudste
het meeste, maar maman zag het waarschijnlijk al aankomen… Helaas 50/50 hielp
ook niet… want dat is lastig uit te rekenen in
een grote onderneming met waardeontwikkeling in de toekomst.
Johnny gaat het met die processen te langzaam dus begon hij een ware hetze onder
de klanten en collegea van CMA-CMG. En
daarna kwam er ook nog de website mistralholding.com, waarop Jacques de volle
laag kreeg. Ook de personeelsleden kre-

gen alle rottigheid over hun baas te horen,
en ook de leveranciers en de bankiers. En,
natuurlijk de journalisten. Ook deed hij er
nog een 2000 blogs bij… en strooide ook
duizenden pamfletten uit in Marseille en
Parijs. Tja en toen kreeg Johnny 750.000
euro boete van een rechter en de host voor
zijn website in Texas moest ook 95 miljoen
boete lappen.
Nog niet genoeg? Nee, want Johnny huurde
een auteur in om over broerlief een boek te
schrijven. Maar de auteur vertrouwde
steeds minder wat men hem aan feiten gaf
voor dat boek. Dus stopte die auteur en
verbood zelfs “zijn” boek uit te geven.
Toen verschenen er diverse moeilijk te
tracen blogs, Nouvellobs, M6blogs etc met
zeer zware beschuldigingen.
Jacques diende dus uiteraard een smaadklacht tegen X in. Dat onderzoek loopt nog..
En de strijd gaat onverminderd door tussen
Jacques (71 ) en broeder Johnny (67)…
Als je zoiets leest, en als je snapt dat het
hier helemaal NIET om geld gaat, maar om
blinde haat en vernietigingsdrang, dan moet
je eigenlijk ook de finale ; de broedermoord
gaan verwachten.
Welke duistere ontembare krachten drijven
familieleden zo ver? Is het de diepte van de
gevoelde wonden? De afwijzing door iemand waar je op vertrouwde, waar je van
hield? Maakt dat je tot een blind roofdier?
Moeten beiden nu ook voor hun leven vrezen? Gaan ze nu ook nog duelleren (het
duel werd in Frankrijk pas in 1922 afgeschaft; het laatste had klandestien plaats in
1967!). Duelleren op de floret dus, want dat
is ultiem frans duelleren.
De dood lijkt het geschil dus te gaan beslechten, ooit. Want eerder gaat het niet
meer over. Jacques of Johnny zal dus
worden begraven in afwezigheid van zijn
enige broer… daar lijkt het nu echt op. Of
zal de pope dat toch nog kunnen voorkomen?
De affaire Saadé is er slechts een, een
beroemde, uit de velen. Wie kent ze ook
niet uit eigen omgeving? En wie leerde toen
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ook niet over de enorme krachten die zo’n
conflict opriep? Bij alle typen mensen overigens: als het conflict NA genegenheid
komt, kwadrateert de woede en het verdriet.
Dat is ingebakken in het dier dat zich
“mens” noemt. En het kan soms nooit meer
bekoelen zonder geweld…

Jas des Papillons (het vlindernest) geheten.
Daar waren we twee jaar erg close met dit
jonge artsengezin, dat de eigenaar was van
deze mooie grote villa, met al zijn gemakken. We leerden hier hoe een Frans gezin
“werkt” met vier kids . We aten veel samen,
maakten huiswerk met de kids, brachten/haalden ze van school etc. En we werden
ook meegetroond naar al hun vrienden en
leerden ook nog hun hele familie kennen in
de Herault en in Carcasonne. Een mooie en
leerzame tijd. Omdat ons appartement in de
zomermaanden voor een klein vermogen al
was verhuurd aan (Amerikaanse) toeristen,
stonden we ook nog een tijdje met onze
grote camper bij een wijnboer, vlak naast
ons appartement, tussen de wijnstruiken
met een eigengebouwd zwembad er vóór.
Die plek heette Domaine de la Gasqui en ik
leerde daar hoe een piep wijnbedrijfje van
10 hectaren wijn maakt. Very amusing!, Ook
hier leerden we de hele familie kennen daar
die verspreid was van Aix tot Marseille. De
feesten daar waren sprookjesachtig en de
feestgangers, bijna allemaal uit grote steden, waren echt knettergek. Later bleek dan
ook dat er veel psych’s bij waren..
Tussendoor moesten we nog even naar een
gemeubileerd huis in Sarrians, wat ook
enkele mooie herinneringen achterliet vanwege de aparte buren daar. Het had geen
naam… maar het zou Maison Roux kunnen
hebben geheten.
Zo zag ons traject van 13 jaren in de Provence er uit en het was alleszins de moeite
waard. Never a dull day ,voor ons. Een geheel nieuw leven in een totaal andere cultuur. We genoten, reisden ook veel met de
camper en werden steeds franser; beter
gezegd zuid-franser..
We weten nu dat we in 2010 in Marseille,
hartje stad zullen wonen, op zeven hoog
met zicht op de oude stad, het prachtige
centrale station, de Mediterrannée en Notre
Dame de la Garde. Het is nog in aanbouw
nu… en het heet daar Le Trianum, omdat
het geheel in een driehoek is gebouwd om
een collectieve tuin. Daar gaan we onze
laatste decennia slijten… op loopafstand
van de Vieux Port (oude haven), de Canabière (De winkelstraat), Het Alcazar

Leon, aug. 2008
………………………………………………………
………………………………………………………

JOURNAL MORMOIRONAIS
BEETJE VERHUIZEN
Onderweg naar ons appartement in Marseille, zijn we nu voor een ruim jaartje
geland in een huurhuis in “ons”dorp dat de
fraaie naam Rosée de Mer (Rozemarijn OF
Zeenevel, naar keuze) draagt. Het ligt op
een der heuvels (de mor’s) van Mormorion .
De dorpsnaam verraadt U dat er minstens
nog een heuvel is hier. We kijken nu uit op
het oude , vroeger ommuurde gedeelte van
het millenaire dorp en ook op de Monts de
Vaucluse. Wat het verlaten van ons zelfgebouwde “domaine Le Brilhas (2000-2009)
genaamd, wel wat gemakkelijker maakte.
Le Brilhas noem je hier: “ een plek in de zon
die beschut ligt voor de noordenwind”” (de
Mistral dus)). Vanaf het terras daar zagen
we diezelfde Monts, maar ook, en in volle
praal en pracht, de Mont Ventoux. We verkochten het recent aan brusselenaren, die
er erg blij mee zijn. Wat weer wat troostend
op ons werkt.
Voor we Le Brilhas voor bewoning gereed
hadden, woonden we drie jaar op een landgoed van goede parijse vrienden. Een paar
hectaren groot met een oude (houtzaag)molenhuis erop. Het heette daarom ook La
Fustière, waarin u “fust” hoort, en dat is een
stuk gezaagd van hout. Het was een paradijsje in een bos, met een paar buren op
zo’n 500 meter. De eigenaren woonden
tijdelijk in Florida en wij “verjoegen” voor
hun de inbrekers die er vaak jatten, vóór wij
er kwamen. Deze vrienden ontmoetten we
weer bij andere (franse) vrienden, waar we
naast woonden in ons eerste huis hier, Le
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(vroeger theater nu grote internationale
bibliotheek), temidden van 15 theaters en
twee opera’s en omringd met wel 100
restaurantjes van alle soorten en ook nog
vele vers-markten. Samenwonen met de
andere 180 nationaliteiten die er wonen.
Daar gaan we, si Dieu le veut, dan ook ooit
de echte eindstreep over.

60 passeerde, organiseerde ik voor haar
een feestje in de franse dorpskroeg en we
nodigden alle mensen die we hier kenden
daarbij uit. We schreven uitnodigingen in
vier talen, naar zo n 50 echtparen en er
kwamen zo’n 65 personen opdagen van vijf
nationaliteiten. Want het is hier erg internationaal. Daardoor ontdekten we hoe veel
mensen je kunt kennen als je gepensioneerd bent en de medemens niet schuwt.
Tellen we daar de vriendenkring uit, vooral
Nederland, bij op, dan komen we best op
nog eens zo’n 65 mensen. En door mijn
krantengedoe, zijn er daar nog enkele
tientallen bijgekomen, die ik , helaas, deels
slechts via het internet ken.

Mogelijk denkt u nu wat doen die mensen
moeilijk? Wel u heeft gewoon gelijk, maar
toen een nare kwaal mij dwong mijn beroep
e
op te geven op mijn 52 (mij eega was toen
50) en we daardoor erg veel hadden nagedacht tijdens de angstige ziekteperiode van
zo’n half jaar, waarbij mijn prognoses nogal
verontrustend waren, zetten we toen , in
afwachting an het onheil, een dikke streep,
verkochten de hele boel in Nederland,
stapten in onze camper en gingen naar Isle
sur la Sorgue, wat we als toeristen al goed
kenden. En gingen daar dus gemeubileerd
wonen in Le Jas des Papillons.. We lieten
dus alles achter, ook onze status en onze
beroepen en begonnen vrij en blij gewoon
helemaal opnieuw. Het beste dat we ooit
hebben besloten, zeggen we nu nog.
Het lot bepaalde dat mijn kwaal toch een
naam kreeg, gedeeltelijk een “medische
misser” was en wel niet niks maar niet
dodelijk gelukkig. Zeven jaar vechten met
dokters en verzekeraars , via dure advocaten, en toen brak de zon weer door: ik
was net 60 geworden.

Waarom doe je zoiets met je leven? Wel,
weet ik veel. Mij interesseren mensen en
hun denkbeelden enorm. Er bestaat niets
spannenders dan de mensheid zelf. Als je
daar zin in hebt , en op zoek gaat, krijg je
dus dit soort van leven. Uiteraard mede bepaald door wat ongeplande gebeurtenissen,
soms van nogal ingrijpende aard.
Als ik terugdenk sta ik zelf wat verbaasd
over dit traject, maar hoe dan ook: ik heb er
geen enkele spijt bij. In tegendeel.
Ik weet dat het Nederlandse CBS je kan
vertellen dat een Nederlander gemiddeld,
alles meegeteld, zo’n 11 keer verhuist in
een heel leven. Dat zou je niet denken. Ik
sta in die statistiek op een wat extreme plek:
ik telde zo’n 30 keren… Wilt u het nadoen
dan kan ik u gerust stellen: het is wat
ingewikkeld maar ook “so damned exciting”.
Daarom gaan we nog (minstens) één keertje en wel naar Marseille. Dwars tegen de
stroom in…

Vóór deze franse fase waren we ook niet
echt een rustig stelletje. We verhuisden
samen en in zo’n 25 jaar wel zo’n 8 keer,
wat ronddolend door Nederland tussen
Nijmegen, Bennekom, Mook, Jabeek in het
zuiden en ook nog even Nuth. En daarvóór
verhuisde ik nog wel 10 keer en mijn eega
ook zo’n keertje of 5 schat ze. Dus het
zitvlees was bij ons beiden niet aangegroeid.

Leon, Rosée de Mer
Febr. 2009.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

We ontmoetten dus nogal wat mensen, in
de zin dat je bij elkaar in de buurt woont. En
we maakten altijd uitgebreid met onze buren
kennis en hielden daar vaker vrienden aan
over, ook voor heel lang. Toen mijn eega de

COIN DES POETES
Het onderstaande ontroerende verhaal
kreeg ik ter publicatie van lezer L., die de

22

vader is van de auteur. De manier waarop
de beleving van een noodlot wordt verwoord
trof mij stevig. Iets wat heel ver weg is van
je , het onvoorstelbare, komt plotseling erg
dichtbij. Het heeft de kracht van de eenvoud
van een story zonder enige opsmuk , de
tastbare realiteit van een groot verdriet.
Ik wil het daarom ook aan meerdere mensen laten lezen, met toestemming van de
betrokkenen natuurlijk. Erg bedankt beste L.
en dochter.

Een week later krijgen we een telefoontje uit
Rotterdam. Er blijkt dat je in al je cellen een
chromosoom teveel hebt en dat je heel ziek
ter wereld zult komen. Afwijkingen aan hart,
nieren, ogen, darm en ook nog in combinatie met geestelijke afwijkingen, dat krijgen
we te horen. We vinden het vreselijk voor je.
We denken toch aan een zwangerschapsonderbreking. De geneticus acht dit ook het
beste.
Mijn lieve, kleine ongeboren kindje ik wil je
niet kwijt, maar als we het realistisch bekijken, hoe moeilijk dat ook is, is het toch de
beste oplossing. Er wordt dan ook gelijk een
afspraak gemaakt.

BOY IN BUBBLE
Je was 5 ½ week oud toen we voor het
eerst contact met je hadden. Een echo liet
een klein zwart vlekje zien. “Vruchtwater”
zei de verpleegster die de echo deed.

18 januari, zwarte dag, jouw korte leven
wordt vandaag afgebroken. Ons verdriet is
enorm.

Omdat je zusje een erfelijke stofwisselingsafwijking heeft hebben we besloten
een vlokkentest te laten doen. We wilden
graag weten of jij die afwijking ook hebt
omdat ik dan 9 maanden op dieet moet.

Onderweg naar Rotterdam krijg ik vreemde
gedachten. Als ik naar de andere kant van
de weg kijk denk ik: nu ben ik nog zwanger;
straks als we naar huis terugrijden niet
meer. Je bent op deze dag precies 17 weken oud.

Met 8 ½ week wordt er weer een echo
gemaakt. Deze keer zien we je krachtig
kloppend hartje.

Als we in het ziekenhuis aankomen hebben
we eerst nog een gesprek met de geneticus
en met de gyneacoloog. We kunnen natuurlijk nog vragen stellen. We willen graag weten of je een jongetje of een meisje bent, we
willen ook weten wat er met jou wordt gedaan na de ingreep. Daarna wordt alles in
gereedheid gebracht.

Met tien weken wordt dan de uiteindelijke
vlokkentest gedaan We zien nu je hoofdje,
lijfje, handje en je steekt plotseling ook je
beentje omhoog. Fantastisch en onvoorstelbaar dat je zo snel groeit.
Ik ben nog helemaal niet dik. Zelf zie ik het
natuurlijk wel een beetje, maar al mijn kleren passen nog. Ze zitten weliswaar wel al
wat strakker.

Ik wil je niet kwijt, maar het moet, het is beter. Lief ziek jongetje. We hielden al van je ,
ondanks dat je nog pas 17 weken oud was.
Ik weet zeker dat we je nooit zullen vergeten.

De uitslag weten we al een kleine week
later. Je hebt de ziekte van je zus niet maar
er is wel iets anders gevonden. Er klopt iets
niet met je chromosomen. Angst, paniek,
niet mijn kindje!

Na de ingreep moet ik nog een half uurtje
blijven liggen. Als ik over mijn buik wrijf voel
ik dat die leeg en ingevallen is.

Er volgen bloedonderzoeken van mij, van je
zus, je opa en je oma. We lopen de hele
dag met kippenvel van angst.

En uur later rijden we terug naar huis en ik
denk: toen we daar aan de andere kant van
de weg reden, was je er nog en nu niet
meer. Tranen heb ik haast niet meer. Het
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moet nu gaan slijten, alles is voorbij, maar
vergeten zullen we je nooit.

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN

Ter nagedachtenis aan ons bijzondere jongetje.

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

A.

ALGEMEEN.
DE HITLIJST VAN HET BNP
De ranglijst van het Bruto Nationaal product/inwoner van de wereldlanden veranderde drastisch de laatste jaren. In de opkomende landen steeg dat voor honderden
miljoenen mensen door de bloei van de wereldhandel. Nu neemt de crisis weer wat
terug… Maar ook in de top rommelt het
aardig: Frankrijk staat nu hoger dan …
Duitsland! Want het is nu 39757 $ tegen 39
737… En Japan, daar is het 32.890 $.. Maar
de VS zitten nog op 45200 $, al gaat het
daar ook snel zakken. Het BNP/inw is een
indicatie voor de gemiddelde welvaart; daarenboven is de vraag hoe die intern, door
inkomensoverdrachten, wordt herverdeeld.
Begin januari 2009 passeerde China Duitsland als het gaat om het totale BNP-cijfer..
Dus nu is daar de hitlijst: VS, Japan, China,
Duitsland, Frankrijk…etc. Het verschil
China-Japan is erg klein. Gezien een
groeikrimp in Japan en nog wel 6/7% groei
in Peking, zal Japan snel zijn tweede plek
verliezen aan de chinezen.
Dit weerspiegelt ook de politieke ranglijst,
zeker op termijn. Nu begint dus ook de race
India tegen de westerse landen… Zij die
nog tien jaar geleden niets van dit soort
plaatjes wilden geloven,- ik kwam er nogal
wat tegen-, hoor ik nu niet meer. Ze zijn
gezakt op de beurs vrees ik. Het is altijd
schokkend als je hoort hoe weinig vaak
mensen van enige statuur, weten van de
snelle veranderingen op onze aardkloot.

***
Ene Rochebrune (fr.) schreef iets heel
moois (in het Frans) en ik kon het niet laten
het te vertalen op mijn vrije wijze. Het wonder der poëzie voltrok zich weer eens, een
ware “coup de foudre”. Ziehier:
GEEF MIJ
Geef mij het leven,
Mooie, wrede liefde,
Wind van gedachten en vogels,
En een mooi geplante boom.
Op een tak van een wilg,
In de bitterheid van de zomer,
Onder hemels vuur en vlam,
De leegte zonder God.
Een vogel in de verten,
Die aan eenzaamheid herinnert,
Een tak geeft hem een teken,
Over de diepten der eeuwigheid.
In de stille kamer,
In de donkere, wrede nacht,
Hangt een oorverdovende gedachte,
In een vat van goud zonder licht.
En als een dolend hart,
In een ravijn van vlees,
Verwond de liefde de roos,
Met de doornen der willekeur.
LEON + Rochebrune
Oct. 2008

WANNEER STOPT DE CRISIS?
Tja dat is DE vraag, want dat hij er fors is
c.q. aankomt is onbestreden nu. De deskundigen strijden er al over: de optimisten
e
zien 2 helft 2009 herstel, de pessimisten
zien 1 à twee jaar… Ook zou het kredietwezen pas over twee jaar weer normaal
gaan functioneren. Dus is het zaak te

+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++
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voorkomen met alle middelen dat de zaak te
diep zakt. Obama heeft dat door en anderen
kondigen ook al weer rem-manoeuvres aan.
We zijn in een diepe recessie gekomen en
rennen nu weg voor de depressie..
Zo gaat mijn generatie van 15 jaar NA 1929
alsnog minstens wat proeven aan wat een
diepe recessie betekent. Spannend en pijnlijk.. Deskundigen beweren dat de aandelen zo ongeveer twee maanden eerder
omhoog gaan dan de omzetten/winsten van
de bedrijven. Dat was “altijd al zo”. Hopelijk
zijn nu de omstandigheden niet drastisch
anders dan “eerder”… De CAC40, op de
parijse beurs, viel 43% in 2008; de zwaarste
val sinds zijn bestaan en zelfs sinds begin
e
20 eeuw. In 1931 was het 37%... Vijf keer
was er twee jaar NA elkaar een beursval.
En nu komt dus 2009..
Als je per sector kijkt zijn farma, luchtvaart,
telecommunicatie, schadeverzekeringen, informatica, reclame-industrie, distributie, voedingsindustrie en chemie nu nog het minst
getroffen. De grootste klappen vallen in de
detailhandel,
hotels/restaurants,
bouw,
metaalbedrijven, drukkerijen, electrische apparaten, onroerend goed, textiel, kleding en
auto’s het meest de pineut. Denk dus ook
aan waar u uw pensioen vandaan haalt…
want de pensioenfondsen zijn veelal ook
sectoraal.
Een grote vrees is dat het protectionisme,
dan wel egocentrische staatshulp aan nationale bedrijven, zou toe kunnen slaan. Dat
zou killing zijn. Maar de sociale bewegingen
oefenen vaak pressie uit op regeringen die
om de vrede dan toegeven en gaan beschermen. Dat werkt even goed, maar later
is het funest in zijn uitwerking. Laten wij dus
bidden om verstandige bestuurders op alle
fronten.. en niet te veel populisme.
In Frankrijk komt de PS nu (eindelijk) met
een tegenplan: daaraan is te zien hoeveel
ruzie we nog gaan krijgen. En Sarko praatte
in 1,5 uur televisie ook een aantal ideeën
aan elkaar die hij op 18 febr. Wil bespreken
met de partners… die nu al bibberen.

23% naar 32% van de wereldeconomie.
Terwijl ook de schulden sterk toenamen in
de wereld. En de handelsoverschotten van
China, Japan en Duitsland waren enorm,
waardoor de activa sterk in prijs stegen en
veel geleend kon worden. Waarmee flink
kon worden geïmporteerd en dat “op de pof”
dus. Krediet kostte immers bijna niks….
Nu er geen krediet meer lijkt te bestaan zakt
dus de handel in , in twee maanden in 2008
zelfs met 7%. In 2009 krimpt hij verder met
3% zegt de wereldbank… En wie gaan daar
onder nu lijden?
Wel zie 1929, toen de VS de rol van China
speelden.. Nu dus China in de neergang?
Dat gelooft niet iedereen, en men vertrouwt
op de veerkracht van de VS. Maar China zal
zijn export naar andere landen nu vergroten
en het gat van 5% van nu bij de VS zo gaan
dichten. De import uit Duitsland en Japan
zakte echter met 12 resp. 19%. Zie je de
exportval van Taiwan en Japan (-42% en 27%), dan is China met zijn teruggang van
2,8% nog goed af. Dus vooralsnog is er in
Peking op dit punt optimisme.
Laten we maar hopen dat het zo zal zijn…
De VS herstellen zich snel en China zakt in
export niet weg. Dat zou toch wel erg mooi
uitkomen nu.
DE BANGE,VERLIEZENDE BANKEN
Na hun euforisch geloof in de toekomst, en
nu, hun neergang, blijven banken, ondanks
gigantische staatssteun, erg voorzichtig met
lenen. Omdat ze “weten” dat er nog veel
lijken in de kasten liggen.. In Frankrijk is er
een mediateur benoemd die bemiddelt in
kredietconflicten tussen bedrijven en banken. Wat uniek is in de wereld. De franse
“mediateur” Ricol
behandelde al 3700
klachten en van de 1400 afgeronde waren
er 900 een succes. Dus daar werd een eerst
geweigerde lening later TOCH gegeven na
“bemiddeling”. Het werk van zijn club: 105
bemiddelaars, werpt dus vruchten af. Maar
het blijft een veeg teken dat pas na bemiddeling (=druk) de eerst weigerende
bnaken, in 60% van de gevallen toch om
gingen. Dus de schrik zit er nog te diep in
zegt de minister van Financiën hier. Maar zij
weten het ook: ze doen echt TE moeilijk met

DE WERELDHANDEL ZAKT IN
De wereldhandel krimpt, hoe gaat dat nou
met China? In tien jaar ging dit element van
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kredietverlening, en dus krijgen zij het moeilijk met opnieuw lenen bij vadertje Staat!
Helaas is de nu zichtbare golf van verliezen
bij veel grote banken niet in het voordeel
van een snel herstel Vele zeggen dus, de
Staat zal nog eens moeten interveniëren
binnenkort. Bij de Angelsaksische banken is
intussen een trein van enorme verliezen
gemeld. Morgan -76% winst, Merill Lynch
een dijk van een verlies ( 15 miljard), de
Bank of America vraagt staatssteun (na een
kwartaalverlies van 8 miljard), de Royal
Bank of Schotland kwam met 30 miljard
verlies… Dat er verliezen aankwamen werd
verwacht, maar de omvang er van verrast
velen. Dus dat 2008 een dieptepunt zou zijn
met een stabilisatie voor opbouw in 2009 ,
lijkt helaas niet uit te komen..
Moet de VS zijn grote banken nu toch nog
gaan nationaliseren? Het lijkt er op… maar
dat kost wel zo’n slordige 2000 à 3000
miljard… Of je een groot emmertje leeg
gooit.
Ik zag een lijstje van de grote banken met
hun beurswaarde half 2007 en in januari
2009; dat schokt je werkelijk. Citigroup was
255 miljard en is… 19; HSBC was 215 en is
97; JP Morgan 165 nu 85; RBS 120 en 4,6;
Santander 116 en 64; BNP Paribas 108 en
33 en Société Generale 80 en nu 26. Geen
enkele bank zit nog boven de 100 miljard,
terwijl dat er 1,5 jaar geleden een dozijn waren. Ze verloren 60 à 80% van hun beurswaarde en de staten moesten fors pompen
of zelfs nationaliseren. De bankwereld lijkt
wel op een retour en veel stemmen gaan op
die voor nationalisaties pleiten. De arrogante bankiers moesten door de staat, met
garantie van de belastingbetalers, worden
gered. En laat die nou ook hun klanten
zijn… die beschermd moesten worden door
het eigen staatscollectief… En nu moesten
de heren in Frankrijk en ook in de VS ook
nog gemaand worden niet zo diep in de
(staats)gevulde kassa te grijpen… Ik ben blij
dat ik geen bankier ben en een eerzaam
gepensioneerde met enkel zorgen over zijn
spaarsaldo…

In IJsland was het al even te zien: de
“straat” joeg de regering weg in een korte
hevige oproerbui. Want het inkomen daalde
in no time met 10%.. In Riga, Letland ook al:
oproer in de straten, IMF noodhulp en nu
stevig bezuinigen. In Sofia, Bulgarije, idem:
demo tegen de corruptie..; in Litauen bezetten manifestanten het parlement. Wat
verder kijkend zien we chaotisch Griekenland en ook n Engeland zijn er protesten
tegen gastarbeiders, net zoals in Spanje. En
als we dan nog de Russische onrust zien,
en ook in Japan rommelt het en in China
stijgt de onrust ook al. In Frankrijk is er ook
de nodige vrees voor uitspattingen bij stakingen en manifestaties. Er zijn nu hier bijna
permanent acties te zien en te horen. De
onvrede in Europa (en ook elders!) groeit,
de straat wil hun prioriteiten nu VOOROP
zien. Dat zal een hoop politieke problemen
gaan opleveren, weten de regeerders. De
straat wordt (weer) de showroom van de
ontevreden zielen en het parlement verliest
die plek. De parlementsleden riskeren nu
een knieval voor het populisme. Want iedereen wil verder leven… Change dus,
maar niet altijd die van Obama…
BOUWSTOP SUPERGEBOUWEN
De Trumptower bouw activiteiten in Dubai
op het Palmeiland zijn onderbroken en het
immense amusementspark daar wordt later
geopend. Ook de vegetale toren van Jean
Nouvel in Californië wordt uitgesteld, door
het failliet van Lehmann Brothers. Monaco
stopt de geplande uitbreiding in zee en
Roche stelt de bouw van een groot laboratorium uit. Ook in Frankrijk worden torens vertraagd in bouw: Signal, Pare en Generali onder andere. De Rusland toren in
Moskou ook al in de vertraging. En ook de
Cité de la Musique in Rio wordt heroverwogen.. Uiteraard zitten hier de weifelende dan wel half-failliete financiers achter. De wereld remt en maakt een kleine
pauze, na de grote euforie..
DE OG-PRIJZEN ZAKKEN
Niet nieuw in de VS, Spanje en Engeland..
Maar nu zakt het in Frankrijk en Nederland
toch ook. In 2008 was het 2% en 2009 staat

DE CRISIS BEROERT DE STRAAT
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voor 6 À 10% in Frankrijk. Nederland lijkt,
iets langzamer te volgen. Ach, de klachten
over de erg hoge OG-prijzen waren er ook
luid te horen. De franse aantallen transacties vallen snel en de prijsdaling volgt. In
Frankrijk zit het aantal transacties op nivo
van ca 1990. Dus de makelaars worden opgeruimd: veel minder transacties EN dalende prijzen. De lege kantoren zijn hier al te
zien en ook in Nederland gaat er heel wat
dicht of failliet. De luchtbel wordt kleiner en
gaat terug naar de echte diameter. Wij ontsnapten net op de drempel, maar kochten
wel VOOR de zakkers. Dus tel uit je winst ?

geeft op een ww-uitkering is nu 4 maanden;
was 6 maanden. (Niet voor 50+ers). Nu is
Frankrijk gelijk aan Luxemburg en Nederland. In Denemarken en Zweden is het 12
maanden. Maar het maximum bij WW is in
Frankrijk HOOG: 5640 €! Het hoogste ter
wereld. Maar het %-uitkering tov het oude
salaris is hier het laagst: 57%. Dat is 82% in
Denemarken, 70% in Spanje en 60% elders.
De duur is gemiddeld, gezien anderen, met
6 , 8 en 48 maanden (Denemarken).
Het franse systeem bevoordeelt de leidinggevenden, maar nu komen er wel MEER
ww-ers in aanmerking na de wijzigingen.
Tja, de WW wordt weer belangrijk, helaas.
Intussen moet door de snelle ontwikkeling al
weer worden bijgesteld, ook hier.

DE HELPERS VAN MADOFF
Er is een hoop onderzoek gaande naar de
handel en wandel van oplichter Madoff. We
weten al van zijn zonen in de firma en van
zijn schoonzoon die bij de SEC werkte en
nu bij hem. Maar er is veel meer. In Luxemburg vinden we Luxalpha met 1,4
miljard (nov.2008), en de grote zwitserse
bank UBS deed veel voor Madoff. Access in
New York verkocht veel beleggingen voor
Madoff en lubde rijke klanten. Een van de
eigenaren, een fransman, schoot zich eerder al door het hoofd. Waar is het resterende geld nou? De Staatsobligaties in
Luxalpha zijn spoorloos.. Deze affaire krijgt
nog een lange staart en er zullen nog meer
koppen gaan rollen. In de bankwereld en in
de clubs van de toezichthouders. Intussen
heeft men cheques en diamenten van Madoff wel te grazen gekregen. Hij probeerde
nog wat in te pikken NET voor zijn debacle.
Ook heeft hij een drietal kasten van luxehuizen in de wereld en een appartement in
NY. Maar 50 miljard is weg en dat is
verrekte veel.. Uiteraard is veel naar beleggers gegaan die 12% beurden. Als die
op het kritieke moment NIETS meer bij
Madoff hadden staan, zijn zij de echte
winnaars. En hun winst kwam dus van hun
bestolen collega’s….

DE OECD STATISTIEK GEZONDHEIDSZORG
De uitgaven voor een gezond volkje in de
OECD-landen in relatie tot het BNP geeft de
volgende statistiek:
La France: 8,9%; Du 8,1%; Denemarken
7,6%; Nederland 7,5%; Zweden 7,2%;
België en Portugal 7; VS en Japan 6,7%. In
het laatste land worden dus de mensen ook
nog het oudste…
Dus heeft Frankrijk niet te weinig middelen,
zoals de medische sector schreeuwt. De 15
miljard per jaar zijn in de orde van het relanceringsplan!
DE FRANSE DEMOGRAFIE
De franse bevolking ging tussen 1999 en
2006 met 5% vooruit! Een uitzondering in
Europa. Wat er bij sterke vergrijzing gebeurt
kunt u vooral zien in Japan, waar de interne
consumptie zo laag is dat de economie
achterblijft. Zeker nu ook de export zakt
door de crisis. Want de consumptie draait
op veel twee-kids gezinnen, daar zit de
kern.
Nou is de verdeling van deze groei verre
van gelijkmatig over het land. In het zuiden,
in de zon is het 6 à 10% en ook in de verre
streken als Guyana, Reunion etc groeit het
stevig (Guyana 31%!). In het midden Cantal
en Creuse is het erg stil: geen groei. Corsica kent +14%. In het noord-oosten ZAKT
de bevolking met enkele %-en. Dus de

DE FRANSE WW WERD HERZIEN
Niet zo drastisch als in Duitsland met Harz
IV, maar toch. De meeste vakbonden
aarzelen nog, het bekende beeld hier. Het
minimum aantal maanden werken dat recht
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beweging is: Zuidelijk… En dat is geen wonder. Maar let wel: het is niet enkel een
verplaatsing van bevolking, het totaal groeit
met 5%. En dat betekent iets meer dan 2,1
kind per vrouw. En dat betekent op termijn
dat Frankrijk in de EU de enige echte
groeier is… en dat is prima voor de
economie. En ook voor het betalen van
pensioenen en zo…
L’Exception francaise is er ook hier: Marianne plant zich graag voort, ondanks de
vaak negatieve kijk op het leven.

voorbeeld. En Iran mag ook geen atoombom maken en de VS c.s. wel…
Homohuwelijken zijn nog zeer omstreden,
en adoptie door homostellen nog meer.
Kortom de voortsnellende wereld ziet zich
geconfronteerd met duizenden vragen en
nog meer angsten natuurlijk. En dan worden
de ethici en moralisten weer van stal
gehaald. Die we ook al hoorden na de ontdekkingen van de oorzaken van de …
kredietcrisis!
Er werden in de loop van de historie nogal
wat verlichte mensen geëxcommuniceerd,
geëxecuteerd en op de vlucht gejaagd. En
nu moet je weer vluchten als je de profeet
voor aap zet. Op elk terrein blijken er vele
vragen en nog meer opvattingen te bestaan.
Waarbij de religies natuurlijk zich sterk roeren, in behoudende zin. Zij spreken namens
God zelf.
Uiteraard is de praktijk al veel verder dan de
wetgever, en een internationale wetgever is
echt niet zichtbaar. Frankrijk organiseert in
2009 een indrukwekkend project om de antwoorden te vinden ten behoeve van wetgeving. Onwetend gaat het snel steeds
verder, en we gaan recht af op HET aloude
reguleringsmechanisme: De Wal keert het
schip, en, Als het kalf is verdronken, etc. …
Natuurlijk moeten we in debat om vast te
stellen wat we nu willen verbieden en toelaten, maar een idee van een discussie en
dan even een wetje, dat kun je vergeten.
Dan hebben we ook nog de patiënt die wat
heeft en die niet dood wil, tegenover de dokter die het aan hem gevraagde te ver vindt
gaan. En ook Rome die je als gelovige fors
aanpakt als je HAAR regels overschrijdt.
Want daar mag een condoom nog niet
eens, ook niet bij AIDS.
Het is dus zeker dat we een hoop geraas
gaan horen, terwijl de praktijk snel opschuift, de commercie toeslaat en dus de
verandering gewoon doorgaat.
De wetgever zit niet in de bestuurdersstoel
maar op de remplek. Een lastig plaatsje.
De troost is, dat de mensheid het steeds
weer overleefde , maar soms wel op het
kantje. Dus waarom zou het nu anders
gaan?

DE EEUW VAN DE BIO-ETHIEK
Mag je stamcellen van het embryo manipuleren? Mag je embryo’s bevruchten met
het zaad van de overleden man of vriend?
Moet je de zaaddonoren aan het verwekte
kind bekend maken? Mag je genen van een
embryo manipuleren of embryo-selectie toepassen? Alleen bij gevaarlijke erfelijke ziekten of ook om het geslacht zelf te kiezen?
De rij van zware vragen is nog veel groter
en het verschil in opvattingen mogelijk nog
omvangrijker. In Spanje en Griekenland
mag al een hoop, in China ook, dus mensen met middelen hou je niet echt tegen. In
Frankrijk is klonen verboden en ook manipulatie van embryonale stamcellen.
Dat ligt vast in een algemene wet van 2004,
al zijn experimenten om therapeutische
vooruitgang te bereiken wel toegestaan.
Ook de orgaandonatie is geregeld: enkel
familieleden en levensgezellen mogen dat
doen. In China en India kun je met een flink
pak biljetten van een arme donder zo een
nier of ander onderdeel kopen.. Men beweert dat de organen van geëxecuteerde
misdadigers door de overheid worden verkocht in China.. Euthanasie is nog steeds
een heet hangijzer in Frankrijk, dus gaat
men “even” over de Zwitserse grens om te
sterven. Op Internet krijg je intussen de
pilletjes om het zelf vlot te fixen, zonder hulp
en voor een paar tientjes.
Al eeuwen is er de strijd tussen wat kan,
door voorthollende technologie en wetenschap en wat “mag”. Mag dus van de
“mens”, uitgesproken door een overheid.
Het verbod op fragmentatiebommen en
fosforbommen is ook een, wat andersoortig
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In een wereld waar het roken in publiek is
verboden, waar “te dik zijn” ontslag kan
betekenen en te ziek zijn onverzekerd
blijven betekent, lopen we het risico op
flinke meningsverschillen, zie op burgerkrijg.
Dus binnenkort op straat: , maar dan wel
VOOR 12.00 uur: betogingen tegen genenmanipulatie, orgaanproductie uit stamcellen
en God weet wat nog meer. En s’middags
dan: betogen tegen Israël, tegen Hamas,
tegen de VS, voor Rusland en China en
voor de splitsing van België.
We krijgen nieuwe fileproblemen, en nu die
van ethische komaf!

Autoland is ernstig in paniek nu verkopen
vallen met 25 à 50%. BMW werktijdverkorting voor 2 maanden voor 65000 werknemers; Volkswagen ook al. Ook in
Frankrijk wordt er “platgelegd” en de overheid wordt ook om steun gevraagd. In
navolging van de VS, waar de groten GM en
Chrysler de hand ophouden en enkel Ford
stug zelf doorgaat. Sommige automerken
van roem als Volvo, Jaguar en Landrover
worden als gelegenheidskoopjes onderling
verhandeld… En ook de japanners en
koreanen hebben het moeilijk gekregen,
maar in de VS is nu Toyota nr. 1 in omzet
geworden. De ontslagen zijn ook al niet van
de lucht… Duizenden moeten thuis afwachten of ze er nog wel kunnen werken
over enkele maanden. En nu gaat Fiat (=
ook Alfa Romeo) samenwerken met …
Chrysler, ja neemt zelfs voor 35% in haar
kapitaal deel. Fiat moet de amerikanen
helpen met “kleine auto-technologie” en Fiat
kan zijn producten nu beter slijten via het
verkoopnetwerk
van
Chrysler.
Maar
Chrysler is doodziek… dat is geen geheim.
En Volvo wordt door Ford aan de chinezen
verkcht!
Regeringen ruiken “groene kansen” in de
noodlijdende auto-industrie en propageren
electrische, hybride auto’s met minieme
CO2 uitstoot. Obama wil er ook al massief
in investeren. Ook krijg je als je een oud
autotje inlevert, grote korting op een nieuwe
van de regering. Wat we nu zien in autoland
lijkt een beetje het sterven van het gouden
kalf van onze beschaving. HET symbool van
het rijke westen lijkt een grote uitverkoop te
worden waar steungeld in moet van de belastingbetaler… Als je even goed kijkt naar
het enorme grote verschil tussen de glamourjaren van even geleden en de armoedige afgang nu zie je de metafoor van
wat nog volgen gaat. Het roer moet dus
echt om..

DNA-PIRATAGE
Na de luchtpiraten, de zeepiraten, de internetpiraten (hackers), de financiële piraten
en de wegpiraten nu eindelijk ook de
genenpiraten.
De “garage genome hackers” heten ze in de
VS en het zijn dus amateurs die thuis
genetische manipulaties doen. En dat is
veel makkelijker dan u denkt.
Voor 100 $ kunt u een eigen labje in elkaar
frommelen dat in een kleerkast kan. Plus
een tot centrifuge omgebouwde boormachine en een koelbox als incubator. Na enkele
weken rommelen met moleculen kun je een
gemanipuleerde bacterie maken bijvoorbeeld eentje die zelfs logische elementaire
operaties kan doen.
Er zijn er al tienduizenden van dit soort
hobbyïsten op de wereld die enthousiast zijn
over deze “sport”.. Die dient ook soms de
vooruitgang. Een Amerikaanse maakte zo
een yoghurt die licht geeft en op zeer
eenvoudige wijze. In een micro-organisme
werden genen gepoot die een fluoriscentie
produceren op het moment dat er ook
melamine in de buurt is. Om je te beschermen tegen foute chinese producten
dus.
Natuurlijk is dit niet helemaal ongevaarlijk
zeker nu er nog nauwelijks regels voor zijn.
Je kunt er zelfs biologische wapens mee
maken door synthese van organismen. Dus
de staat heeft er nu nog een zorgje bij: de
genenpiraten. Tol van de vooruitgang.

DE PC-MARKT ZAKT IN
De Netbooks, kleine PC’s, verkopen fors,
maar de PC-omzet daalt in totaliteit. Nog
maar met 0,4% maar toch, want men voorziet 5% terugval in 2009 , maar ook een licht
herstel in 2010.

PANIEK IN AUTOLAND
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Deze neergang kan effect krijgen op de
totale electronicamarkt. Lenovo, ex-IBM,
gaat nu ook 11% van zijn personeel ontslaan. DELL zit enorm op besparing te
werken. Intel en Mocrosoft zien ook zwarte
wolken. Hewlett Packard, Acer en Apple
hebben (nog) minder last. De club die het
beste zit nu is… IBM; zij verkochten het
probleem “op tijd”,aan het chinese Lenovo..

vermeden. Wel 70.000 zijn gevolg van een
pure vergissing.
Zo’n 35.000 zijn dodelijk, en ca 13.000 hadden kunnen simpel worden voorkomen.
Wel 140.000 gevallen zijn levensgevaarlijk
en daarvan waren er 60.000 ook eenvoudig
te voorkomen..
De meesten komen voort uit chirurgische
ingrepen (50% in Frankrijk), waarvan 24%
infecties zijn. En dat schijnt hoog te zijn,
men ligt hier achter op anderen. Lang werd
in Frankrijk eigenlijk niet geteld, waardoor
niemand de omvang kende.
U kijkt mogelijk ook naar programma’s over
“medische missers” waarvan de naam (missen doe je bij schieten) me al ongerust
maakt. En de medici in het panel waren me
toch een potje voorzichtig! Kijk eens naar
een gewoon consumentenprogramma. Daar
slopen ze elke fabrikant die troep verkoopt.
Ja toch?
Ik was er als onderzoeker ook enkele keren
bezig, in ziekenhuizen, en “lag” er vier keer
als patient. En als je de kwaliteitscontrolesystemen in de industrie kent sta je stomverbaasd over het ontbreken van zoiets in
ziekenhuizen. Een auto wordt bijna “kapotgemeten” tijdens zijn ontstaan, aan een
patient wordt nauwelijks gemeten NA de
diagnose.. En statistiekjes voor reacties op
problemen? Onbekend! Mijn indruk was dat
er veel schortte in de communicatie, met name tussen de hoge Olympus van de doktoren en het voetvolk… Daar schrok ik heel
erg van. En zou er in zorg iets gemeten
worden? Ik weet het niet, en vrees het
ergste.
De medische wereld heeft een broertje dood
aan (kwaliteits)controle, dat vindt men onvriendelijk. Ook staat niet de patient op plek
EEN maar iets anders. Waarbij ik de hardwerkende onderlaag zeker buiten schot wil
laten. Het management en de professionals
moeten hier wel stevig op worden aangekeken. Zeker als je hun salarissen kent…
Als je rond de specialist “optimaliseert” (zie
wachtkamers) en niet rond de patiënt, betaal je uiteindelijk een zware rekening. En
die wordt door de patiënt voldaan: in geld, in
wachttijd en ook in risico. Het MOET daar
dus ook veel industriëler, ook al zal dat best

VALSE PROFETEN?
Samuel Huntington, de profeet van de
“clash der beschavingen”, stierf. Zijn boeken
en betogen waren voor vele, waaronder de
Amerikaanse neo-conservatieven, sterk leidend in hun opvattingen. Nu Bush in grote
wanhoop aftreedt, is alles wat hij zij, twijfelachtiger dan ooit. Zijn tegenwicht, Fukuyama erkende al eerder zijn “foute idee”
over morgen; namelijk dat de mensheid onstuitbaar zou evalueren naar liberale democratie en markteconomie. Hij vergat onze
wispelturigheid en onze angsten. En zeker
onze hang naar hebzucht.. als je die niet
remt.
En ook hebben we nog Edward SaÏd,
Palestijn van origine, en nu imminent
intellectueel in de VS. Hij stelt, dat je “de
menselijke werkelijkheid niet mag opdelen
in culturen, histories, tradities, groepen en
rassen . Die zijn natuurlijk verschillend en
dat zal ook zo blijven, als we een humane
wereld blijven nastreven”.
De mensheid had altijd al profeten, van
Mozes tot Jezus en Mohammed, van Nostradamus tot Mormon, en recent dus van
Huntington tot aan Sloterdijk.. Profeten van
niet-goddelijke komaf (of religieuze overtuiging) kunnen zich natuurlijk vergissen. En
dan staat altijd een deel der mensheid er
beteuterd bij… .
ONGELUKJES IN HET ZIEKENHUIS
Er is van alles aan de hand in ziekenhuizen;
er sterven vele mensen aan foute behandeling of ze worden nog erger ziek. Je hoort
erover in alle landen en nu ook in Frankrijk.
Statistiekje: er zijn hier jaarlijks tussen
350.000 en 460.000 ongelukjes, waarvan er
120.000 tot 190.000 kunnen worden
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wat van de romantiek weghalen. Maar liever
snel en levend thuis, dan een bed bediend
door veel lieve handen. Of niet? Nog liever
BEIDE natuurlijk. Maar daar gelooft het ziekenhuis NIET in, dat blijft beperkt tot bijna
ALLE ANDERE “productiesystemen”in onze
wereld. Immers “mensen dat is toch heel
anders’ zoals ik vaak hoorde. Net of er geen
mensen in auto’s rijden, vliegen in vliegtuigen, en rijden in treinen of eten uit de
agro-industrie…
Natuurlijk zijn er uitzonderingen: ik werd als
patient in een Academisch Ziekenhuis doorgemeten alsof ik een gloeilamp was. En het
euvel werd dan ook gevonden. Maar daar
stonden opleiding en wetenschap hoog
genoteerd. En wetenschap gedijt enkel bij
kritiek en verificatie. Dus daarom is er daar
een verschil zichtbaar, denk ik.
Zie ik het te zwart of onjuist, dan hoor ik het
graag. Ik sprak als ongeruste patiënt en als
professional voor “produktiesystemen”. Met
vroeger een specialiteit voor statistische
kwaliteitscontrole systemen (o.m. het
beroemde steekproefsysteem uitgevonden
door Philips in… 1950). A long time ago.

prachtig oerwoud verloren. In Maleisië, Indonesië, Afrika en aan de Amazone.
Ach, wij deden hetzelfde op veel plekken in
Europa., nu zijn wij wijs geworden. En geven college aan de anderen die ons volgen.
Dat moet, maar het wordt niet altijd begrepen en op prijs gesteld. Zeker niet als
WIJ de GROTE grondstofrovers zijn in deze
gebieden…
We zullen dus moeten “herverdelen”, en
ook onze welvaart. En dat is nu begonnen.

OLIE (energie), WATER
PRIJZEN VAN DE BARREL, GAS EN
STOOKOLIE
Gas wordt vaak ingekocht op basis van
grote contracten met langere duur, stookolie
koop je op spotmarkten, waar prijzen steeds
dansen. Net zoals de oliebarrelprijs. Maar
gas EN stookolie zijn gekoppeld aan die
barrelprijs. Nu die flink inzakte (hij stijgt
alweer overigens), vragen velen zich af
waarom gas en stookolie zo traag volgen.
Er waren wel wat aanpassingen maar het is
uiterst ondoorzichtig. De stookolie is nu
weer goedkoper dan gas in Frankrijk…. Dus
wisselen naar de goedkoopste? Zo simpel is
dat niet: je stookinstallatie aanpassen kost
meestal veel geld. Dus echt wisselen is
meestal de facto onmogelijk. Waardoor er
weinig concurrentie is tussen gas en
stookolie. De leverende bedrijven zeggen er
niet te veel over, wat verdacht overkomt. In
Frankrijk is de gasprijs gereguleerd door de
overheid…. Waardoor er wel wat prijsbescherming aanwezig is. Het is wonderlijk om
te zien hoe onmachtig consumenten zijn,
terwijl ze met miljoenen kopen, om eens
duidelijkheid te krijgen over prijzen voor
verwarmen. En met een ruziënd stel landen
die onze gaspijpen vullen en “toelaten over
hun terrein”, is het er niet echt beter op
geworden. Gas, stookolie zijn melkkoeien
geworden voor de leverende partijen. Met
de moeilijke tijden die er zijn en nog komen,
Kan je bedenken dat het niet lang duurt
voor wij een gasopstandje krijgen. De truckchauffeurs en taxichauffeurs deden dat ons
al eerder voor.

DRUGSBESTRIJDING MET RUBBER
Ja dat doen nu Laos en China in de aloude
Gouden Driehoek. Ze verbieden de opiumteelt en stimuleren daar nu de rubberproductie. Vlak naast Birma, Vietnam en
Thailand. Dus wordt er fors aangeplant en,
helaas ook, in beschermde gebieden. Tot
grote schrik van het WWF. En in deze landen schuwt men het ook niet je gewoon te
verjagen als je toevallig op grond woont die
voor “iets anders nodig is”. Deze verjaagden
leven intussen schandelijk in de hoofdstad
Vientiane van Laos en dat begint erg lastig
te worden. Men biedt hen nu grond aan om
rubberbomen te exploiteren en hun zo weer
agrarisch aan de gang te krijgen. En ze
worden nu geschoold in het modernere boerenbedrijf, in watergebruik, in veeteelt etc.
Of het in de breedte gaat lukken is maar de
vraag. Al te vaak werden boeren verjaagd
omdat hun grond voor iets anders nodig
was en eindigden de boeren in grote armoede en wanhoop. En ook ging er veel
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CHTOKMAN EN MOERMANKSK
Dit gasveld ligt in de Barentszee op 600 km
uit de kust en het is genoeg om Frankrijk 24
jaar van zijn gas te voorzien. Het veld zal in
2013 moeten gaan leveren via een gasleiding naar land en een fabriek die het
vloeibaar maakt voor transport. En dat op
enkele honderden kilometers binnen de
poolcirkel. De haven blijft altijd open omdat
de Golfstroom hier vriendelijker wijze langs
komt. Maar hoe moet nou alles, mensen en
materiaal, zo ver worden getransporteerd
naar die booreilanden? Kunnen die installaties tegen die kou (-55 Gr. C), en ook
tegen botsende ijsbergen en 25 meter hoge
golven? De eerste fase kost al 15 miljard $
en Total en de noren Statoil-hydro zijn van
de partij. Moskou VOOR Poetin verwaarloosde Moermansk; dat is nu echt voorbij. Ook het in ere herstellen van de noordelijke vloot hoort daar bij. De atoomijsbrekers varen weer. Nu is vis en mijnbouw op het eiland Kola waarvan wordt
geleefd. De omzet ging maal twee sinds
2000, naar nu 25 miljoen ton en 50 miljoen
is het streven voor 2015. De visvangst moet
nu ook weer (gedwongen door Moskou)
langs Moermansk en niet direct naar Noorwegen zoals gebeurde. Kortom Moermansk
wordt opnieuw wakker en ziet welvaart aan
de horizon. En dat hier 9 maanden per jaar
de kachel flink aan moet wordt dan op de
koop toe genomen. Rusland de grote
gasboer is going strong.

en hij mag 25% van de eigendom voor 323
miljoen €. Een koopje zeggen kenners gezien de mogelijkheden voor de kopers. Nu
zijn de woeste golven gaan liggen en de
gatenkaas is TE duidelijk; het reddende
geld is OP! Zo gaat dat rond de Mediterranée.. Nu is Lufthansa best boos en ze
richtte meteen Lufthansa Italia op die op
Milaan opereert en gaat het de concurrentie
heet maken. Ze pikten ook al SAS in en ook
de controle over Austrian Airlines en, 80%
van de britse BMI. De laatste fase van de
strijd om de hegemonie in de lucht in
Europa gaat beginnen..

RELIGIES
DE PAUS KAPITTELDE ISRAËL
Kardinaal Martino, voorzitter van de pauselijke Raad, noemde Gaza een “concentratiekamp”. De paus nam daarna gauw
afstand van het fanatisme van Hamas, maar
veroordeelde ook het extreme geweld vanuit
Israël. Ook riep hij israëli’s en palestijnen op
“leiders te kiezen die de vrede zoeken”.
Omdat Hamas won en, vanwege de aanstaande verkiezingen in Israël. Israël is hier
erg kwaad over en het zou wel eens verkeerd kunnen gaan met het pauselijk
bezoek in mei. Benedictus is net als Pius XII
een nogal politieke paus. Ik vraag me
steeds af of een geestelijk herder niet vooral
(en alleen?) troost zou moeten brengen aan
de getroffenen in plaats van ook politiek
stelling te nemen. In Rome is de Kerk niet
van de Staat gescheiden… nee, de Kerk is
daar zelf een Staat.

MELODRAMA ALITALIA VOORBIJ?
Heel Italië stond op zijn kop, ongeveer 10x
zoveel agitatie vergeleken bij de “verkoop”
van KLM in Nederland. Vakbonden, Berlusconi iedereen voerde zijn rol ten top in deze
klucht: Redding van ONZE vliegmaatschappij… Die de Italianen een waar vermogen kostte bij het steeds lappen van de
verliezen. Air-France KLM deed een bod, en
ook Lufthansa; beiden werden een aantal
keren hooghartig afgewezen. Stel je voor
Alitalia onder Frans bestuur… niente!
Spinetta de baas van Air-France-KLM was
geduldig, hij heet ook Spinetta, -hij probeerde ook al sinds 1997 iets te fixen-, en
hij begreep de toestand. Nu kreeg hij gelijk

ROME HERSTELT DE EENHEID
De aartsconservatief Levèbre en vier aanhangers (bisschoppen) vlogen in 1988 de
kerk uit in opdracht van Johannes-Paulus II.
Benedictus XVI, die de eenheid zoekt tegen
elke prijs, liet ze weer terug komen. Tot grote ontsteltenis van velen: in de RK Kerk en
zeker in joodse kringen. Want onder de
teruggekeerde verloren schapen is Richard
Williamson die “ het bestaan van gaskamers” ontkent al kwamen er, zegt hij, wel
250.000 joden in concentratiekampen om”.
De schisma’s in west en oost, daarna de re32

formatie zijn trauma’s, en die mogen niet
weerkeren….
Benedictus doet weer eens opzienbarende
dingen en jaagt de joden nu de schrik aan,
nadat hij eerder ook al de islam flink te pakken had.
Binnen en buiten de RK Kerk wordt zijn
besluit met schrik bezien en opnieuw toont
hij zijn prioriteiten in een tijd waarin de
geloven steeds meer tegenover elkaar
staan. De beweegredenen worden nauwelijks begrepen en een adekwate uitleg
ontbreekt eigenlijk geheel. Intussen heeft
zelfs Merkel afstand genomen en ook enkele duitse bisschoppen. Waarover het
Vaticaan ook nog erg kwaad is. Men
spreekt hierbij zelfs over…. en protestants
ressentiment
aangevoerd
door
de
protestante Merkel! Dus: Quo vadis Rome?
Nu ruzie met de islam, de joden EN de ook
de protestanten?
Richardson heeft intussen nog niets van zijn
idee over de gaskamers terug genomen, al
vraagt Rome dat nu nadrukkelijk van hem.
En, zegt Rome terloops: wij delen “natuurlijk” diens ideeën echt NIET… Benedictus, die de eenheid zocht riskeert nu echt
de eenheid in zijn eigen kerk. Voor een
politieke-diplomatieke paus is dit toch een
ernstig foutje, lijkt het. Heeft hij zijn positie
onder druk van conservatieve krachten
gewijzigd? Bush werd misleid door de CIA
en nu Benedictus door… Opus Dei? Nee
zeggen kenners, Benedictus is erg autoritair
en nauwelijks bij te sturen: hij vliegt het liefst
alleen. Rome schoot WEER eens een
bokje.
.
DE BISSCHOP WORDT VROUW
In de anglicaanse kerk zijn er al 17 jaar
vrouwelijke priesters; nu is al een derde van
de 10.000 priesters een vrouw! De 26 miljoen anglicanen en de aartsbisschoppen
van York en Canterbury hebben nu besloten
dat vanaf 2013 ook vrouwen bisschop mogen worden. Alleen een anglo-katholieke
fractie is tegen. In juli 2008 hadden 1300
priesters gedreigd om uit te treden als dat
zou worden veranderd. Het compromis is nu
dat er “vliegende priesters” komen die
dienst doen op “lege plekken”, en die daar-

om niet zullen vallen onder één vrouwelijke
bisschop!. Daar vindt nu de tolerantie en
liberteit een grens dus. Maar het is al een
wereld verder dan in de katholieke kerk….
Hun conservatisme is onhoudbaar geworden en eigenlijk even erg als in de islam.

AFRIKA
BLOEDIGE KERST IN DE DR KONGO
Het leger van Oeganda, gesteund door dat
van Zuid-Soedan en Kongo voerde bombardementen uit op noord-oost Kongo waar
de rebellen huizen. Men wilde deze opstand
van nu 20 jaar opruimen maar de rebellen
konden grotendeels ontsnappen. Naar Soedan en de Centr. Afrikaanse Republiek.
Onderweg namen ze wraak op de bevolking
en slachtten op z’n minst 100 mensen af in
Faradje bij Oeganda. Een dag later werden
er 200 meer gedood in Doruma en Gurba in
de beide vluchtlanden. En ze namen daarbij
ook, zoals gewoonlijk, dozijnen kinderen
mee. Die worden nu (kind) soldaatje.
De wereldpers, starend naar Gaza, vergat
dit helemaal. Bijna 400 doden toen de stand
in Gaza nog op 200 stond.. First things, first
dus. En dat gaat zo al jaren: Afrika hangt
onderaan, ook in ons geweten
Intussen zijn er duizenden militairen in het
noorden binnengekomen die jacht maken
op de rebellen met instemming van DR
Kongo-baas Kabila. De HUTU rebellen
moeten plat in deze rijke regio en de
generaal Nkunda werd al gearresteerd en
uit zijn functie gezet. Hij is opgevolgd door
Bosco Natabanga, die voor oorlogs-misdaden wordt gezocht. De wereld, Frankrijk
voorop, bekijkt alles met zorg. Dit zo met
grondstoffen gezegende gebied kraakt
opnieuw onder de grijpgrage oorlogsheren,
die alles verkopen en hun zakken vullen.
Daarbij is verkrachten en vermoorden gewoon geworden… Weer een schandvlek in
Afrika die lijkt op die in Tsjaad en buurland.
En niemand die het kan stoppen. De AU,
die vergaderde in Nairobi, ook nog niet. Nu
mag Khadaffi als nieuwe voorzitter het eens
gaan proberen..
.
GHANA HAALT HET!
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Ghana, met zijn 23 miljoen inw., 6% groei,
58 jaar levensverwachting, 37% van het
BNP in landbouw en een BNP/inw. Van
1400 $ gaat goed. Ook hun beurs loopt
lekker. Atta Mills werd gekozen met 50,2%
en hij mag de 25.000 barrel olie verkopen
die men gaat produceren per dag. Deze exbritse kolonie heeft het vertrouwen van
steeds meer investeerders. De handel met
Mali en Burkina loopt ook prima. Maar het
blijft helaas een belangrijke HUB voor de
drugshandel en staat op plek 67 wat betreft
corruptie. Hun 1400 bnp/inw. Zal met de
olieproduktie dat van de buren Côte d’Ivoir
snel gaan overtreffen. Want Ghana heeft de
belangrijkste grondstof: stabiliteit!

En hij wijst op vier handicaps van het “oude
Europa” bij het er weer op komen:
-een demografie die de groei niet dient
(vergrijzing)
-een niet-concurrerend aanbod (Duitsland
uitgezonderd)
-te hoge uitgaven, schulden en staatsuitgaven
-niet goed werkende instituties zoals de
Europese Bank.
Bavarez zegt dat Europa riskeert niet omhoog te krabbelen over twee jaar als de hele
wereld dat weer zal doen en zo de kans
zou kunnen missen om erbij te zijn als de
VS en China hun weg omhoog hernemen.
Geen optimist die Bavarez? Nee, lijkt het,
maar hij was een der weinigen die de
huidige crisis al zag lang voor iemand nog
maar wat vermoedde. Dus mogelijk moeten
we hem even serieus nemen nu.

FISCALE PESTERIJ EN BEDREIGING
In West-Afrika is het Mali dat kampioen is
op dit gebied. De fiscus, dat wil zeggen
criminele ambtenaren daarvan, voeren extra--controles uit, bedreigen zakenmensen
en dat vooral bij buitenlandse bedrijven. De
franse Raad voor Investeerders in Afrika
(CIAN) klaagt erover en wijst naar Centraal
Afrikaanse Republiek, Kameroen, Kongo,
Burundi en Tanzania en sinds 2002 ook
Ivoorkust. In Oost-Afrika is dat niet veel
anders waarbij Mozambik en Zambia uitzonderingen zijn. Ook in de Maghreb,
Nigeria, Kenya, Oeganda en Togo valt het
wel mee. In de EU kennen we deze problemen vooral de oost-europese regionen
en in Rusland is het ook oppassen. Waar de
regeringen zwak staan of corrupt zijn, vindt
je ook corrupte overheidsdienaren. En zelfs
in rigide Duitsland hadden we bij Volkswagen en Siemens een paar stevige schandalen, maar dan bij de bedrijven zelf. En
ook elke Hollander kent de bouwfraude in
zijn land… Dit even om het harde oordeel
over Afrika toch wat te relativeren.

HET EUROSCEPTICISME IS DOOD
De lijst van landen die snel bij de euro-zone
willen horen groeit rap. In Zweden is er in
2010 een referendum en men wil wel daar.
Denemarken idem en referendum in 2011.
Bulgarije komt in 2011 en dan staan op de
lijst Letland en Polen in 2012. Dan nog Hongarije, Roemenië en Tsjechië in 2013 en
tenslotte ook Litauen, Estland en… de UK!
Het wordt druk nu de crisis laat zien hoe
zwak je alleen staat als de wereld kraakt.
Angst is een goede leermeester, een betere
dan welvaart. Dat leidt tot hoogmoed en
blindheid. De criticasters van Europa zitten
plat en begrijpen nu dat in een veranderde
wereld met totaal andere verhoudingen SAMENWERKEN , ook tegen de grote gevaren, de betere weg is. In IJsland was dat
even het beste zichtbaar; daar valt nu de
eerste regering over zijn eigen onvoorzichtigheid. Dat zal echt niet de laatste
zijn. Europa, moeder in de grote crisis. Daar
kan geen beleid tegen op.

WEST-EUROPA
EUROPA OP WEG NAAR DE STAGDEFLATIE?
Dit zegt ene Bavarez, visionair econoom in
Frankrijk. Een stagdeflatie is een recessie
gecombineerd met neerwaartse spiraal van
activiteit en prijzen, investeringen en werk.

HOOGTE VAN DE WW-UITKERINGEN
De WW schiet overal omhoog; VS en GB
voorop! Dat geeft opnieuw reden tot
discussie over de hoogte van de wwuitkering. Daar is de oude wijsheid: maak
die niet te hoog, dan rem je de ww beter.
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Is dat wel waar? Nou in de skandinavische
landen lijkt dat niet zo te zijn. In Denemarken is de ww 90% van het laatste salaris
(!) en dat duurt 4 (!) jaar. En, Denemarken
heeft de laagste ww in Europa! De experst
daar zien de voordelen: de ww-ers zijn
dynamischer met meer middelen van bestaan en zoeken meer naar een baan, heet
het. Ook nemen ze minder vaak,- gedwongen door geldnood-, een te “lage”
baan. Daardoor blijft de kwalitatief hoge
arbeid op de beter plek en dient zo de
productiviteit beter.
Dat is eens een heel ander geluid dan
bijvoorbeeld in Frankrijk is te horen, waar de
ww-uitkering maar op 55% van het salaris
zit.
Wel moet worden gewezen op een belangrijke conditie: de skandinavische landen kennen een zeer effectieve dienstverlening aan de ww-ers en alles staat op
alles om de ww-er weer aan het (goede)
werk te krijgen. Ook worden ww-ers scherp
gecontroleerd op hun acties om werk te
vinden en eventueel zwart-werken.. Dus er
is geen sprake van een wonder, maar, van
een goed gebalanceerd systeem, dat de ww
maar kort laat duren. Hopelijk werkt dit ook
in een tijd van recessie?
Weer eens wordt aangetoond dat een
beleid van kwaliteit beter werkt dan een
beleid gebaseerd op een potje vooroordelen.

Areva zet 13 miljard om, heeft een portefeuille van 48 miljard en een winst van 750
miljoen in 2007. Er werken 72.000 mensen
waarvan 6000 in Frankrijk. En dan ben je
geen kleintje in kernenergieland.
De staat is groot-aandeelhouder en Areva
bouwt nu twee EPR-kerncentrales (Finland
en Frankrijk). Ze doen in centrales (samen
met Siemens, deelname 34% in Areva NP),
in (kern)brandstof en aan distributie. De
poot “centrales” maakt nu verlies.
Duitsland en Frankrijk zitten samen in enkele grote europese ondernemingen: Airbus
(EADS) en ook in Areva. De deelname
daarin van Siemens lijkt nu voorbij te zijn.
Deze machtige kernenergiespeler, een uiterst strategische industrie, wordt dus weer
een “zuivere” franse gigant. Het was al
langer hommeles, eigenlijk vanaf de afzwering van kernenergie door Duitsland al.
Nu moet Areva wel aan een hoop geld zien
te komen: 2 miljard om Siemens te betalen
en nog drie om zijn internationale groei te
financieren… Total, nu aandeelhouder voor
1% zit op het vinkentouw, ook Alstom (Fr.)
wil wel wat. Dus de franse grootindustrieëlen zijn wel blij met Siemens
vertrek.. En recent werd de tweede kernreactor van het EPR-type aan de combinatie
GDF-Suez gegund (de eerste is voor EDF).
Er verschijnt een grote industriële machtsstrijd aan het franse energiefront en, het is
een veeg teken, dat Duitsland nu deze strategische sector niet meer zal betreden via
deelnemingen in franse bedrijven… Europa
kraakt, de twee groten houden niet erg van
elkaar…
En Frankrijk toont zich als DE oppermachtige in Europa op energie-gebied…
Het land van de grote zorgen heeft prachtige nieuwe kroonjuwelen…
Maar Sarko vergeet mogelijk, dat Siemens
ook veel samenwerkt met de russen en nu
schept hij mogelijk zijn eigen concurrent
door Siemens uit Areva te “drukken” dat natuurlijk niet opgeeft en waarschijnlijk Moskou gaat bezoeken. Atomenergoprom in
Moskou lacht al, buitenkansjes in zicht..

ANGELA BUIGT MAAR…
Ze had het erg moeilijk met die staatssteun ,
de zuinige dame van het begrotings-evenwicht. Maar het was niet te houden toen
het aantal ww0ers boven de 3 miljoen kwam
en het lijkt nog erger te worden. En de
export slipt ernstig…
De CSU wil nu, de verkiezingen in zicht, de
aanval gaan openen. De Groenen noemen
haar Frau NEIN, en een krant noemde haar
“die politronne” . Maar ze lijkt toch weer de
beste kaarten te hebben; haar politieke
instinct is erg sterk. In september zal ze dus
erg goede kaarten hebben… Ondanks haar
aarzelingen en zwakke partij in de EU.

BERLUSCONI IS ERG POPULAIR
AREVA WEER GEHEEL FRANS?

35

Hij is 9,5 miljard rijk en dat is plek 90 op de
rijke aarde. Deze mediabaas en bezitter van
de voetbalclub Milaan… kan doen wat hij
wil en openlijk ongepaste grappen maken
met stevige anti-feministische inslag. Ook
flirten met het fascisme en Mussolini’s
kleindochter wordt hem vergeven. In de
peilingen is 70% het gewoon met hem
eens… Links of rechts bestaat niet meer,
enkel adoratie van de grote leider. Die
Napels van zijn rotzooi bevrijdde, Alitalia
“redde” (maar die eigenlijk het Air France
aandeel goedkoop weggaf)… Kortom hij
doet wat hij wil en zwelgt in het applaus.
Zijn minister Brunetta die ambtenaren
“vogelvrij” verklaarde en het ziekteverzuim
met 40% terug deed gaan, kan ook niet
meer stuk. En dan is er ook nog de onderwijshervorming met als klapstuk autoriteitsherstel van de schoolmeesters.. Rechts
heeft zijn waarden vooraan gemanoeuvreerd, dat is zeker, na het totale
nihilisme van links. De populisten winnen in
de breedte. Intussen valt de groei terug,
maar dat is volgens B. “geen drama”. Nu
valt hij ook de RAI staatsradio en –televisie
aan en sloopt zo opnieuw een links bastion.
Links zakt helemaal weg; zeker nu ook nog
blijkt dat de linkse burgervaders in een aantal grote steden in corruptieschandalen verwikkeld zijn. En op rechts worden fusies
gevormd en ontstaat de nieuwe partij: Volk
der vrijheid (PDL) uit Forza Italia en Alliance
Nationale. Berlusconi staat er nu beter voor
dan ooit.. Intussen neemt et racisme in dit
land verontrustend toe: de jacht op de roms
in Rome, het verbranden van een indische
immigrant op straat door jongeren, en zelfs
het Vaticaan roept op tot tolerantie.
Italië is als natie wat onzichtbaar geworden
op het wereldtoneel en ook in Europa… en
is de weg nu totaal kwijtgeraakt en valt
enkel nog negatief op via incidenten met
een slechte geur.. Men loopt dus maar achter deze schaamteloze, rijke opa aan, omdat
“hij tenminste iets doet”! Ook hier is links de
politieke groep die het laat afweten en die
geen antwoord heeft. Zoals ook in Frankrijk.

Wel 55% van Nederland, kan bij stijgende
zeespiegel gaan onderlopen. Dat deel
representeert ook nog 66% van het BNP en
het betreft 50% van de bevolking. Iedereen
weet van 1953 met die 1800 doden dus
wordt er heftig gestudeerd op dijkverhoging.
Daaruit blijkt dat in de komende TWEE
eeuwen sprake is van 2 à 4 meter zeespiegel stijging en dat moet dus over 1100
km dijk worden opgelost. Nu kunnen nog
net golven van 2,5 meter worden gekeerd…
Dus moet er wat gebeuren en de commissie
rekent voor dat er 1 miljard per jaar moet
worden gelapt, vijftig jaar lang, om de zaak
te regelen. Dat is nu echt een stukje
“Exception Hollandaise”. Want zelfs in de
VS laat men de zaak gewoon overlopen…
zie New Orleans.
REGERING IJSLAND VIEL
In het land met het eerste parlement ter
wereld, ging men massaal de straat op na
het grote financiële debakel. Het vredige
Ijsland kookte politiek en de regering trad
vervroegd af: nieuwe verkiezingen nu. De
320.000 zielen (omvang van Luxemburg),
die de rijkste van het westen waren,
verloren erg veel rijkdom in de neergang der
banken. Het IMF moest het land met 2
miljard er boven op helpen en toen dat
onvoldoende bleek, volgden nog eens 2
miljard van de noordelijke buren. De vroegere visserskolonie , die totaal veranderde
in hoog tempo in een financieel centrum,
kwam van een koude kermis thuis. Dat kan
zomaar op vandaag: zo gewonnen en zo
geronnen. Geen noodlot maar eigenlijk
gewoon graaigedrag, is de oorzaak. Zoals in
de VS. Op 9 mei wordt er gestemd.
FRAUDERENDE LORDS
Het laatste schandaal in deze groep doet
opnieuw de vraag rijzen of er niet gauw
moet worden hervormd in deze hoek. Want
het aannemen van totaal ca 100.000 pond
om bepaalde wetswijzigingen te “stimuleren”
was een echte schok. Zeker voor Labour
omdat het “hun” lords betrof. De 713 lords
zijn BENOEMD en voor het leven, hoeven
niks te vertellen over de herkomst van hun
inkomen en ook over hun zaken geen

NEDERLAND WIL NIET VERZUIPEN
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openheid te geven. Dat is toch echt de kat
op het spek binden… en Brown roept nu
dus ook om snelle straffen. Maar hun statuut veranderen zal ook moeten en dat doe
je niet in een dag. De affaire is het zoveelste tikje aan de overtuiging van het volk
dat “ook politici maar raak graaien”.

voedsel gingen 25 à 45% omhoog. De sociale woede stijgt en het wordt erg link in het
land van Poetin en Medvedev.

ZUID-AZIË
ZAKEN SCHANDAAL IN INDIA.
Satyam Computer Services beleeft een
enorm schandaal, dat lijkt op het ENRON
schandaal in de VS. De eigenaar Satyam
blijkt nu al vijf jaar cijfers te hebben vervalst.
Dat is een grote klap voor deze sector die 2
miljoen mensen werk geeft en 64 miljard $
omzet. De grote reputatie op dit gebied van
India wordt bedreigd hierdoor, want Satyam
was nr. drie in India in deze sector. De
laatste leugen in de cijfers betrof die over de
omzet: die werd 76% hoger gerapporteerd
dan waar was; de winst steeg op papier
zelfs met 97%.. De aandelen zakten meteen
80% in. Satyam heeft intussen bekend en
deemoedig het hoofd gebogen. De concurrenten jagen nu op de verontruste klanten van Satyam. De oplichters wonen dus
overal en de hype maakte slachtoffers in
alle werelddelen. En, de controle klopte
WEER eens niet.

OOST-EUROPA
DOLENDE POLEN
Ze kwamen massaal terug uit Engeland en
Ierland; nu al bijna de helft= 500.000. Allen
al uit Ierland waar het rottig gaat, 200.000.
Het is namelijk gemakkelijker buitenlanders
te ontslaan dan landgenoten. Want ook de
val van het pond EN het feit dat in Polen de
salarissen wel 40% stegen, zijn belangrijke
drijfveren. Maar thuis zit het ook niet lekker
met de crisis: 20% van de bedrijven moet
mensen ontslaan… De groei is nog 1,5% en
was 5,5 eerder. En de 2,6 miljard euro die
de in GB en Ierland werkende polen naar
huis overmaakten worden ook node gemist
in Warschau. Vele die terugkeerden denken
dan ook al weer aan vertrek naar Scandinavië en Australië…
terwijl de EU
gewoon door vergrijst.

CONFLICTLIJST: PAKISTAN-INDIA
Ze zijn vijanden sinds 1947, het jaar van de
(religieuze) scheiding. En de conflictpunten
zijn nu nog onveranderd: Kasjmir blijft verdeeld, de grens in de Sir Creek, de rivierdelta is een tweede (via daar kwamen de
Bombay-terroristen) en dan zijn er de
troepenconcentraties nu. Pakistan haalde
ze weg van de Afghaanse grens en ook
India zette de zijn neer ten noorden van
Lahore/ New Delhi. Hun onenigheid is in
deze tijden van oplopende spanning in deze
regio een extra-risico. En, beide beschikken
over DE bom.

DE ROEBEL DAALT EN DE WOEDE
STIJGT
De roebel schiet onderuit ten opzichte van
dollar en euro, zeer snel. Dat zagen de russen al aankomen, dus kochten ze voor 31
miljard aan dollars.. veel meer dan eerder.
Maar alles raakt eens op en het vertrouwen
in de regering zakt snel, de spaartegoeden
verdwijnen ook al snel. De reserves in
dollars zijn geslonken van 598 naar 397 miljard. En 70 miljard dollar ging het land uit.
De regering poogt nu de koers van 41 roebels voor 0,55 $ en 0,45 € vast te houden..
Maar hoe gaat het verder in dit land dat
43% van zijn inkomsten uit olie haalt? Wat
te doen tegen de massa-ontslagen, de lage
consumptie en de ingestorte produktie? In
dec. 2008 ging het BNP met 0,4% omlaag
en in jan. 2009 met 4%.. En de inflatie gaat
in 2009 naar wel 15%. In 4 maanden nu ook
al 400,000 werkelozen er bij en velen krijgen al salariskortingen. En de prijzen voor

OOST-AZIË
DE ARMEN VAN CHINA
Het platteland in China is arm, straatarm,
dat is geen nieuws. Volgens Peking zijn er
(maar) 43 miljoen echte armen en ze hebben nu een plan van 990 miljoen om hen te
hel-pen in 2009. De armoedegrens hier is
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opgetrokken van 86 tot 121 euro per jaar
per gezin. Het maandinkomen is op het platteland 410 euro, in de steden 2400.
China heeft gekozen voor een sterke economische ontwikkeling in stedelijke gebieden waar de rijken nu wonen en een
testroom van platteland naar stad. Dus een
soort tweedeling die zich langzaam oplossen zou. Maar de crisis gooit nu roet in het
eten; euro-amerika koopt niet meer genoeg
chinees product. Dus moet Peking nu de
armen te hulp snellen omdat ze nu niet
(meer) in de stad rijk kunnen worden.. En
nog erger, er zijn veel fabriekssluitingen
waardoor er veel arme werkelozen ontstaan
in de eerder zo “rijke steden”. En dat leidt
tot een explosief sociaal mengsel…. Al 10
miljoen werkelozen zijn er nu, zegt men. Uit
Henan, een dichtbevolkte provincie, zijn er
al 5 miljoen werkelozen naar het platteland
verrokken en er gaan nog 3 miljoen voor het
chinese nieuwe jaar… Dat jaar wordt een
kleine groeier, mogelijk 6%, iets heel anders
dus dan de 11/12% van eerder. Want, hoor
je zeggen, China zit voor 2008 onder de
8%... De export gaat nu naar ook naar -6%;
dat was in 2008 nog +17%!
Dus is er ook een massaal programma voor
werken aan de infrastructuur: de regering
betaalt, werk voor de werkelozen en BUITEN de stad… Want de arbeidsonrust
groeit, er zijn al de nodige rellen die worden
plat geknuppeld door de politie. Maar er zijn
ook positievere signalen, die er op duiden
dat men de moed nog niet verloor. De
consumptie stijgt nog (+20%) en leningen
gaan nog steeds stevig door. Maar China is
speciaal: in dit communistische land vol
kapitalisme zijn de staatsuitgaven slechts
20% van alle uitgaven en doet de staat ook
slechts 10% van de investeringen. Dus, de
herleving kan met staatshulp wel gestimuleerd worden, maar de private economie
moet het grote herstelwerk doen. China
gaat ook oefenen in recessie-techniek.. en
dat is wennen. En straks moeten wij, de
toeschouwers, wennen aan wat we daar
gaan zien...

Er waren experts die beweerden dat deze
giganten “ontkoppeld” zouden zijn en dus
relatief crisisongevoelig waren. Helaas; dat
was wel zo bij de financiële crisis maar niet
bij de volgende, de economische crisis.
Hoe staan ze er , vergelijkenderwijze gezien, nu voor? Even kijken aan de hand van
enkele invalshoeken:
-Weerstand tegen exportverlies.
Absoluut gezien hebben beide er evenveel
last van, maar de export is in India slechts
20% van het BNP, in China 40. Dus krijgt nu
China de dikste dreun.
-Financiële soliditeit
India moet zijn grote handelstekort financieren en het buitenlandse kapitaal
neemt nu de benen: met miljarden per
maand. Maar China heeft daar geen last
van en zal dus financieel meer solide blijken.
-Dynamiek van de interne consumptie.
Deze factor moet beide redden, wat ook beter lukt nu de grondstofprijzen zijn gezakt.
India verhoogde zijn salarissen in 2008 nog
met 14%; hoogste stijging ter wereld. De
chinezen hebben zeer veel spaargeld en
weinig schulden. Dus beiden hebben hier
weerstand genoeg, China iets meer.
-Sociaal klimaat
Als de groei onder de 8% komt zal het in
China spannend worden op dit aspect. Er
moeten jaarlijks 12 miljoen banen bij om de
vrede te bewaren. Op de 200 miljoen boeren die in de steden kwamen werken zijn er
nu al 100 miljoen werkeloos! Dus zal de
sociale onrust fors toenemen. India zit hier
minder lastig mede door de inertie in hun
systeem van kasten en een minder grote
trek van platteland naar de stad.
Conclusie: beiden krijgen het ook moeilijk,
net als de rest der wereld. China loopt meer
risico’s dan India in het sociale vlak, omdat
het meer afhankelijk is van de (dalende)
export.
.JAPAN ZAKT WEG
Het land is nog numero drie op de wereldlijst, China volgt nu Duitsland op nr. 4
terug zakte. De groei zakte naar negatief in
2008: - 0,6% en in 2009 verwacht men zelfs
– 4,9%! De beurs in Tokyo zakte in met

DE CRISIS IN CHINA EN INDIA
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42%, hun export met 27%. Dat laatste is erg
verontrustend omdat ook, door vergrijzing,
de interne consumptie wegzakt. En deze
krijgt men maar niet hoger… Toyota kreeg
ook zware klappen. Mede door de duurdere
Yen: bij elke stijging van 1 dollar in de koers
verliest dit bedrijf 400 miljoen $. Na 19%
koersverandering gaat dat dus hard. .
De diverse opvolgende regeringen deden
van alles zonder grote successen. De
Centrale Bank leende zelfs eerder tegen
0%.. en later werd het 0,75%. Dat leidde tot
“Carry trade”: je leent geld tegen lage rente
en belegt dat elders tegen hogere rente…
en dat verzwakt opnieuw de yen. Intussen
groeide ook het aantal daklozen hier verontrustend snel… Het japanse wonder
hapert.

Alsof je Rumsfeld hoort spreken over “het
oude vermoeide Europa”.
Juncker zei het ook erg duidelijk: “De 21e
eeuw zal niet europees worden”. En ook: “
Bij Duitsland en Frankrijk is er politiek onvoldoende wil om elkaar te begrijpen”. En
ook: “Ja, ik ben teleurgesteld in de politieke
vooruitgang in Europa; we zouden veel
meer moeten doen”. Hij besluit in en interview met: Europa dat was in 1900 20% van
e
de wereldbevolking en eind 21 eeuw zal dat
…4% zijn. We zijn geen baasjes meer op
deze wereld en daarom MOETEN we
politiek de gelederen sterker sluiten. Want
zonder dat zal elk europees land een minispeler worden.
Nu ook door de crisis, de onderlinge
verschillen in de EU sterk toenemen, zie
bijvoorbeeld de zwakke boel in Griekenland
en Italië en ook het glijden van Spanje.
Verder: de groei zakt met 2%, het tekort
gaat naar +4% (was 1,9) en de totale schuld
naar 75% van het BNP… Dat gaat veel
spanningen geven onderling.
Als deze kenner van de EU, deze fervent
Europeaan, dat alles zegt, snap ik Obama
c.s. nog veel beter. Europa quo vadis?

NOORD-AMERIKA
OBAMA EN DE LOBBYISTEN
Amerika is lobbyïstenland bij uitstek en in
die hoek moeten met Obama’s komst de
bakens fors worden verzet. De Kamer van
Koophandel, de grootste lobbyist, gaf vorig
jaar nog 85 miljoen uit aan dit gebeuren.
Haar voorzitter was Bush-fan en zit nu
moeilijk; Obama zal hem gaan pakken
zeggen vele. Ook zijn ze bang voor grotere
invloed van de vakbonden in Washington.
Blij zijn ze met het massale investeringsprogram van Obama ( infrastructuur en
woonsector). Ze gaan nu dus opnieuw fors
in de strijd voor de 3000 grote ondernemingen die ze representeren.
Obama
opgepast.

FORD GAAT ALLEEN
Ford wilde geen steun van de overheid en
probeert op eigen kracht er bovenop te
koen. Dit merk moderniseerde ook het
meest van de drie groten in de VS. Mullay
de baas rekent erop dat hij zich kan onderscheiden van zijn twee grote noodlijdende concurrenten, maar het is een
riskante strategie. Want ook hij ruikt naar
“Detroit”. Dus weigert hij elke vorm van
samenwerking, zeker niet met Chrysler dus.
Ford biedt krediet bij aankoop, iets dat de
twee andere groten nauwelijks meer kunnen
nu. Dus in het laatste kwartaal vermeerderden enkel Ford, Toyota en Honda hun
marktaandelen. Maar ook Ford heeft 26
miljard schulden die moeten worden afbetaald. Dat probeert Mullay nu zonder de
staat te doen. Ford gokt op de bewondering
die amerikanen hebben voor verrijzende
be-drijven na een debacle en hun afkeer
van staatshulp. Maar nu vernamen we dat
Ford toch Volvo verkoopt aa… de chinezen.

OBAMA VERGAT DE EU?
In zijn speech kwam de EU niet voor en
Clinton noemde de EU enkel in een opmerking over zwakten tegenover Rusland.
En het traditionele eerste bezoek van de
Secretary of State aan Europa wordt afgeruild voor.. China. Laat dit een waarschuwing zijn voor overdreven verwachtingen ten aanzien van de relatie VS en
UE… In de visie in de VS op lange termijn
met betrekking tot de multipolaire machtsconcentratie staat de EU op de 2e rang.
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kindsoldaat dus. Zo’n 60 gevangenen lijken
zonder veel problemen te kunnen worden
losgelaten. Een aantal is “vrij verklaard”
maar men weet niet waarheen met hen…
Er zijn ca 75 personen waartegen een echte
aanklacht kan worden opgesteld maar
onder welke jurisdictie? In republikeinse
kringen is er nu grote tegenstand: immers
75 onder hen namen de wapens op tegen
de VS zelf! Hoe dan ook op 22 januari 2010
moeten allen wegvliegen van hier, conform
het besluit van Obama. Waarheen? Wel het
ja/nee spel is al in volle gang, bij de bondgenoten. Die deels ook geheime gevangenissen accepteerden in hun land en
transport over hun land van illegaal opgepakte mensen. De zweer die Guantanamo heet is nog steeds etterend en nu
moeten we schaamtevol ons aller probleem
onder ogen zien. Onderwijl wil men in
Nederland NU ook wel eens weten of de
premier, bij de start van de oorlog in Irak,
niet stiekem toch ook militaire steun overwoog.. Zijn verzet tegen een onderzoek is
tekenend. Maar mogelijk gaat Jan-Peter nu
naar… Brussel? Intussen heeft hij de “wijze
mannentruc” geserveerd.
We hebben in Guant de bijl aan de wortels
van de rechtsstaat gezet… en dat gaat nooit
straffeloos. Obama krijgt nog veel tegenwind, en zijn moed is bewonderenswaardig.

GRAPJAS JOE BIDEN
Biden is een oud Washington’s kanon, hij
werkt er al 36 jaar. En daarom is hij nu vice.
Hij is beroemd/berucht om zijn “ongelukkige
opmerkingen” en “foute grapjes”. Een paar
uit de verkiezingscampagne: “Hij (Obama
dus) is de eerste intelligente zwarte, briljant
en helemaal zichzelf”. U begrijpt dat dit effe
pijn deed. En hij noemde “zijn staat” Delaware: “ Die oude slavenstaat”.
En als laatste: “De volgende president
Obama zal snel op de proef gesteld worden
door amerika’s vijanden”. Obama moest
snel afstand er van nemen..
Hij krijgt ook bepaald niet de rol van mentor,
die Cheney had ten aanzien van Bush. Die
co-presideerde echt (met alle gevolgen van
dien ook). Biden riskeert een beetje aan de
kant terecht te komen, deze ook briljante
redenaar, zal weinig ruimte krijgen naast
Obama.
Zoals Al Gore kleintjes naast
Clinton bleef zitten. Hij sprak tegen een
journalist: “Ik wil wel als laatste de kamer
verlaten en er zijn als enige als de president
zijn besluit neemt”. We zullen zien wat Joe
mag.. Gelukkig is hij een opgewekt mens.
GUANTANAMO
Het moet snel dicht, zegt Obama over deze
schandvlek. Die overigens bestond en zelfs
werd gevuld door de westerse bondgenoten
die nu “mee moeten helpen”. De gevangenen die net berecht zouden gaan worden
horen nu dat de vervolging stopt in afwachting van opheffing van het gevang….
Maar wat nu met de gevangenen doen? Er
kwamen 800 gevangenen naartoe, nu zijn
het er nog zo’n 250. Ze leefden allen in het
luchtledige, buiten de Conventie van Genève, onder speciaal gemaakte wetgeving, ver
weg van de Amerikaanse rechtsstaat.. Vier
zelfmoorden en dozijnen hongerstakers en
martelen was dagelijkse kost. Martelen, met
medeweten van ons allemaal… het hoge
doel heiligde zelfs dit afgrijselijke middel.
Slechts drie gevangenen werden veroordeeld maar de onder marteling verkregen
bekentenissen zijn onder westers recht
ongeldig… Een van hen was 15 jaar toen
hij hier arriveerde en is nu 22… hij was een

LATIJNS AMERIKA
CHAVEZ PROBEERT HET NOG EEN
KEER
Op 15 febr. moesten ze weer op “referendum” , de derde keer dus, om te zeggen of
Chavez NOG een rondje mocht doorgaan…
Want in 2012 loopt zijn huidige mandaat af.
En hij heeft geen hobbies, dus wil hij blijven.
Hij doet het nu al omdat hij zijn populariteit
ziet dalen, met de barrelprijs mee. Want uit
de olie-opbrengst deed hij mooie dingen
voor de armsten: hun aantal daalde van
43% in 1999 naar nu 26%. Spectaculair! De
kindersterfte ging me 30% achteruit en het
analfabetisme is praktisch verdwenen. Dat
kost geld: de sociale uitgaven stegen van 8
naar 14% in 10 jaar. En het BNP is (intern)
verdubbeld. Maar de nationalisaties waren
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dus ook niet van de lucht en de moeilijkheden voor buitenlandse investeerders
namen toe en de inflatie schoot naar 30%..
Dus die armen betalen nu 44% meer voor
hun voeding dan 10 jaar geleden. Dat is de
andere kant. Extra-pech is dat een barrel
olie van bij Chavez 10 dollar minder opbrengt dan de andere, omdat zijn olie zo
zwaar is . Nou heeft ie nog 82 miljard aan
amerikaanse dollars, dus effe gaat het nog
wel goed. Maar de bezuinigingen zullen op
den duur noodzakelijk zijn, ook hier. En voor
dat dit gebeurt wil Hugo zeker zijn van NOG
een rondje.

op beschietingen van Hamas ook belachelijk. Maar het doorbreken van de geweldsspiraal is ooit echt onvermijdelijk. Wat de
grote vernielingsslag exact heeft uitgehaald
is maar de vraag. De schade is nu in geld
en slachtoffers bekend en is gigantisch en
uiterst wreed. De revanche van Tsahal (het
leger) op het Libanon-debakel is genomen,
maar de imago-schade is internationaal
enorm. In Egypte wordt van alles geprobeerd en Obama zond Mitchell om de VS
weer actief te maken na de latentie van
Bush c.s. Abbas probeert weer wat prestige
terug te vinden terwijl er nog steeds granaten op Israël dalen en af en toe een raket.
En de luchtmacht bombardeert dan weer de
tunnellogistiek in Rafa als reactie.
Iedereen was in Egypte om zich ermee te
bemoeien en wij wachten op resultaten. En
iedereen wacht met spanning op de verkiezingsuitslag in Israël. Want het Israëlische volk moet nu eerst spreken…
Het aantal partijen dat meedoet is ongeveer
34… een ratje-toe dus. Maar er is er een bij,
de Beitenou, die wordt geleid door Avigdor
Liebermann, hij vertegenwoordigt de 1 miljoen orthodoxe Russische joden in Israël.
Hij diende al vaak Sharon en ook Nethanyaou , deze ex-uitsmijter en gediplomeerde
in internationale betrekkingen en politieke
wetenschap. Hij heeft de joker en komt
direct achter Likoed, Kadima en de
Arbeiderspartij… dus hij is straks de “maker
of kings”. Want de prognose voor de 120
zetels nieuw parlement luidde: Likoed 28
(was
12),
Kadima
25
(was
29),
Arbeiderspartij 14 (was 19) en Beitenou 14.
Samen 67 zetels.. mooi meer dan 60. De
ultranationalisten Shas krijgen 15 (was 11).
Dus hoe dan ook ziet hier naar uit dat
helaas de grote macht naar de rechtse
radicalen zal gaan; wat dus de hele zaak
nog erg veel lastiger zal maken. Ook de
verkiezingsuitslag in Iran is hier van groot
belang in deze. Dus niemand is nog klaar
met deze weer eens opgelaaide strijd: de
e
21 eeuw zal in het MO nog lang bloedrood
gekleurd blijven.
Jaweh moet nog flink wat wijsheid laten
neerdalen over zijn geliefde volk in het
beloofde land, met een muur er om heen en

OCEANIË
BRADEN EN HOOG WATER
In Australië brand het in het zuiden als een
fakkel en zeker 50 mensen verbranden daar
en honderden huizen. De vuurzee, aangewakkerd door een heftige wind, bracht de
luchttemperatuur op meer dn 50 graden.
Wat elk bluswerk onmogelijk maakt. Wij weten in Zuid-Frankrijk ook een beetje van
deze gevaren; wij zagen het ooit vlak bij een
van onze woonplekken gebeuren: angstaanjagend!
In het noorden staat het water, door enorme
regenval, meters hoog. Het lijkt wel of de
economische crisis van 2009 ook een antal
natuurrampen meebrengt en dat van
Engeland tot in Australië.
Voor zij die hier ook enkel CO2 oorzaken
zien: het gebeurt in Australië zo ongeveer
een keer per 100 jaar. Dat zijn vooralsnog
de (droeve) feiten. Acts of God, zeggen de
verzekeraars…
En nu blijkt ook nog dat veel branden
werden… aangestoken. Massamoord zei de
premier. Nieuw-Zeeland blust ook al mee.
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
ISRAËL: EN HOE NU VERDER?
Israël zit nog steeds in een sfeer van gewelddadig antwoorden op de Hamas-daden.
Hun kijk op het probleem met de buren veranderde niet, terwijl iedereen weet dat dit
alles enkel stoppen zal met dialoog..
Uiteraard is het veroordelen van een reactie
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veel moorddadige buren op enkele kilometers. Intussen staat de hele boel, in en
buiten Gaza op superscherp. En lijden de
Palestijnen “down-under” veel gebrek en
geeft Abbas nu ook weer de schuld van de
nieuwe bombardementen aan…. Hamas!
Waarin hij nu gelijk heeft… Arme palestijnen.. prooi van fanaten geboren uit de
diepe haat van jaren moorden en onbegrip.
Intussen won Kadima nipt en groeide Likoed
enorm naar plek 2 en, zoals gevreesd gaat
Lieberman naar plaats 3. Het vredesproces
kreeg de hardste klap, helaas… ook voor
Obama.

litie hen hindert, want deze smokkel staat nu
in de wereldschijnwerpers. Deze stammen
zijn niet geïntegreerd en hebben hun eigen
wetten en ze lezen geen kranten. Intussen
is er ook een Frans fregat voor de kust van
Gaza dat op smokkel let. Want de wedstrijd
Hamas-Israël , waarin deze smokkel een
essentiële rol speelt, is weer echt opnieuw
begonnen. Het zal niet lang duren tot de
raketten weer op Siderot c.s. zullen neerdalen… na de verkiezingen in Israël…. Die
mogelijk de Likoed gaat winnen. En dat is
de echte oude rancune, dan wordt het echt
spannend daar. Een superklus voor ObamaClinton.

DE RAKETTEN UIT LIBANON
Israël vreesde een tweede front bij de raid
op Gaza en waarschuwde tevoren dat elke
raket die op haar grondgebied zou komen
zou leiden tot tegenvuur. Uiteraard schoten
er arabieren uit Libanon enkele keren en
kregen granaten terug. Het zou gaan om
een piepklein groepje sjiïetische strijders en
niet om Hezbolla zelf; want die ontkende.
En had echt geen zin om het vuurtje (weer)
aan te steken. De Hamas is soennitisch dus
zocht men in die hoek in Libanon en er liggen inderdaad drie dorpjes met soennieten
(palestijnen) aan de Israëlische grens. De
VN troepen daar konden niets bevestigen…
Een daad van wanhoop door Palestijnse
broeders? Of toch een provocatie van
Hezbolla? Wie zal het zeggen, in dit dolle
conflict is alles mogelijk geworden.

MASSA-ONTSLAGEN IN QUATAR
De euforie is gestild: diverse projecten zijn
gestopt en het loopt daar toeristisch en zo
echt niet meer lekker. Want zo’n lage barrelprijs, dat tikt erg aan. Zelfs hier. De
lokale beurs dook 78% en de omzet van de
projectontwikkelaars, die jaarlijks hier verdubbelde, is kalmpjes aan het wegzakken.
Dus moet er nu ontslagen worden… En dat
zijn dan de gastarbeiders hier, die in de
bouw werken, want de eigen inwoners vinden dat een te heet karwei. Ze komen
vooral uit Zuid-Azië. En zonder werk verlies
je je visum, dus ook hier: alle immigranten
naar huis! En omdat de groei terugviel van 7
naar 1,5% is het dus effe plat hier. Let wel,
het gaat hier om vele honderdduizenden
gastarbeiders (er zijn er wel 5 miljoen hier!),
waarvoor dezelfde regels gelden als in de
VS (Mexicanen) en in Spanje (afrikanenmaghreb). En die zijn: werk weg? Dan jij
ook weg!

DE WAPENSMOKKEL VIA EGYPTE
Waar komen die wapens vandaan voor
Hamas, die via de tunnels van Rafa en de
kust worden binnengesmokkeld? Voor een
deel is het handel van Bedouinenstammen
die ooit immigreerden naar Egypte, maar
hier nooit zijn geaccepteerd als echte inwoners. Maar heel weinigen hebben identiteitspapieren, anderen hebben ook wat baantjes
van de regering gekregen maar ze verdienen bijna niks. Ze werden geholpen omdat ze hun gebied, de Sinaï moesten verlaten in 1883 toen daar olie werd gevonden.
Ze hebben geen enkel politiek motief om
wapens voor Hamas te smokkelen, ze willen
gewoon poen. Ze zijn nu kwaad dat de po-

SYRIË CHECKT SCHOLEN
Na een plof van een auto in september
2008 werd gezegd dat de daders uit het
buitenland kwamen. Maar er is u ook duidelijk geworden dat ze via het instituut AlFateh in Syrië aan hun radicalisme kwamen.
Daarom gaat het “atheïstische (Baath)regiem uit Damascus nu deze scholen
scherp controleren. Er zijn er 20 uit de
soennitische hoek en 12 van de sjiieten en
ze propageren een radicale islam. Nu worden de 1000 leraren onder staatstoezicht
42

geplaatst en ook de buitenlandse leerlingen
worden gecheckt nu. Zo’n 1000 onder hen
komen uit Europa. Sommigen willen dit
vooral zien als een positief signaal, ook naar
het “nieuwe” Washington.

begraven voor hen die groen willen zijn tot
in de dood…
BOMEN ALS GELUIDSWAL
Een dicht geplante muur van notenbomen,
populieren, eikenbomen en seqoia’s kunnen
zeer goed dienen als geluidswal. Dat is in
Frankrijk ontdekt en al toegepast. Deze bomen grijpen in elkaar en maken het ding geluidsdicht, en, er weerkaatst ook nauwelijks
geluid. Ze worden wel 10 à 15 meter hoog
en betonnen muren mogen van de wetgever
maximaal 4 meter zijn. Stelt u zich dus in de
toekomst autowegen voor door bevolkte gebieden met aan beide kanten 15 meter hoge
bomen.. U rijdt dus een dag door het hoge
bos en doet daarmee een goed werk. We
krijgen die CO2 wel plat hoor.

TRENDS/TECHNOLOGIE
DE WET VAN MOORE IS OP
In 1965 werd die wet geformuleerd door ene
Gordon Moore, stichter van chipsfabriek Intel. Die wet was: “De prijs van een unit processingpower halveert elk jaar”. En jawel alle electronische apparaten, PC’s, mobieltjes
etc, volgden braaf mijnheer Moore.
Maar het lijkt nu op… want de eenvoud en
de beperking komen in. Kleine PC’s met wat
ECHT nodig is voor dagelijks gebruik in
plaats van super-pc’s die alle konden, maar
een overhead mee torsten van te groot kaliber. Dus nu is het: geef me hetzelfde maar
voor een lagere prijs, in plaats van U krijgt
MEER voor dezelfde prijs… Daarom nu
kleine PC’s voor 250 $ in de VS en 300 € in
Europa. Dat heeft grote gevolgen voor de
softwaregiganten als Microsoft en anderen
die daarop zullen moeten aansluiten.
Eigenlijk blijft de wet dus wel intact, maar de
gebruiker wil hetzelfde voor minder geld.
Want zijn geld raakt op… Koning klant herneemt zijn machtige plek. De gekte in de
technologie wordt nu aan de maatschappelijke leiband gelegd.

DE ZACHTE ROBOT
Hij is geboren in Japan Twendy One heet
deze robot met zachte handen. Hij kan zieke opa van zijn bed tillen, een yoghurtje in
de koelkast zetten, glazen vastpakken en
zelfs een teer strootje oprapen. Hij is 1, 5
meter hoog, 110 kilo zwaar en woont op een
universiteit. Zijn handen met duim en drie
vingers zijn wondertjes van techniek. Ze
worden bestuurd door wel 241 voelertjes!
Twendy kan nog maar 15 minuten zonder
netvoeding maar in 2015 kan hij wel 48 uur
zonder voeding. Japan met zijn enorme vergrijzing zet op Twendy: goedkoop, zacht en
zonder gemopper en zeer democratisch
werkt hij voor iedereen. Zonder onderscheid
te maken naar geslacht, ras en geloof… Ik
verheug me al op mijn verblijf in het bejaardenhuis met een Twendy en neem me voor
hem elke dag even extra aan het net te hangen als verwennerij! Dan blijf IK tenminste
de baas…

DE GROENE DOOD
In Frankrijk zijn er al enkele groene kerkhoven en in de VS bestaat het al veel langer. Ik bedoel begraafplaatsen waar je doden zonder kist begraaft en ook geen tombe’s opricht. Ook in spanje zijn er al aanhangers hiervan en daar doet men bacteriën
in het graf om de decompositie te versnellen. In Engeland zijn de kartonnen doodskisten erg populair en in Zwitserland kunt u
uw as ook al laten omvormen tot… diamant!
Dan heeft u een wat steviger erfenis. In
Frankrijk is er nu ook een kerkhof van 5
hectaren waarop al 220 bomen groeien.
Elke boom representeert een overledene.
Je zet je urn in een gat en plant er een
boom op en dat “graf” kost je 2500 €, voor
de concessie dus. Dat is het echte groene

ONTHULD GEHEIM
De Stradivarius viool heeft een niet namaakbaar geluid omdat niemand wist waarom dat
zo mooi was. Dat is nu voorbij nu de Uni van
Texas vond dat dit komt door instrijken van
het hout met alkalische zouten (eigenlijk een
schoonmaakmiddel). Een hongaar verbrandde stiekem stukjes hout van een echte
Stradivarius en vond toen deze chemicalie.
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Vanaf volgend jaar wordt dus nu elke simpele viool met dit spul ingestreken en dan
klinkt hij voor vijf miljoen meer. Maar helaas
zal die prijs dan wegsmelten, want een Stradivarius is nu niet meer zeldzaam. Rieu
moet de zijne nu voor 95% afboeken in
waarde… Hoe kwam die ouwe Stradivarius
toch zo slim?

lijk vitaal en het is streng verboden beelden
of geluid te verzenden van de vergadering
zelf. En stuur je stiekem verboden, geheime
stukken naar “huis” dan wordt je je internetverbinding gewoon afgepakt. Zo gaat dat
dus in Brussel… moderne techniek en oude
bestraffingen.
HET TELEFOONHORLOGE
LG brengt een telefoonhorloge uit. Met alle
telefoonfuncties van vandaag en ook nog de
tijd natuurlijk… En uiteraard een MP3 speler
er in. Het is een stevig ding met een touchscreentje, en maar 14 mm dik. Er zit een
luidsprekertje in en u kunt ook een oortelefoontje krijgen. En u kunt ook “telefoonvideo’s” maken en versturen. Dus ermee filmen. De prijs is nog niet vrijgegeven. Die
gekke mannen uit Startrek die vroeger tegen hun horloge praatten zijn nu werkelijkheid geworden.

WEG MET DE MUGGEN
In Australië wil men het leven van muggen
gaan verkorten. Ze worden daartoe besmet
met een bacterie en daardoor zijn de vrouwtjes veel minder in staat tot overdracht van
gevaarlijke ziekten. Ze sterft na EEN maand
in plaats van na twee maanden, arme mug
dus. Bemoedigend is dat ze niet resistent
schijnen te worden dus de behandeling blijft
werken. Dat is namelijk bij insecticiden wel
zo. Let wel: in Afrika overlijdt elke 30 seconden een kind tengevolge van besmetting
door een muggenbeet. Dus niemand zal
gaan demonstreren tegen de moord op de
mug… Al moet ik met deze bewering oppassen denk ik.

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

EVEN EEN BOEKJE SPREKEN
Dat kun je tegenwoordig echt zo zeggen als
je voor 99 € het pakket Dragon Naturel
Speaking 10 Standard koopt. Je praat in je
microfoontje aan de PC en de tekst komt op
je scherm. Als je weinig tijd of geld (voor
ghostwriters) hebt is het een mooie hulp.
Zelfs politicus Bayrou (Modem) doet het om
snel zijn volgende boek klaar te hebben.
Iets voor veelschrijvers? Een moderne variant van het aloude dicteerapparaat wat
ook ik erg veel gebruikte , maar ik had dan
een zorgzame dame die het geduldig uittikte..U kunt overigens ook al uw mail inspreken en die gesproken mail opsturen
naar uw vrienden. Die kunnen hem dan afluisteren. Iets persoonlijker maar ook heel
anders.

-SPIRITS: VAN DE VS EN VAN LA
FRANCE
In deze tijd waarin we zien hoe de VS zijn
fundamenten hervindt en beleven hoezeer
Europa zoekt naar de zijne en ze niet vindt,
trof mij de parallel tussen een tweetal artikelen over deze invalshoek die niets aan
actualiteit verloor.
The spirit of the US.
De ceremonie van de inauguratie liet helder
zien waaruit de sociale band van de
Amerikaanse natie bestaat. Tocqueville zei
het zo: “De Amerikaanse beschaving is het
product van twee elementen die de VS weet
te combineren: de geest van het geloof en
de geest van de vrijheid”.
We zagen de geest van het geloof bij zijn
eed op de bijbel en in de speeches van de
dominees. Daarmee ging Obama terug op
de oude waarden van zijn land, gevoed door
het Oude Testament. En dat deed hem

BRUSSEL (EU) GAAT HIGH-TECH
De ministerraad van de EU gaat nu vijf vergaderzalen uitrusten met internetaansluitingen. De delegaties kunnen dan onder
het vergaderen communiceren met hun nationale thuisbasis. De beveiliging is natuur-
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zeggen: “De bron van ons vertrouwen berust op het feit dat God ons oproept een onzekere toekomst om te vormen”. Net voor
hij besloot met: “God bless you! God bless
America!”
Want 88% van de amerikanen zegt gelovig
te zijn en God te zien als sociale binding
van al de emigranten die in tweehonderd
jaar hier kwamen leven. God als het cement
van de “melting pot”.
Zijn persoonlijkheid versterkt dat nog: het
engagement van de protestante kerken voor
gelijkheid van rechten, het bezoek van de
jonge Obama aan de Baptistenkerk, en het
vervullen van de droom van 40 jaar geleden
van Luther King vergezellen deze eerste
zwarte president met een aura van evangelie en gospels.
Voor hem bestaat er geen tegenstelling
tussen Geloof en Vrijheid: “De vrijheid beschouwt het Geloof als bewaarder van de
zeden en de zeden als garantie voor de
wetten”.
Slechts 16% der amerikanen zeggen ongelovig te zijn en 3% noemt zich atheïst of
agnost. De overtuiging wil dat de publieke
orde en het gebruik van de vrijheden door
de godsdienst gediend worden. Met het gezin als belangrijke plek.
Dat beleefden de 1 miljoen aanwezigen: de
binding van Bijbel en Gezin. Conform de
boodschap: “Het geloof geeft niet de wens
naar vrijheid, maar vergemakkelijkt wel haar
beleving”. En dit belet in genen dele een
scherpe scheiding van Kerk en Staat.
De geest van Vrijheid werd als zelden
tevoren geïllustreerd door de verkiezing van
een zwarte tot het hoogste ambt. Na maanden van democratische verkiezingsstrijd
wordt in dit land iemand gekozen wiens
vader niet binnen mocht in het restaurant op
de hoek van de straat. Welk een demonstratie van democratie.
We moeten dit geheim van Amerika nooit
vergeten en ook niet in zijn extreemste
uitingen. Zoals het creationisme contra de
evolutie en tegenover de wetenschap. Want
wij delegeren vaak aan de VS ons te leiden
in naam van onze “gelijke waarden” zonder
te zien wat er ook te vinden is aan “niet
gemeenschappelijke waarden” . We zien

vaak onvoldoende de messiaanse geest
van dit land.
Maar we hoeven niet te denken dat dit alles
Obama op hetzelfde pad zet als dat van
Bush. In tegendeel. Hij zal deze “irreaalpolitiek” niet voortzetten.
Amerika zal steeds aan de hemel vragen
haar sociale band te versterken. Zoals
laatst ook Sarkozy zei, dat het geloof nuttig
is voor sociale vrede. Want geen land kan
zonder een sterk bindmiddel.
De geest van de Frankrijk
Frankrijk is een merkwaardig land dat 60
miljoen inwoners kent en bijna evenveel ontevredenen. Hier gaan bij een grote wereldcrisis de publieke diensten staken, Dat
is “normaal” in Frankrijk. Men demonstreert
nu tegen de overheidspolitiek en morgen
tegen de sneeuwoverlast of de stormen.
Zo wordt de “Exception Francaise” tot een
internationale attractie. Ons navelstaren
maakt het om ons heen kijken geheel onmogelijk. En niemand ziet de grote verandering die plaatsvindt. De duitsers hebben grote filosofen als Sloterdijk en Habermas en Frankrijk heeft… Badiou (Frans filosoofje). Dat deze filosoof de goeroe kan
worden van een deel van de intelligentsia is
het bewijs dat wij in een neergang verkeren.
Badiou beroept zich op Marx, wat geen
zonde is, maar vereert ook Mao wat best
grappig zou kunnen zijn als deze niet een
nogal erg controversieel persoon was. Het
is te verwachten dat , net als in de dertiger
jaren, de democratie binnenkort als schuldige wordt aangewezen. Terwijl de crisis
verergert zal ook de intolerantie gaan toenemen. Zoek dus gauw betere lectuur bijvoorbeeld bij Simone Weil die op 43-jarige
leeftijd stierf. Iemand diepte van haar het
volgende citaat op: “Het geweld van ons tijdperk verscheurt onze ziel. En door die
scheuren komt de eeuwigheid tot ons”.
(Ter info: Badiou is emeritus hoogleraar
filosofie. Hij schreef in 2008 het vlugschrift:
“Waarvan is Sarkozy de naam?”. Nu schrijft
hij dat de crisis wel eens een nieuw communisme zou kunnen inleiden dat niet
staatkundig en niet burocratisch zal zijn.
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Helaas maakt hij indruk op veel jongeren
zowel op sommige Amerikaanse universiteiten als in progressieve kringen in
Frankrijk. Dus bij hen die op zoek zijn naar
een VOOR-DENKER…)

-CO-2 (HYSTERIE )
HET KLIMAAT VOLGENS LE ROY
LADURIE
U krijgt hier een ruwe schets van hoe een
historicus van naam het klimaat ziet. Hij
kreeg zijn weergegevens niet even uit het
bestand van Meteo-France… Nee hij haalde
het, voor lang geleden, uit rampverhalen
(over de pest, overstromingen en landbouw
mislukkingen door vorst, droogte en overstromingen), pest handelscontracten en
landbouwprijzen, processtukken, registraties van dodenaantallen in kerkregisters
etc. en verkoopacten (ook van producten uit
en naar het buitenland) van land en gebouwen en wederopbouw- reparaties van grote
monumentale gebouwen (waarvoor veel
geld nodig was). Want in die tijd waren het
notarissen, rechters en de Kerk die het leven enigszins “optekenden”, registreerden
En ook een enkele monnik of almanakschrijver.
Voila zijn bronnen voor zijn trilogie over de
historie van het franse klimaat over de laatste 1000 jaar ongeveer.
Ik ken Le Roy Ladurie al lang: zijn boek over
het dorp Montaillou (inquisitietijd) was fantastisch en ik bezocht dit dorp zelfs twee
keer door hem. Ook zijn boek over het boereneven in de Languedoc was fascinerend.
En ik wist van zijn klimaatboek uit de 70-er
jaren, dat toen niemand wou lezen. Ik verzamelde wat van zijn gespuide feitenkennis:

-DE ZELMOORD VAN EEN DEGELIJK
MENS
Adolf Merckle is dood; hij ging in wanhoop
voor de trein liggen op zijn 74-ste jaar, in
zijn woondorp bij Ulm. Want hij ging BIJNA
failliet, na gegokt te hebben op de beurs
met aandelen Porsche. Iets heel ongewoons voor deze man die op de fiets naar
kantoor ging en soms met zijn Golfje. Toen
hij op de beurs flink verloor werd ook hij in
de pers aangepakt en voor graaier uitgemaakt. Hij had 400 miljoen krediet nodig
om het te repareren en moest zijn topbedrijf
Ratiopharm verkopen daartoe. En zijn
zoons moesten afstand doen van hun erfrecht op een hoge post in de firma. Dit alles
was deze zoon van een Tsjechische vluchteling, wel een groot-industrieel, kennelijk
teveel geworden. Deze man van de degelijke oude stempel verzeilde een in de
wereld van de financiële casinogangers en
verloor meteen. Zijn “vreemdgaan” vergaf
hij zichzelf dus nooit… Hij schreef een brief
en ging op de rails liggen vlak bij zijn huis.
Zijn bedrijven leven voort met een omzet
van 33 miljard en 100.000 werknemers. Dit
was dus geen Madoff-type, maar de degelijkheid zelve, die ook eens uit de vette
ruif wilde eten. En dat ging meteen fout, na
een leven waarin hij van NIETS naar het
derde vermogen in Duitsland steeg. Er zijn
dus ook nog degelijke mensen onder de
“financiële stunters”. Dat wilde de duitse
pers even niet weten, na de schandalen in
eigen land (Liechtenstein, Volkswagen en
Siemens) en al helemaal niet meer na de
ondergang van grootheden in de VS en elders. Merckle velde zelf zijn doodvonnis na
een, grote fout, en executeerde ook zichzelf. Zijn familie heeft nu nog zijn afscheidsbrief.. (Nog meer geld) maakte dus
niet gelukkiger.
****

Eerst wat over de laatste eeuw:
-In 1860 eindigt een klein ijstijd; het was
ervoor langer erg koud. Tussen 1900 en
2000 stijgt de temperatuur gemiddeld 1,3
graad. Erg goed voor het koren, de wijn.
Dan komen (klimatologisch) de plezierige
jaren 80 en 90. Maar dat mooie evenwicht
lijkt sinds 2000 verstoord: de zeven warmste
jaren sinds 1900 zijn te vinden NA het jaar
2000.
Tussen 1901 en 1950 is er een eerste opwarming, gevolgd door 30 koele jaren. Vanaf 1980 komt er een tweede opwarmingsperiode: Frankrijk warmt 1,3 graad op tussen 1981 en 2007 (van 11,7 naar 13 gr.).
-En wat over de recente koudeperiode?

46

Vaak zijn de gemiddelden bedrieglijk voor
de seizoenstemperaturen bijvoorbeeld: de
herfst + 1,3, de lente ook, de zomer met
+1,8 en gemiddeld (door de koude winter)
1,3. Per cyclus zijn er vaak tot 4 graden
verschil.
De winters van 1985, 1986, 1987 waren erg
hard en er vielen wel 15000 doden hier. Nu
doden winters altijd vaker dan de zomers…
e
In de 20 eeuw warmde het op, maar er
waren zeer koude winters: 1941 bijvoorbeeld. Hitlers grote ongeluk in Rusland.
-De romeinse beschaving was een mooie
warmweer periode en ook de periode van
1000 tot 1300, toen er veel landbouwgebied
werd opgegeven en braak kwam te liggen.
In 1709 is er een ijskoude winter; er sterven
wel 600.000 mensen. In 1719 is er een hittegolf en weer 400.000 mensen sterven. In
1846 weer zo’n hete zomer met daarbij een
ziekte in de aardappelen. Levert weer
200.000 doden op.
e
Eind 19 eeuw is er veel verbeterd: stoomvaart, spoorwegen vervoeren voedsel naar
elke plek. De hittegolf van 1911 dood
“maar” 40.000 mensen. Wat voor die periode niet niks was. In 1910 loopt er veel
onder water: zelfs heel Parijs.
Voor de revolutie van 1789 is er ook een
zeer koude tijd ; grote crises was er in 87 en
88. Ook na de revolutie van 1848 gaat het
fout. Een nogal wild patroon, en je moet oppassen dat je niet enkel negatieve verhalen
leest en de plussen niet vindt. Want positiefs geeft weinig reden tot schrijven.
e
-De 20 eeuw dan. In 1917 is er die harde
winter die vooral Duitsland treft en dan die
van (zie boven) 40,41 en 42. Dan weer de
harde winters van 46 en 47 gevolgd door
een hittegolf in 47. Weinig doden dan: de
zwakken waren door de oorlog al dood gegaan (!). De communisten grijpen, omdat de
prijzen uit de hand lopen, op veel plekken
bijna de macht. De jaren 72-75 veranderen
de wijngaarden in Frankrijk, vooral in de
Languedoc waar door de overproduktie een
crisis uitbreekt. Het neerslaan van betogingen in Montredon vraagt 2 doden en 30
gewonden. Daarna gaat men bij de wijn
voor kwaliteit en minder voor kwantiteit.

Le Roy Ladurie is de zoon van een boer en
zijn vader was even minister van Landbouw,
Door zijn verhalen besefte hij hoe ingrijpend
het was dat de regenperiode van 1692-1693
bijna 1,3 miljoen doden met zich meebracht
op een totaal in Frankrijk van 20 miljoen!
Ook het verhaal van een vulkaanuitbarsting
in Indonesië in 1816, waardoor het lang
donker werd op de planeet, boeide hem als
verhaal. Zo ontstond zijn passie voor de
historie van het klimaat.
Nu de meteo “een echte ster” is geworden
in onze tijd, omdat de gevolgen van weerswijziging zo bedreigend zijn en mensen daar
grote angst er voor krijgen.
Hij is bevriend met Claude Allègre en zegt:
ik ben geen profeet, ik registreer feiten uit
het verleden. En daar zie je erg veel op en
neergang.. En als je de laatste jaren kijkt zie
je dat we (weer) in een grote veranderingsgolf zitten met grote gevolgen…
Maar ook hij is bezorgd voor zijn kleinkinderen.
Tot slot: uit een grafiekje met temperatuurgemiddelden van 1900 tot 2007 zie je
een verloop omhoog (top in 1947), dan weer
omlaag (dal in 1975), maar daarna zwiept
het op waarbij niet duidelijk is of we de top
al beleefden, of, dat er nog veel hogere
temperaturen komen…
Lees dus: LE RECHAUFFEMENT (De opwarming) . Het derde boek over klimaat van
hem dat gaat over 1800 tot nu. Uitgever:
Fayard.
BETON TEGEN CO2!
Is er een soort cement te vinden dat CO2
opslaat? Een opwindende vraag als u weet
dat betongebruik 5% van alle CO2-uitstoot
bewerkt en ook flink olie slurpt. Nu blijkt
silca-magnesium cement een NEGATIEVE
CO2 balans te beloven. Dus het fabriceren
geeft minder CO2 dan het beton later opnemen kan! Want bij het produceren kan
dat op 650 graden, de helft van bij normaal
cement. En gereed kan het DRIE keer
meer CO2 binden als het huidige beton.
Kortom : het “eet” 600 kilo CO2 en doet
maar 400 kilo in de lucht bij zijn productie.
En wat ook nog waar schijnt te zijn is dat dit
nieuwe cement veel goedkoper zal zijn..
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Of het de esthetiek in de bouw zal bevorderen weet ik niet, dat hebben de engelsen
van Novacem me niet duidelijk gemaakt
Nog even en we hebben te weinig CO2…
(grapje!).

mijns inziens echt een wereldwijd Obamaeffect. Wat redelijk losstaat van de vraag of
hij het “haalt” in de VS; want het belangrijkste is al gedemonstreerd. Het kan dus !
NAAMSWIJZIGINGEN IN ZWEDEN
In Zweden veranderen zo’n 7500 mensen
per jaar hun naam en 1500 daarvan zijn
nieuwe familienamen die de aanvragers
mogen verzinnen. De immigranten, veelal
afkomstig uit het MO, “verzweedsen” hun
voor- en achternaam, maar omdat ze geen
al bestaande naam mogen kiezen, is er een
website met een faciliteit om namen te
genereren op basis van de oude naam. De
redenen zijn vooral financieel. Ze worden
vaak gediscrimineerd bij sollicitaties, zeker
in de betere jobs. Ze gaan vaak door deze
“truc” duizenden euro’s per jaar in inkomen
vooruit. Zo gaat dat in het tolerante westen…. Ook joden veranderden , na de
revolutie in Frankrijk, vaak hun naam en
kozen nogal eens plaatsnamen en dierennamen. Want je kon beter de Hond heten
dan Levy..

*****
-MIGRATIE
HET OBAMA-EFFECT OP INTEGRATIE
Obama is een echt integratie-voorbeeld
voor velen die daarmee worstelen en in de
hele wereld… Twee arme kids uit Chicago,
die de kans kregen op excellente opleidingen, zijn het presidentiële echtpaar in de VS
geworden. Ongelofelijk eigenlijk. Een rolmodel van de bovenste plank voor
immigranten. Dus kopt hier een blad:
“OU SONT LES OBAMA’S FRANCAIS?”
Dus eerst even een blik op de “integratieindex=Mipex Index”, die uit scores op zes
factoren wordt berekend (Toegang arbeidsmarkt, familiehereniging, verblijfsduur,
politieke deelname, toegang tot het
paspoort en discriminatie). De top tien zijn:
Zweden krijgt 88 punten (van de 100 max.);
Portugal 79; België/Nederland 68/69;
Finland 67; Italië 65, GB 63; Spanje 61 (!) ;
Frankrijk 55 en Slovenië idem. Een
verrassend rijtje?
Analisten zeggen dat we niet het effect van
Obama moeten onderschatten. Hier waren
de ministriële benoemingen van Dati, Yamade en Amada een hele opmerkelijke
zaak en dat zette de deur voor het eerst
echt open. De deur, die Obama nu
triomfantelijk nam, in de VS. Rama Yade de
bloedmooie afrikaanse zegt: “Het franse
volk is er klaar voor, maar niet de elite! Hier
zou een zwarte president nog echt niet kunnen”
En dan lees ik een rij van 40 “zeer geslaagde integraties”, van immigranten uit
Afrika, Azië en de Caraibic die zeer hoog
stegen in overheid en privésector hier in
Frankrijk. Een paar ken ik er van, het zijn
zeer goede TV-journalisten..
Zouden de Obama’s met hun mega-uitstraling, lotgenoten in de hele wereld kunnen helpen om hun moeilijke integratiepad
sneller te volgen? Ik denk van wel, er IS

IMMIGRATIE OP Z’N ZWITSERS
De zwitsers hielden een referendum over de
vrije circulatie van personen in het accoord
met de EU en zijn uitbreiding met Bulgarije
en Roemenië. De grote traditionele partijen
zijn VOOR, maar de rechtse populisten
verspreidden affiches waarop zwarte kraaien in een kaart van Zwitserland pikken. Ook
de vakbonden zijn bang voor concurrentie
met lage lonen. Een zwitsers NEE zou
diverse andere belangrijke verdragen met
de EU annuleren…
****

FILOSOFEREN--DISCUSSIËREN
-JE INZETTEN VOOR DE HULPBEHOEVENDE MEDEMENS
Lezer Th. Schreef op mijn verzoek op wat
hij voor menselijke hulpbehoefte op zijn
weg vond en wat hij vervolgens daarmee
deed.
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rakters. Het is verbazingwekkend om te ervaren hoeveel er met zo'n brailleleesregel
mogelijk is.

Beste Leon,
Jij vroeg mij na m'n aanmelding als abonnee eens iets te schrijven over mijn activiteiten als vrijwilliger. Aan dat verzoek zal ik
nu ook gevolg geven.

Mijn inbreng was om een instructie uit te
werken voor een bepaalde toepassing, bijvoorbeeld het branden van een muziek CD
compilatie met tracks afkomstig van meerdere muziek CD's.
Hierbij mocht de muis niet gebruikt worden,
daar heeft een blinde nl. niets aan. Er
moesten dus allerlei sneltoets combinaties
gevonden worden om tot het gewenste doel
te geraken. Dat deel deed ik thuis waarbij ik
veel inlevingsvermogen nodig had om me in
te beelden dat ik als ziende iets moest maken voor een niet-ziende. Als ik meende
klaar te zijn mailde ik de uitgewerkte instructie naar het Activiteiten Centrum. Daar
werd deze uitgeprint. Voor gelezen door een
ziende cliënt aan een blinde die het geheel
over typte op een braille typemachine.
Vervolgens ging ik naar het Centrum en
daar met de blinde aan de slag. En kwam er
dan soms achter dat mijn inlevingsvermogen te kort geschoten was en er fine-tuning
van de instructie nodig was. Alzo ontstond
er een goed werkbaar stuk waar een blinde
mee uit de voeten kon.
Op deze wijze heb ik een aantal instructies
als maatwerk kunnen maken.

Na een werkzame periode als materiaalkundige, rubbertechnoloog, systeem beheerder,
directie-assistent en tenslotte zelfstandig
consultant en trainer op het gebied van
rubber-technologie, daarmee samenhangende processen als kwaliteitsbeheersing
en meettechniek en automatisering (oef)
ben ik momenteel 64 j en vervroegd gepensioneerd. Ik ben gehuwd, vader van 2 zonen
en opa van 2 schatten van kleinkinderen.
Op een open dag in een Activiteiten Centrum voor volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel, waar mijn oudste zus
cliënt is, raakte ik een jaar of 4 geleden onder de indruk van de warme sfeer en van
wat er aan activiteiten geboden werd. Er
worden daar dagactiviteiten geboden aan
mensen met hersenletsel tgv ziekte of ongeval. De beperkingen waar je mee te maken krijgt zijn zeer divers. Ernstige geheugen problemen, problemen met spraak en
motoriek.
Ik ontdekte dat er behoefte was aan deskundigheid op PC gebied en bood mijn
diensten aan als vrijwilliger. Sindsdien begeleid en instrueer ik mensen bij specifieke
PC toepassingen. Dat is elk jaar weer iets
anders. Een seizoen heb ik bijvoorbeeld
enkele blinde mensen geholpen met probleempjes die ze tegenkwamen bij PC gebruik. Ik was erg onder de indruk van het
niveau dat ze zelf hierin bereikt hadden.
Omdat ze dus niet kunnen zien wat er op
het beeldscherm staat, staan er 2 hulpmiddelen ter beschikking om dat gemis op
te vangen. Ten eerste een spraakprogramma, dat leest hardop voor wat er aan tekst
op het scherm verschijnt. Dat is met name
belangrijk bij mailen en tekstverwerking.
Ten tweede hebben ze de beschikking over
een zgn. braille-regel. Dat is een balkje dat
voor het toetsenbord op tafel ligt en dat is
aangesloten op de PC. Uit dat balkje komen
naaldjes om hoog en vormen zo braille ka-

Dit jaar ben ik bezig met groepjes van max.
3 ziende cliënten om in 4 á 5 sessies van 2
uur te leren hoe ze een fotoboek kunnen
maken met digitale foto's en hoe ze dat via
internet kunnen laten afdrukken.
Bij deze activiteit maak ik gebruik van een
multimedia computer met beamer zodat
iedereen het goed kan volgen. Om de beurt
krijgt met het toetsenbord en muis voor zich
om het geleerde zelf uit te voeren.
Verder krijgen de deelnemers een instructie
op papier met voorbeelden in woord en
beeld. Tijdens de laatste sessie wordt het
voltooide boek via internet besteld. De week
er na kan het door iedereen worden bewonderd. Deze activiteit is een bestseller en
velen hebben zich hiervoor aangemeld. Ik
ben er nu 2 middagen per week mee bezig.
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De response van de deelnemers en de
samenwerking met het vaste begeleidend
personeel geeft me erg veel voldoening.

een echt oppositionele mening als u hoop
ziet in Obama’s verkiezing.
U bent dus niet blij met Obama?
Nee, helemaal niet; ik loop niet achter die
democratische massa’s aan. En de reaalpolitiek zal al heel gauw de mooie toespraken doen vergeten. Na het vertrek van
de VS uit Irak zal daar de godsdienstige
burgeroorlog uitbarsten met bemoeienis van
Iran en Pakistan. Terwijl het westen verliest
van de taliban in Afghanistan zullen de
Obama-kiezers moeten zien hoe overspelige vrouwen in stadions zullen worden
gestenigd door baardmannen.

Ik hoop hiermee een bijdrage te hebben
geleverd voor de volgende LP en hoop dat
het niet wat erg veel is.
Hartelijke groet, Theo
Reactie LS:
Beste Theo, dat is dus niet “effe helpen”, dat
is echt vooruithelpen van veel mensen. En
hun betere mogelijkheden voor deelnemen
aan het maatschappelijk leven geven.
Bravo! Als we allemaal ons “kunnen” voor
een deeltje zouden geven aan de ander die
iets mist, worden deze niet enkel materieel
geholpen, maar ervaren ook belangstelling
voor hun problemen door medemensen.
Wat eigenlijk erg belangrijk is en de kern
van elk effectief helpen. Ook begrijp dat jij ,
bij de “ombouw van een toepassing” zelfs
“om de muis heen moest”, omdat blinden
daar niks mee kunnen! Dus jij maar met je
ogen dicht testen of het OK was.
En je schrijft dat het je voldoening geeft,
want je ziet dat je hun helpt en dat ze dat
erg op prijs stellen. Ik schrijf dit net nadat ik
op Aljazeera (Doha, Quatar) de enorme
puinhoop zag in Gaza , nu er een “staakthet-vuren” is… En dan snap je toch niet hoe
de ene mens de hulpbehoevende mens
verder helpt, met veel inspanning en geduld,
en de andere mens in een helicopter zijn
medemensen overhoop “moet” schieten.
Dat zijn wij, de mensheid, met zijn vele
gezichten. Dank je zeer voor je story en erg
veel succes gewenst verder! .
Leon
***

U schreef dat iemand aanprijzen om zijn
kleur iets racistisch heeft?
Ja, als ik oproep voor een blanke te stemmen waag ik me op zeer glad ijs. En als ik
wijs op de antisemitische dominee Wright,
van Obama’s Kerk, wordt dat ook niet op
prijs gesteld.
Dus u wil geen zwarte president?
Ik draag elke dag zwart, maar over kleur
kun je niet twisten. Wel over het californische post-linksige, “archeo-sociaaldemocratische” gedoe + de beschuldiging van het
Blanke Anglo-Saxische protetantisme . U
zult het zelf zien: de leugens tegen eigen
aanhang, zijn protectionistische politiek, , de
Harvard rethoriek van afgestudeerde advocaten en dat verkopen van dromen.
Het zal al gauw erger blijken te zijn dan onder Bush.
U zei dat Bush de laatste imperialist was die
de socialistische VN bedreigde?
De VN bedreigde de souvereiniteit van de
VS, de nieuwe wereldoorlog is al lang begonnen, na de VS (twin-towers) in Europa
(Spanje, Londen, etc.) . Wie heeft nou de
betere conceptie van veiligheid dan?

-DE RODE VLAG WAPPERT BOVEN
AMERIKA
Dat leest u op www.surlering.com waarop
ene Maurice G. Dantec schrijft over de VS,
Bush en Obama. Deze van origine franse
musicus die geheel veramerikaanst is , is
geen zonnnetje in huis. Hij is de laatste verdediger van Bush c.s. en werd daarom
geïnterviewd na zijn geschrijf in deze toonsoort op zijn website. Bereid u dus voor op

Nu is de neoconservatieve kruistocht ten
einde met een Irak die dezelfde corrupte
leiders heeft?
Denkt u dat democratie en corruptie niet
samen gaan? Die landen leven enkel van
de olie die wij van hen kopen en die sub-
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sidie geeft aan die regiems die anders zouden instorten. Na de opruiming van Saddam
is de wereldoorlog eigenlijk al gestart en we
gaan nog veel geschiet beleven. Als de
olieprijs onder de waterprijs zakt, breekt de
pleuris uit.

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

Maar uw favoriete Amerika is toch ook een
verzameling “herborenen”, die Darwin verfoeien en eigen rechtspraakregels hanteerden?
Pas op 58% der amerikanen stemde McCain en die verbranden Darwin en porno en
hijsen de vlag naast een brandend kruis. Zo
denken jullie fransen over ons. Maar in de
Grondwet staat dat een mens in de VS een
wapen mag dragen; dat neemt ons niemand
af.
U schrijft dat de oorlog de enig denkbare
leefwijze is voor de mens. Democratie en
consumentisme is zonder twijfel vrij saai,
maar wat wil je als de meerderheid DAT wil?
Wat de mensen willen zagen we in 1940.
De djihadisten zijn de agressieven. De bobo-linksen hebben geen moed om te sterven. Vergeet niet dat de westerse maatschappij berust op een handvol vrije mensen (gewapend dus) die ons tegen slaven
behoeden.
U vindt het jammer dat Rusland niet door
Europa werd toegelaten in een Europese
Alliantie? De amerikanen zien Rusland toch
niet zitten?
U vergist zich. Rice en Bush hebben veel
contacten geëntameerd met Rusland. Er
zijn vele voorstellen gedaan door de VS
maar de oude sovjets wilden niet en bleven
steken in oude tijden. Daarom kwam het
wapenschild op de proppen. Voeg daar aan
toe de arrogantie van de gas jattende oekraïners en de agressie van Georgië naar
Zuid-Ossetië en je snapt waarom de russen
erg nerveus worden.
Tot zover dit (verkorte en vertaalde) interview in Le Point met een sterk afwijkend
denkend persoon. Toch zet ook zo’n cynicus
je aan het denken! Want zo denkt een ruim
deel van de amerikanen. Keep that in mind!
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