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“IN 2009 ZAL DE WERERELDECONOMIE SCHUDDEN, MAAR DAT ZEGT NIETS OVER DE BEWEGINGEN VAN DE BEURZEN” ( Zegt ons Warren Buffet, die al zo vaak begreep hoe het zat.).
“OBAMA OVERTUIGT WEL DE MASSA’S, MAAR (NOG) NIET ALLEN IN WASHINGTON”. (Zei een scherp observerende senator).

“IK ZOU HET ERG OP PRIJS GESTELD HEBBEN ALS IEMAND VAN MIJN BAZEN ME ZOU
HEBBEN GEZEGD: HOU OP MET JE GEVAARLIJK GEDOE, DAT GAAT VERKEERD
AFLOPEN” (Zegt nu Kerviel, de trader die 5 miljard wegknoeide bij de Soc. Generale).
“IN EEN HISTORISCHE PERIODE IS ZELFS ONS HANDELSTEKORT HISTORISCH GROOT” (Zei Mevr. Idrac,
Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel).

“INFLATIE IS HISTORISCH GEZIEN DÉ MANIER OM DE SCHULDEN TE ABSORBEREN” (Zei een grootindustrieel in Le Figaro; dus stop gauw uw poen in het nu goedkopere OG zeg ik U… )

“Met GELD heeft hij (Mr. Dray, PS) een soort verslavingsrelatie; hij koopt impulsief. Het
komt door een soort sociale revanche en die werkt via het kopen van zeer luxe
voorwerpen” (Dat zegt een bekende, over het aparte gedrag van Julien Dray, die dure spullen kocht
van geld uit een kassa, die niet de zijne was)..
“IK BEN ZAKELIJK NOGAL HARD, ZEGT MEN OVER MIJ. MAAR IK WAS OOK NOOIT RIJK GENOEG OM WAT
AARDIGER TE ZIJN”. ( Zei Pinault, groot franse zakenman).
“STAATSSTEUN VRAGEN EN DAN ENORME BEDRAGEN UITKEREN AAN AANDEELHOUDERS, DAT IS
VRAGEN OM PROBLEMEN” ( Zei Louis Schweitzer, ex-baas van Renault recent; en dat begrijpen WIJ zelfs!).
“NATIONALISATIES BETEKENEN GEEN TERUGKEER NAAR HET BOLSJEWISME, MAAR ZIJN EEN PRAGMATISCH MIDDEL EN HET IS EEN BETERE AANPAK, DAN HET OPRICHTEN VAN DIE ZOMBIE-BANKEN “
( Zegt Roubini, de geleerde die de crisis al lang tevoren voorspelde).
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COIN vindt u weer van alles aan lief
en leed.
ALGEMEEN
Onder “Waarheen” visies op de
staatspositie van morgen, protectionisme als zegen, opkrabbelen –maar
zonder hyperconsumptie, en ook over
“onze eigen armen”.
Onder “Crisis algemeen” gaat het
over een directiesalaris van 1 dollar,
dubbele jacht op bonussen, bankiers
die snuiven en ook over Total: winst
15 miljard en nu… ontslagen.
In “Crisis: VS, China , Japan” leest u
over onwillige banken, veranderend
gedrag van ondernemers, Geithner
die wat moeilijk verkoopt, China dat
zich meer naar binnen keert en Japan
dat snel afglijdt.
Tenslotte “Allerlei” met Ryanair dat
vliegers wil kopen voor een prikkie,
het orderverlies in luchtvaartindustrie, La France als weer compleet
NAVO-lid, de goudvlucht, islamitisch
bankieren (wat erg IN is), een wereld
vol kindsoldaten, opkomend antisemitisme en de nieuwe chinese hasj
called SPICE.
Nu in OLIE etc. Duitsland dat het in
wind zoekt, Frankrijk dat op hout
verwarmt en de E-auto met zijn batterij-probleem.
In RELIGIE de religieuze motieven
van Bush in Irak, de rechtsradicalen
in de RK Kerk, opvlammend anti-semitisme, joden verjagen in Yemen en
de ontdekking dat Darwin een boeddhist was. En voor Wilders dan nog:
de Koran is best “buigbaar”!
AFRIKA gaat over de chaos in Madagascar, een gewaardeerd despoot
in Ethiopië, de politieke- en drugsmaffia in Guinee-Bissau. En het “foute OG” van afrikaanse politici in het
westen.
Bij WEST-EUROPA gaat het over Le
Pen die het EU-parlement opent, af-

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

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

REDACTIONEEL.
*VOORAF
Dank zij goede kritiek van een lezer
en met hulp van een andere lezer
krijgt u nu een LP met sterk verbeterde toegang: u klickt op uw keuze
in de INHOUD en “wij” sprin-gen dus
voor U. Uw redacteur is erg blij met
deze “vooruitgang” en met zijn
nieuwe tecnical editor (zie in de kop!).
En hoopt ook, dat u van u laat horen
over deze en mogelijk andere
verbeteringen. Eindelijk, na 50 edities
een frisse wind…. Merci, beste Th. En
ook lezer M. natuurlijk!
In deze EDITIE
Een tour d’horizon in deze editie 5109, laat weer veel diversiteit zien.
In L’EXCEPTION vindt U, in “potpourri” de grote pluspunten van La
France voor morgen, naast de vele
problemen van nu. Zoals de grote
crisis in Onderwijs en Universiteiten,
vliegende tekorten, hoge dividenden
en lage investeringen, bankfusies en
ook de chaos in Guadeloup c.s.
Bij “Politici” gaat het over de geldsmijtende Senaat, Sarko’s spreekstijl, Segolenes geldgebrek, de kunstjes van Besancenot en Bayrou en het
damesgevecht in de PS.
ALLEDAAGS verhaalt over een dagje
Marseille, en het JOURNAL vertelt u
over carnaval in de Provence. In de
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Hier gaat het over: stomme rijken (?),
jacht op belastingparadijzen met wel
10.000 miljard $, uw reisje naar de
Kaaimaneilanden, onze Tics en leurs
Tocs, de verbindende rol van de arabieren en de grote crsis in het franse
onderwijs.
“CO2” verhaalt over koudere winters
en de opwarming der aarde en ook
over rottende aarde die ook CO2
maakt.
In MIGRATIE blijkt dat zwitsers toch
(moesten?) kiezen voor immigranten!
In “” Filo-en Discussie” filosofeert
een lezer open en frank over zijn inzichten, leest u de kreten van filosoof
Regis Debray, over de Staat die zoekt
naar een nieuwe invulling en over de
protectionistische revolutie. Stof tot
nadenken en tot lekker kwekken dus.
Voila! Lees ze,
Leon
******

glijdend links in Italië, de leegstand in
Spanje, griekse straatterreur en de
mislukkende
A400M(ilitair)
van
militair-industrieel Europa.
OOST-EUROPA zit in een grote economische slooppartij en in Oezbekistan bestaat nog burgercorvée.
In OOST-AZIË wordt fors economisch
omgeschakeld, neemt Peking antikrimp maatregelen, doet China voordelig inkopen in Afrika en leest u
(weer) over de vrije val van Japan.
ZUID-AZIË verhaalt over de beklemming van de VS tussen twee Aartsvijanden.
In NOORD-AMERIKA leest u over kameraad Obama, foodstamps die creditcards werden en belasting op obesitas. En Guantanamo loopt stilletjes
een beetje leeg, maar… wat daarna?
In LATIJNS AMERIKA hoorde we enkel lawaai van Chavez die zijn referendum won en meer nationaliseert.
OCEANIË toont ons Australië dat nu
dik is in zaken met China.
In MAGRHEB-MO gaat het eerst over
“Israël en buren”: de arme arabieren
IN Israël nu, de 4.5 miljard poet voor
Gaza, het droge kanaal voor de vrede
en de turken en hun rol in deze regio.
“Overig MO” verhaalt over de overvloeiende oorlog naar Pakistan, over
BOEM in Egypte, een vrouw in de
regering van de Saoudi’s, een derde
ronde voor Bouteflika en over de hervormers van Iran.
TREND-TECHNO vertelt van leugens
over het maanbezoek, een Galileo met
moeilijke oogjes, anti-kanker bacterieën, robots voor de boeren, electrisch scheuren op een motor, uw
oude platen digitaliseren, nieuwe
bouwmaterialen, zonnecellen “drukken” en een potje electronisch gestuurd skieën.
TOPICS/CAPITA SELECTA

*DIXIT---VERBATIM
“De wereld lijkt op een zeer smalle
brug en de kunst is vooral om geen
angst te hebben” ( Citaat van Nahman de
Bratslav, joods filosoof, 19e eeuw).

“We hebben een tevreden president
die regeert in een ontevreden land”
(Zei Laurent Fabius over Sarko, die zelf
gelukkig is in de PS)

ook niet erg

***
“DE HUIDIGE SITUATIE HEEFT TWEE
GROTE
GEVAREN:
SOCIALE
ONRUST EN GROEIEND PROTECTIONISME” ( Zei Christine Lagarde van Financiën).
****

“INHALIGHEID IS NIET WEG TE DENKEN
UIT HET KAPITALISME. DE WIL TOT
WINST MAKEN, EN, BIJ DE MEESTEN
OOK DE DRANG OM HANDIGER TE ZIJN
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taxi bellen en als u nou niet ophoepelt bel ik
de politie”.

DAN ANDEREN, ZAL OOK NOOIT VERDWIJNEN” (Zei een france CEO recent en hij was
van beide een mooi voorbeeld).

De dronkaard kijkt hem verbaasd aan en
zegt: “Wel verdomme in hoeveel bars werk
jij eigenlijk”?

****

“SARKO, PRÉSIDENT YO-YO” (Dat rijmt en
dat schreef hoofdredacteur Barbier van L’Express, die
nu ook enige afstand neemt van de in de opinies
wegzakkende président).

****
REACTIES VAN LEZERS OP EDITIE 50-09

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

Lezers T. en M. schrijven:
Dag Leon,
Van harte gefeliciteerd met de gouden
uitgave van Le Provençal. Op naar de 75,
de 100, de eeuwigheid…
Beste groet,
T. en M.

*INGEZONDEN
EERST WAT INGEZONDEN MOPJES
IN DE KROEG
Drie mannen zitten in de kroeg met nogal
wat drank op. Dat leidt altijd tot opschepperijen. En dan gebeurt er dit:
Kees zegt: “ ik kan me nog goed herinneren
hoe mijn moeder mijn luiers wisselde de
eerste dagen na mijn geboorte”.
Ach zegt Nelis,” ik weet nog het nodige van
mijn moeilijke geboorte!
Nu is de beurt aan Leo. Hij zegt: “ ik weet
nog goed dat ik met mijn vader naar dat
feestje ging en met mijn moeder
terugkwam!.

Beste T. en M.
Dank jullie zeer, ik werk al aan editie 51;
nog maar 24 edities tot de 75e en nog maar
49 tot de 100e. Dat gaat wel lukken, want 5
jaar hoop ik toch nog te “scoren”. Maar de
eeuwigheid zal moeten komen van een erfgenaam; ook een grijze zoals ik, die (te) gek
is op deze wereld en “la vie en general”. Ik
roep bij deze potentiële erfgenamen al vast
op. Gaarne reactie VOOR de eeuwigheid
wordt bereikt. Tot gauw,
Leon.

****
*****
Een dronken kerel strompelt een bar binnen
, kruipt op een kruk en vraagt een whisky.
De bartender antwoordt beleefd dat hij dat
niet kan doen en biedt hem aan een taxi te
bellen.
De man is erg teleurgesteld en stommelt
naar buiten.
Even later, komt hij weer binnenvallen en
gaat weer op een kruk zitten. En vraagt
weer een whisky. Opnieuw komt de weigering en het taxi-advies.
Hij kijkt nou boos en verdwijnt weer naar
buiten, maar is er WEER, een kwartiertje
later.
De bartender hoort weer dezelfde vraag om
de whisky en antwoordt nu wat kortaf. “Nee
mijnheer u krijgt geen whisky, ik wil wel een

Lezer Th. Die al een fraaie bijdrage leverde
voor nr. 50 vervolgt (ziehier zijn foto):

Beste Leon,
Bedankt voor deze jubileum edities van LP.
En bij deze nog proficiat; dat was ik in mijn
vorige reactie helemaal vergeten.
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De bijdrage in LP over het verlies van het
ongeboren kindje heeft me geraakt. Met
binnenkort de opgraving/herbegraving van
Katharientje zie ik dan zo mijn lieve W. ….
En heb ik dan dit net ff neergezet…

Ik wil me hierbij gaarne aanmelden als
vrijwilliger om te assisteren bij de opmaak
van LP. (zie dus zijn fototje! Red.)
Computeren was mijn werk en is mijn hobby. Mogelijk kan ik dus iets voor je betekenen. En kan misschien wel meteen aan
de wens van de laatste respondent worden
voldaan met werkende links in de inhoudsopgave naar het betreffende artikel. Want
dat lijkt mij ook wel erg handig.
Mocht ik worden aangenomen, dan kan ik
een proeve van bekwaamheid sturen. En
bevalt het resultaat je niet, even goede
vrienden. Dan stuur je gewoon jouw eigen
Word-editie weer rond.
Groet, Th.

Een ongeboren kindje is een kind… en elk
kind heeft zijn zieltje hier achtergelaten en
zindert ook door in ons leven…
In elk
geval, ik wilde dit gewoon ff delen, hoe ik
dat als partner ervaar.
Lezeres N
Dank je beste N. voor je meelevende reactie
die lezer L en zijn dochter goed zal doen.
Leon

Beste Th., dat is een erg mooi jubileumgeschenk. Ik ben nu al enthousiast. Want ik
ben eens met iedereen dat de toegang veel
beter zou moeten. Intussen zijn we al begonnen met overleg en ik we gaan NU deze
nieuwe veel verbeterde LP aan het lezersvolk tonen. En ik benoemde je al, met
genoegen, tot technisch editor van LP en,
ook nog voor het leven, als je dat wilt! Je
naam staat in de kop, natuurlijk! Erg bedankt, ik ben zeer geholpen.
Leon.

*****.
Van lezer L. , die een aangrijpend verhaal
van zijn dochter inzond, kreeg ik het
volgende als reactie:

Lezer M. die in de vorige Editie zijn visie op
de wereld zeer moedig bloot gaf, schrijft
verder. Zie zijn betoog onder TOPICS ,
Discussiëren en Filosoferen

Beste Leon,
Weer bedankt voor die beide nr’s van LP. Ik
heb er menig uurtje mee doorgebracht! De
mooie woorden over het droevige gebeuren
waren erg meelevend en mijn dochter heeft
dat ten zeerste beaamd.
Ik doe hier bij een bedenking van een
krantenverzamelaar uit het verleden en heb
mezelf
erbij aangepast wat betreft de
betrekkelijkheid van ons aardse leven.
Nogmaals dank en ik zie weer uit naar de
volgende LP.
Fijne groeten, L.

Beste M. ,
dank je zeer voor je vervolg. Ik hoop op veel
reacties op je ontboezemingen. De mijne
gaat hierbij; zie Topics, discussieren.
Leon.

Beste L.
Dank je zeer. Goed dat LP je wat aan zicht
kan geven en je tekst van een krantenverzamelaar plaatste ik onder “Coin des
Poètes”

****

****

***
Van lezer et bon ami C. de volgende
reacties op de teksten in 50-09:

Lezer en mede-auteur N. schrijft naar
aanleiding van het verhaal van de moeder
die haar kind verloor (wat lezer L., ons
stuurde voor editie 50-09..)

Hallo Leon,
Als ik LP 50 lees komt plotseling een zin van
de grote Schiller (1759 - 1805) bij me op:

Beste Léon,
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"Die Menscheit hat ihre Würde verloren; an
der Kunst sei es sie zu retten!"
Een paar eeuwen later is deze uitspraak
nog steeds geldig.
Leert de mensheid dan nooit? Wellicht moet
je zeggen: nee.
Maar misschien is de uitdaging van 'gobal
learning' wel veel te hoog gesteld en moet je
er in berusten dat dit niet kan. Het utopische denken is weliswaar een denken dat
gevoel voor richting geeft, en een hoopvol
hart, maar de enige doeltreffende weg is
steeds maar weer opnieuw de problemen te
benoemen en proberen ze pragmatisch op
te lossen.
Het domein van de Kunst is hierbij uiterst
geschikt omdat het enerzijds de chaos bondig kan samenvatten en anderzijds een
unieke - niet eerder beproefde zienswijze onder aandacht kan brengen.
Steeds weer opnieuw, tegen de tweede
hoofdwet van de thermodynamica in, die
leert dat alle gesloten systemen neigen naar
verval.
Alleen door er steeds maar weer opnieuw
enthalpie/energie in te stoppen kunnen we
de neergang in zekere mate voorkomen, en
soms zelfs tot een hoger niveau van ordening brengen.
( We hebben in eerdere uitgaven van de LP
hierover geschreven).

In Nederland zij er drie.
Het was een ontroerende ervaring!(Er was
aandacht voor in alle landelijke media).

En overde Coin des Poètes volgt nog:

Lezer C..

In het dichtershoekje staan twee pakkende
bijdragen.
Het ongeboren kindje met een, aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, genetische afwijking, lees ik net op het moment
dat ik een weekeind hard gewerkt heb, in de
Ronald MacDonald Kindervallei hier vlakbij, met kinderen die ernstige meervoudige
beperkingen hebben. Dragers van het zgn.
Marshall-Smith Syndroom.Kindjes die
geboren werden met ernstige groeistoornissen, ademhalingsstoornissen, gehoorbeperkingen etc.
MSS is een uiterst zeldzaam verschijnsel, er
zijn er maar 20 van op de hele wereld; 10
waren bij ons Ook eentje uit Frankrijk, en
verder Brazilië, de USA. G.B., België, etc.

Beste C.,
Dank voor je passende bijdragen. Wat de
eerste betreft, geloof ik met jou, dat de
mens wel kan leren en verder komen, maar
in een soort van mega-Echternach processie. Ze gaat zo’n 50 jaar ( ogenschijnlijk)
VOORUIT en dan komen er 45 jaren in de
ACHTERUIT. Noem dit maar de Wet van
Leonardus I. Nu zijn we weer, geschrokken
en lijdend, in die back-loop van 45 jaar
gekomen. Ik bedoel niet dat de crisis nog 45
jaar duurt, maar wel dat we die nodig
hebben om weer VASTE GROND onder de
voeten te vinden.
Overigens is wat er gebeurt, in onze zich
steeds verder verbindende, en dus ook

Als je meemaakt hoe liefdevol de ouders en
familie met zo'n kindje omgaan en hoe ze
vechten om dat leven zo lang mogelijk te
mogen genieten. ( Tot voorkort was de levensverwachting maximaal drie jaar).
Twee jonge professoren die dit verschijnsel
tot inzet van hun research maken (prof Hennekam uit Nederland en een Londenaar
waarvan ik de naam vergeten ben), presenteerden de laatste stand van wetenschap.
Als je dan ziet hoe gelukkig ouders en familie zijn als ze horen welke nieuwe inzichten
er zijn en de daaruit volgende hoop om toch
samen oud te worden! Zo was er een kindje
uit Detroit dat al 28 jaar was..!
De kinderen kunnen niet praten maar hebben hun eigen taaltje dat je onmiddellijk begrijpt.
Ik heb in dit weekend de uithoeken van mijn
ziel weer eens doorleeft en ben er weer
eens van overtuigd welk een veerkracht/levenskracht het verschijnsel mens kan
opbrengen!
Ik wil geen normatief oordeel vellen over de
afloop van 'Boy in bubble'. Maar ik vond het
toch op z'n plaats om mijn kersverse existentiele ervaring over te brengen.
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WAAROM LA FRANCE ZAL OPKRABBELEN
Frankrijk EEN droeve boel? Nee, toch niet,
al heeft dit land erg vergeten om tijdig de
bakens te verzetten. Maar soms wordt je
geholpen door de Wet van de remmende
voorsprong en doordat je echt een paar
voordelen hebt van zeldzaam soort. En
daarom is lijstje van de “franse atouts”.
Ziehier:
-Frankrijk blijft jong! Hier 2 kids per dame en
niet 1,3 (Duitsland) of 0,8 (Japan) en 1,4
(Spanje). Want onder de 2.1 ga je naar de
kelder in een moderne economie. Dus dat is
al: EEN!
-Qua energie onafhankelijk. Tja, de fransen
hebben 85 kerncentrales en de bijbehorende kennis en industrie! En ze zijn dus
ook CO2-kampioenen.
-Een gunstige ligging. Op de grote routes
van noord nar zuid, aan de zee en de
oceaan, grensland naar Afrika.. En enig land
dat een “aardverbinding heeft met GrootBritanië (tunnel kanaal). En dat heeft niet
iedereen
-Een modern transportnet. De TGV, de
autoroutes, de grote parijse vliegvelden en
ook het regionale autowegennet is indrukwekkend..
-Een attractief land. Een museum in vele
opzichten, erg mooie streken, in het zuiden
een fraai klimaat. Cultuur en ook dat ook
nog op etensgebied. En dan toch de wijn.
De export hiervan is equivalent aan 147
Airbussen A320 of 273 TGV’s. Want
Frankrijk verkoopt ook veel erg modern reismateriaal!.
-Wijn en brood. Dus de keuken, de eetcultuur het geweldig veel en goed bezig zijn
met de inwendige mens. Rotzooi eten is hier
echt scandaleux , dat doe je niet! En eten is
cultuur daar ben je veel mee bezig en dat
koester je. Waar vindt je dit nog?
-De cultuur. Het land is EEN groot patrimoine, veel theaters en bibliotheken en
musea en ook filmindustrie en veel
litteratuur. Een showroom van een groot
Frans verleden, ja, zelfs van een groot
europees verleden.
-Een tweekoppig kaptitalisme. Die beruchte
mix van geld en vrijheid en het sociale, de

botsende, wereld eigenlijk ook ongelofelijk
complex en voor velen ook bedreigend.
Maar het is kennelijk ons lot… het leven was
altijd al een constante ontmoeting van meer
en anders, toch?
Wat troost is, de veerkracht van de naakte
apen om het maar WEER te gaan proberen. Dat is het dus, wat NIET lijkt te veranderen en dat moet dus gewoon onze hoop
blijven. Daarom geloof ik steeds vaster in
een stuk van Spinoza’s visie: de mens moet
onvermoeibaar streven naar begrijpen van
zijn wereld, daar ligt zijn en onze redding.
Eigenlijk is mijn gedoe met LP een soort
uiting van deze overtuiging; ik probeer aan
“begrijpen” een heel klein zetje aan te geven; startend met mezelf..
Je reacties op de teksten in Coin des Poètes , aangevuld met je eigen “nogal extreme ervaringen” met die uiterst zieke MSS
kids, is zeer emouvant. En je signaal over
de kracht van het, ook zieke, leven is uiterst
opmerkelijk. Ook in verband met de huidige
crisis. Want ook daar komt het weer “goed”
omdat de mens toch verder wil. Ik zie hier
elk jaar de wijnstruiken uitspringen, nee exploderen, eigenlijk. Je kunt het per etmaal
zien groeien. Enorme krachten ontwaken
om snel weer vruchten te dragen (= verder
te leven na de winter). .
Zo is je bijdrage “vragen stellen” en “antwoorden” tegelijk.. en dat is troostend, voor
mij en, ik denk het zeker, ook voor de andere auteurs in de Coin en voor de verdere
lezers. Merci mille fois, dus.
Leon.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.
UN PEU DE “POT-POURRI”
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met pensioen en dus is er nu DE kans om
een ander onderwijs te realiseren. Maar het
verzet is enorm… ook bij de (gekleurd
opgeleide) studenten..
Meer onder TOPICS, voor de liefhebbers.

verzorgende staat. Het franse maatschappelijke denken is schizofreen, gezien
in termen van kapitalisme, liberalisme en
socialisme. Een mirakel van een land.
In dit opzicht dus ook een soort museum
van ideeën!
-Een mierenlandje. Hier wordt nog niet op
de pof geleefd, privé gezien dan. De schuldenlast van de fransman is zeer beperkt
vergeleken bij andere volken. Er wordt flink
gespaard en niet gesmeten met geld. Oook
de rijkdom per kop is in dit land hoog! Over
de verdeling ervan spreek ik even niet..En ik
heb het ook even niet over de collectieve
schuld via de staat: die is torenhoog…
-Een luxeland. De luxe-industrie is hier al
eeuwen een Frans kenmerk. Mode, versnaperingen, etc. Een grote exportindustrie
waar heel de wereld op af komt.
-Een groot toeristenland. Wel 82 miljoen
bezoekers per jaar, met een groei van enkele procenten jaarlijks. Er werken 2 miljoen mensen in deze sector.
-Een zorgzame staat. Er wordt voor de
zwakkeren hier best redelijk gezorgd, als je
een paar dingen even vergeet. Maar vergeleken bij een VS waar 40 miljoen mensen
geen ziektekostenverzekering hebben, keihard moeten werken zonder betaalde vacanties, korte werkweken, goede gezondheidszorg… Ach dat is lang niet overal het
geval. Hier wordt men dus nog oud ook.

EEN REUZE BEGROTINGS TEKORT!
Het zat er aan te komen, maar 5,5 en nu
zelfs al 6,2% is toch wel een erg zure
verrassing. Ach niemand maakt zich NU erg
druk om de Maastrichtnorm van 3% en
overschrijdt die met gemak. Zie Duitsland,
Spanje, Griekenland en Italië…. En ook
Nederland verwacht voor 2010 iets van
5,5% zonder bezuinigingen… En over de
VS en Japan hoef je ook niet lang meer te
praten. Vadertje Staat “brandweermant”
moedig tegen de crisis en moet dus wel
met geld gooien: Keynes leerde het ons. In
Frankrijk is 1% minder groei meteen al
0,5% meer begrotingstekort… zegt Woerth,
de minister. Ach het is nu een kwestie van
overleven op de eerste plaats. Maar hoe die
enorme schuldenlast ooit moet worden
afgelost weet niemand meer. Gelukkig daalt
de bevolking hier niet. Obama riep al
moedig dat hij in 4 jaar het tekort wilde halveren… Sarko hebben we hierover nog niet
hardop gehoord nadat hij zijn belofte, in
beter tijden, om in 2012 quitte te spelen in
rook zag opgaan. Ach onze kinderen zijn
fors door ons verwend en zullen dus die
jeugdverwennerij later ook zelf zwaar moeten bezuren. Leuk erfenisje.

Nu is het tijd om te stoppen, want zo’n rijtje
roept kritiek op. Want er is ook een boel fout
hier natuurlijk. Maar dat weten vooral degenen die hier wonen en niet de genen die
hier op bezoek komen. En de industriëlen
van deze wereld weten het ook; In Frankrijk
wordt stevig internationaal geïnvesteerd..
Dus u weet nu weer waarom wij hier blijven.
Alors: Vive L’Exception, Vive la France!

DE BÉKÉS VAN GUADELOUPE
Zo heten de rijke families van dit grote
eiland die de invoer/distributie van alle
goederen beheersen. Het zijn er maar een
paar die hier alles in de handen hebben en
ze zijn natuurlijk puissant rijk. Ze vormen eigenlijk een groot monopolie dus en de consumenten betalen hier een gepeperde rekening daarvoor. De prijzen van dagelijkse
zaken zijn hier het DUBBELE van die in het
vaderland! En dan is er nog de aloude koloniale ressentimenten”berg”…. De békés
(blanken) zijn bijna de enige rijken op Guadeloupe, op Martinique zijn er ook chinezen
en enkele zwarten in de rijke groep. In Gua
zijn het ook eigenlijk maar vier grote

DE CRISIS IN HET FRANSE ONDERWIJS
Zoals ook in andere landen het geval, is er
nogal wat kritiek op het onderwijs in
Frankrijk. Een enorme institutie met een
overwegend oudere, roodgekleurde basis
voor de klassen, slechte prestaties en
conservatisme van het ergste soort. De
komende 15 jaar gaat 50% van de basis
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riteit. Want dat waren de dividenden, for
sure! Eens zien waarheen het nu gaat als
iedereen eindelijk weer normaal meekijkt .

families.. die 50% van de distributie
beheersen.. en er is hier ook slechts een
zwart bedrijf hier te vinden. De naam Hayot
komt in het bedrijvenregister op Gua 500
keer voor…Een oplossing dringt zich op:
afrekenen met de importafhankelijkheid en
veel meer zelf gaan produceren. Maar dat
duurt nu te lang om de crisis die al meer dan
twee maanden duurt te bezweren. Heel oud
zeer, geneest echt niet in een jaartje… ook
niet bij veel zon.
De worsteling ging verder en Parijs tastte
diep in de buidel. Maar de LKP speelde het
keihard en de lokale Medef (werkgeversclub) was ook niet te vermurwen. Zelfs
druk van moeder-Medef uit Parijs wilde een
tijd niet helpen.
Het is goed ook te weten dat het %
ambtenaren van de beroepsbevolking in
Gua 28% is en in Martinique zelfs 37%.
Tegen ca 20% “thuis”. Dus dat staken gaat
voor een groot deel ook nog op de
portemonnee van Parijs..
Intussen blijkt er steeds meer dat er achter
de politieke krachten in het spel ook die zijn
die onafhankelijkheid willen. De LKP heeft
ongetwijfeld ook deze agenda, maar die kan
slechts realiter worden ingezet, als deze
crisis bezworen is. De Békés weten dat hun
dat onafhankelijkheid hun de kop zou
kosten.
Op Gua lijkt het nu rustiger te gaan worden,
maar dat kan mooie schijn blijken. Mede
omdat Martinique en nu ook La Reunion (bij
Madagascar) overnamen..

NIEUWE REUZEBANKEN
De Caisse d’Epargne en de Banque Populaire gaan fuseren, het moet van Sarko.
Dat zijn samen 8000 kantoren, 99.000
werknemers en 35 miljoen klanten. Hun
bancaire omzet is 17 miljard, waarmee ze
nr. 2 in dit land worden (Nataxis erbij geteld
geeft zelfs 24 miljard). Want ze hadden
eerst samen die bank Nataxis opgericht,
waarmee het even ook niet goed ging. De
klanten van de beide banken hadden dure
aandelen gekocht en vlak na de uitgifte
ervan donderden die in elkaar door de crisis!
Groot lawaai in het hele land dus. En de
beide eigenaren kwamen hierdoor ook fors
in de dallas. Ene Francois Perol as-sistent
secretaris-generaal van het Elysée (!), wordt
nu de nieuwe baas. Waarover ook enorm
veel politiek gedonder is ontstaan. De staat
geeft nu nog even wat extra-hulp aan de
nieuwe club: 4,5 miljard en dat komt BIJ de
eerdere 4,5 al gestort om ze te steu-nen bij
de start van de crisis. Hiermee wordt de
franse staat voor 20% eigenaar van de
nieuwe reus. Hiermee is deze nr. 2 (na LCLCA) stevig in handen van de overheid. De
huidige bazen zitten op de blaren want ze
waren nogal onvoorzichtig geweest bleek bij
de crisisuitbraak. Perol komt dus in een
complexe slangenkuil terecht, maar hij heeft
volle steun van Sarko.
Er is nog veel meer gaande in bankenland:
de wedstrijd om “TAILLE XXL” is in volle
gang. Credit Agricole praat serieus met Societé Generale die samen goed zijn voor 39
miljard. BNP Paribas is nog steeds verlekkerd op Fortis België, wat door de
aandeelhouders werd verstoord vooralsnog.
Maar het zou er best nog van kunnen komen en dan staan zij op 36 miljard samen.
Er komen dus bankmonsters, omdat ze elkaar nu moeten vasthouden en ze veiliger
zijn voor overnames. Want in bankenland
gaat het geduvel best nog een paar jaartjes
door, die rommel verteren dat gaat tijd kosten. En in de hele wereld vallen banken

INVESTEREN EN DIVIDEND
Als je ziet hoeveel van de bedrijfswinsten in
de afgelopen 10 jaar naar investeren en
dividenden gingen, dan zie je een gestaag
stijgende lijn voor het dividend voor de
aandeelhouders en een erg rommelige achterblijvende lijn voor investeringen. Wat een
leuke bijdrage geeft voor de discussie over
de idee van Sarko: 1/3 voor de investeringen, 1/3 voor de aandeelhouders en 1/3
voor de werknemers. Helemaal fout riepen
de werkgevers al. Maar dat zullen ze nu
toch lastig over de Bühne krijgen… Want
het grafiekje leerde mij: de investeringen zijn
eerder het SLUITSTUK dan eerste prio-
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twee, bouw een forse voorraad op van de
bomen die je al kapte en verkoop die dan
mondjesmaat om de prijs op te jagen. Is die
lekker hoog, dan verkoop je weer wat meer
enzovoort..
Hoe kwamen die hollanders op Ambon?
Wel, na de spanjaarden en portugezen, ze
vochten die er gewoon uit… en namen alles
over. Specerijen, de infrastructuur en de
forten. Lekker goedkoop. . Maar ze hadden
buiten Mr. Poivre gerekend, die zijn naam
eer aan deed al deed hij het met het broertje, de kruidnagel. Zo kwamen Frankrijk en
De Nederlanden elkaar al vroeg tegen en
dat was nog maar het begin...

elkaar in de armen en/of in de armen van de
staat.
DE FRANSE ONDERZOEKERS
Sarko gaf ze een grote draai om de oren en
mede daardoor ging het spul met de hakken
in het zand dat de minister zo mooi had
gedrapeerd. En hooggeleerden die eerst
haar hervormingen onderschreven en zeker
de forse verhoging van de budgetten, keerden Sarko et co de rug toe. Maar ze deden
ook wat constructievers: ze vergeleken eens
de VS en Frankrijk op wetenschapsgebied ,
pro rato natuurlijk. En het volgende blijkt: de
Citatie-index (van wetenschappelijke publicaties) ligt voor Frankriik VEEL HOGER dan
voor de VS! De VS scoort 1,85 bij wiskunde, natuurkunde, farmacologie, immunologie, agronomie, en chemie. Bij medicijnen ligt men gelijk. En Frankrijk blijft
achter bij techniek en informatica en heel
erg achter bij economie, financiën en management. En zeker bij psychologie en sociologie is het gat enorm.. Zo dat is dus de
geschakeerde realiteit, waaraan Sarko met
zijn opmerking dat de fransen 30 à 50%
minder publliceerden dan de angelsaksen,
geen recht deed. Maar helemaal ongelijk
had hij niet. En als je de zwakke sectoren
ziet dan zegt iedereen: dat hadden we wel
verwacht! Toch zijn nu de druiven politiek
zuur..

DE POLITIEKE BAROMETER
Ipsos/Le Point neemt elke week de politieke
luchtdruk op en er zit weer eens fors beweging in:
Kouchner Min. Buiza), de aloude nr. 1, zakt
naar plek 3 en zijn staatssecretaris ging
naar 1 (Rama Yade). Besancenot (LCR nu
NPA) zakte ook maar Fadela Amara (minister grote steden steeg). Sego zakte
stevig en ook Jean-Marie Le Pen. Bachelot
(Gezondheid) en Valls (PS) stegen. En de
baas van het IMF D. Strauss-Kahn steeg zo
ook maar, in het verre New York.
Tja, Kouchner heeft een vuiltje aangeplakt
gekregen en Sarko en zijn premier zakken
ook, zonder zo’n vuiltje. Sarko ligt nog
positief bij zo’n 40% en Fillon zit nog ietsje
hoger. De politiek is een ondankbaar vak.
Maar let wel, het zijn stemmingsmetingen en
geen verkiezingen! Want WIE zou het beter
doen? Noem er een?

MR. POIVRE CONTRA DE VOC
Het gebeurde in Ambon in de gouden eeuw.
De VOC had een monopolie op kruidnagels
opgebouwd. Ze hadden op alle ambonese
eilanden de kruidnagelbomen gerooid behalve op Ambon zelf en Ternate. Daardoor
werd die kruidnagel lekker schaars en dus
mooi duur. Maar daar was Mr. Poivre, een
slimme fransoos, hij bracht de kruidnagelboom in het geniep naar de franse eilanden
in de indische oceaan en ook naar de nieuwe wereld. En na enige tijd had de VOC een
flinke concurrent er bij. Daarom vindt u nu
ook zo veel kruidnagelen op Madagascar.
Hoezo speculatie? Wat de VOC deed was
eigenlijk nog veel erger ze sloten iedereen
uit en werden schatrijk. Hun tactiek was:
sloop de bomen op alle eilanden behalve

DE FRANSE AUTODEAL
De deal van Sarko met de franse autoindustrie is zeer omstreden, ook in Brussel
en Berlijn. Protectionisme, zegt men. Lenen
van 6 miljard tegen 6% is nu een kadootje,
maar als je daarbij EIST dat er niemand
mag worden ontslagen en dat de fabrieken
openblijven gedurende de looptijd, dan ga je
EEN stap verder. Precieser: geen ontslagen
in … 2009 en, geen fabriekssluitingen in de
komende 5 jaar. En u weet wel, Renault en
Peugeot en Citroën hebben de nodige fabrieken elders… in de EU en in vele andere
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MINITEL; HET FRANSE INTERNET
Minitel was/is in Frankrijk een terminal die
via een telefoonlijn, aan een computer hangt
en waarmee elke fransoos diensten kan/kon
afroepen. Al tientallen jaren geleden was dit
“internet avant la lettre” hier een groot
succes. Er zijn nu nog steeds per maand 10
miljoen connecties en 10% daarvan is
“3611”, het telefoonboek dus. En het kost
0,7 € per minuut, dat is een goudmijntje van
50 miljoen per jaar, maar het loopt nu met
25% per jaar terug. Men wilde het spul al
eerder killen, in 2009 dus, maar nu komen
er nog twee jaar bij. Orange en de Gele
Gids zijn de exploitanten. Wel 40% is communicatie tussen bedrijven, zoals Interflora ,
de bloemenbesteldienst. De banken zijn er
ook nog op, ook de PMU (paardenrennen),
en de Meteo. Deze internet-stoomdienst is
zeer robuust gebleken en was ooit zeer revolutionair. Het franse Plan Calcul, een
opzienbarend nationaal automatiseringsplan, was er toen (1965) de aanzet toe. Dat
was in de Glorieuses Trentes.. en ook hier
gold, blijkt nu, De Wet van de Remmende
Voorsprong.. Internet stoof Minitel voorbij.

landen. Dus die riskeren dan mogelijk WEL
ontslagen en/of sluitingen. De Tsjechische
EU-voorzitter sprong er op en Fillon moet
het nu in Brussel uitleggen. Tja deze sector
geeft werk aan 10% van de bevolking die
werkt en als je verkopen 25% dalen dan…
heb je het grosso modo over 2% van de
werkers in Frankrijk = ruwweg +2% op het
huidige ww-cijfer van ruim 8%. Nissan, dat
voor 44% van Renault is, ontslaat al 20.000
mensen en voor PSA Peugot Citroën is
2009 een zeer slecht jaar, weet iedereen
intussen.
Nou is Sarko niet dom en wel erg politiek:dus hij wist dat Brussel zou protesteren, maar maakte bij de bonden (overleg
is op 18 febr.!) een bruine beurt. Moet het
worden teruggedraaid dan, is Brussel de
boosdoener…Intussen is het plan tot
genoegen van Brussel “angepast”. Ach,
Merkel geeft verschrottingspremie en jaagt
zo 1 miljoen auto’s van de duitse wegen cq
fokt 1 miljoen auto’s aan extra-omzet. Deze
truc komt ook uit Frankrijk, dat deed Mr.
Juppé ook ooit hier… maar enkel voor
franse merken.. Al blijkt nu ook dat vooral
DACIA (=RENAULT!) ervan profiteert met
zijn low-coster. En nu moet OPEL (van GM)
worden gered… Europa is er nog niet klaar
mee…., dat gaat nog velen hun bantje
kosten.

FRANSE IDEE OVER WINSTDELING
Winst is voor investeringen en de aandeelhouders en nu krijgen bij de grote bedrijven
de laatste meer dan 40%.. tot wel 98% toe.
De staat, aandeelhouder van EDF en GDFSUEZ pikt 55 resp. 78% (!) in. Nu stelt
Sarko, diep in de (sociale) crisis, voor om
1/3 aan de aandeelhouders te geven en
idem aan de werknemers en de rest voor
investeringen te gebruiken. Let wel: die
aandeelhouders verloren nu een vermogen
aan aandelenwaarde… dat is ook niet mis.
Serge Dassault deed het voorstel al eerder;
het is een soort winstdelingsregeling die ook
in andere landen bestaat. Maar het voorstel
is nu op tafel gelegd en in discussie… Sarko
kennend is dit een uiterst politiek voorstel in
deze lastige dagen, waarbij hij de partners
mede verantwoordelijk wil maken. In mijn
bedrijfje was het eenvoudig: 10% investeren
en 45% voor elke aandeel-houder/eigenaar
en… de werkgever. Want wij waren alles
zelf. Goed systeem hoor!

HERRIE OVER TGV-TRAJECT
Moet Parijs-Nice nou over Marseille (Aix,
Toulon, etc) of noordelijker? Daarover is nu
de herrie fors bezig. Het noordelijke traject
is korter in tijd voor Parijs-Nice en goedkoper ook nog… Maar het gaat door fraaie
landschappen ,dus is nu ook de groene club
boos.
Marseille wil natuurlijk ook “het zuidelijke ste
traject” en ziet de 3,5 miljard die dat meer
kost als een bagatelle. De volgende minister
van Milieu, of Borloo de huidige, zal aan
deze lastige kwestie moeten manoeuvreren,
onder het wantrouwende toezicht van vele
belanghebbenden. Mogelijk helpt de crisis
nog een beetje: want 11 miljard is nu even
geen geintje en dus wordt het mogelijk
UITSTEL van het besluit? W’ll see.
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de andere zijn EN geniale koks en vooral
business-men. Zoals Alain Ducasse in Nice
en New York de sterren laat zien.
Uiteraard eten in sterrenresto’s veel zakenlieden met hun veeleisende klanten, en
is het dus veelal een post zakelijke kosten
en een post “klantjes paaien”. Ook ik met
mijn tweemansbedrijfje leidde vele klanten,
altijd NA de klus, door mooie steden met
veel resto’s, kroegen en hotels. We deden
het ERNA omdat je dan al je centjes hebt
gebeurd (dan weet je wat er tegenaan
kan…) en ook omdat je dan nooit de
verwijten krijgt van “koppen van klanten”.
Wat bij sommige organisaties erg link was
(gemeenten bijvoorbeeld). In de resto’s
waar je dan kwam zaten dan ook vaker
collega’s te smikkelen met ook hun klanten.
En in dit soort settings is een paar honderd
euro soms alleen al het vloeibare gedeelte.
Soit.
Uiteraard kwamen we dus af en toe in
sterrententen, bijvoorbeeld in Valkenburg bij
Juliana. Een van mijn werkgevers nam me
daar vaker mee naar toe, om te vergaderen
en te feesten. En dan sprak je al gauw (20
jaar geleden), over een couvertprijsje (incl.)
van 250 guldentjes…, Maar ja geld moet
rollen niet? Al ligt die periode nu wel even
achter velen van ons..
Ach het hoort bij de glitter van deze wereld
en van mij mag la bouffe (het eten) best wat
kosten. Je doet het drie keer per dag en, je
gooit het ook nog in je body. Dus een beetje
goed en leuk mag wel. Wat is er mooier dan
in een fraaie ambiance te eten met
vrienden? Wij doen dat best vaak en ontdekten de nodige mooie resto’s voor redelijke prijzen. We waren pas nog in
Chateau Mazan, op uitnodiging van iemand… die was overleden. Echt waar: de
dame van 96 had voor haar verscheiden,
nog de wens geuit aan haar nicht waar ze
bij woonde, om allle vrienden waarmee ze
wel eens gingen eten, na haar verscheiden
te feteren. Dus we dronken op tante Ilse’s
memorie in een mooie ambiance. Geen
sterren, maar duur zat. En bien agreable.
Het feit dat dit was in het geboortehuis van
de Markies de Sade (ja, die damesknijper!)
was een extra’tje. Al merkten we niets sa-

GIF IN ONS FRANSE ETEN?
Dat was even schrikken, na de publicatie
van een onderzoek van Brussel over het
toepassen van verboden gift in de verbouwing van heel wat eetbaars uit Frankrijk.
Wel 52% van onze groente en fruit zit vol
met gif; er worden hier nog 75000 ton
pesticiden uitgespoten, 80% van de rivieren
en 57% van ons grondwater is vervuild, en
er zijn 103 ton verboden giften ontdekt…
Hiermee staat Frankrijk het hoogste in een
rottig lijstje! Dat was voor de fransen die gek
zijn op goed eten en drinken best een forse
dreun. Ook de producteurs hier in de regio,
van tafeldruiven (ik hoorde daar voor kort
ook nog bij!) kregen er flink van langs. Maar
ze lieten het er niet bij zitten: volgens hen is
het onderzoek niet goed uitgevoerd. En toch
zitten nu maar even zo’n 7000 producenten
met flinke schade, want de afname stopte
gelijk. Ze hebben nu een advocaat in de arm
genomen en gaan het onderzoeksrap-port
juridisch aanvechten. Mogelijk hebben ze
wel wat gelijk, maar het blijft toch wel flink
schrikken in dit land waar de “mal-bouffe”
enkel van MacDo komen zou. Dachten de
fransen dus. Ai!
DE GUIDE MICHELIN
Het is een begrip in restauratieland en een
echt Frans verschijnsel. En ook met veel
mystiek omgeven: zo’n veertien inspecteurs
(op 120 werknemeers) die “stiekem” bij je
komen eten en dan hun rapportjes maken..
Elke inspecteur doet 240 resto’s per jaar…
Heerlijk toch? Er worden in de gids zo’n
8500 resto’s gerecenseerd! Er zijn 550
sterrenresto’s, 36 drie-sterren-tenten, 73
twee- en 450 EEN-sterrigen. Maakt het iets
uit zo’n ster? Nou en of: als je scoort heb je
de zaal vol, dat is zeker. Zo’n 30 à 40%
omzetverhoging zit aan een sterretje wel
vast. Anderzijds het kost ook best wat; want
je moet naast talent behoorlijk investeren
om er te komen Fresson van Le Bristol die
nu op DRIE kwam, investeerde wel 800.000
€ (tevoren). Daarom zijn er ook al, die hun
sterren teruggaven: ze leggen uit dat ze
niet onder deze druk willen blijven
doorwerken. Ze willen mooi koken en tegen
bescheiden prijzen. Dat zijn de echte chefs,
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distische dingen in het menu en op de
kaarten.
Ik weet niet of de historische achtergrond
van een resto ook meetelt in de sterrenrace.. Maar gezien mijn idee van de franse
ziel, zou me dat ook niet verbazen, zeker als
ook de inrichting erg smaakvol en stijlbewust is gedaan. In een cirkel van 40
kilometer hebben wij hier zo’n 5 (EEN)sterrenresto’s. Voor het echte sterrenwerk
moet je meer in Lyon, Nice/Cannes, Parijs
en de Elzas zijn..
Ik ben te laat om omgeschoold te worden
naar Michelininspecteur, al zou ik dat best
willen en… ook wel een beetje kunnen.
Maar ik heb er niet het figuur voor… en ook
niet de achtergrond. Want alles rond eten,
ook qua cultuur, is een wereld apart. En je
vertegenwoordigt als inspecteur die eeuwige wereld, die duizendjarige tradities en
daarvoor ben ik wat kilotjes te licht.
Dommage.

DE MANIER VAN PRATEN VAN SARKO
Hij zoekt altijd graag de controverse, de
discussie en beleert enorm graag. Zijn
woordenstroom is enorm. Maar de flux en
vloed vertroebelen de inhoud, zegt een bekende socioloog. Ook doet hij (ten onrechte)
geloven dat zijn acties een onmiddellijk effect hebben, wat zelden kan. Ook is hij nogal eens erg reactief en cynisch agressief,
wat veel bedorven heeft so far. En zijn
mateloze energie doet veel mensen ook erg
in verwarring komen: er zit voor velen geen
LIJN in, het is te veelkleurig en over-loaded.
Kortom, Nicolas moet naar een goeroe die
hem temmen kan in zijn wijze van communiceren. Wat wel een geweldige prestatie
van hem is? Wel HIJ bepaalt nu al twee jaar
de agenda van de pers. Zij rennen achter
hem aan en hij bepaalt dus zo, waarover zij
berichten. Oude Blairtechniek met veel
voordelen. Maar een leider moet nog meer
doen: vertrouwen geven, gerust stellen en
de kokende soep soms wat doen afkoelen.
Dat is niet echt Sarko’s fort!

DE FRANSE POLITICI
DE DURE SENAAT
Larcher is de nieuwe president van de
Senaat, en hij kwam nogal opvallend in de
krant toen hij, een lekker duifje zat op te
peuzelen achter zijn buro. Die had hij net
ervoor geschoten in Rambouillet. En dat
werd een soort symboolprentje van de nogal
dure senaat, die echt met geld smijt. Dus
begon hij, gedwongen,
een schoonmaakoperatie, waarbij Sarko zeker toekijkt.
Want het beeld van graaiende politici is na
de bankiers geen populair idee. Het publiciteitsbudget werd verlaagd met 900.000 €,
twaalf dienstappartementen werden gewone
buro’s en de Senaat zal geen Salons meer
uitlenen (met personeel en verzorging). De
chauffeurspool is afgeslankt en de reiskosten worden nu op basis van WERKELIJKE kosten afgerekend. Ook leningen
zonder rente: voorbij. Reizen naar DOMTOM, met familie, betekent nu: familie moet
zelf betalen. Er blijft per senator nog een
potje van 40.000 voor dit soort pret over.
Nou dit lijstje bezuinigingen, wat erg bescheiden is, toont wel aan dat de Senaat
een feestelijk geheel is. Larcher is nog niet
echt klaar met het imago van zijn cluppie!

DE ACHTERGRONDEN VAN SEGO’S
GELD
Sego krijgt natuurlijk geen geld meer van de
PS in de Rue Solferino. Ze is geen kandidaat en ook geen bestuurslid meer.
Maar ze wil als kandidaat toch wel gaan
voor de présidentsverkiezingen van 2012…
en zo’n voorbereiding kost veel ping-ping
natuurlijk. Bijvoorbeeld ging ze ook naar de
inauguratie van Obama en dat kost tickets
en hotelkosten… Het ticket werd betaald
door ene rijke mijnheer Pierre Bergé, blijkt
nu, en het hotel, dat werd de franse ambassade in Washington. Want zij is presidente van de region Poitou-Charentes,
dus hoge bestuurder. Die Bergé is ook
president van de vereniging SOS Racisme,
waarbij ook Julien Dray actief was. En hij
betaalt blijkt nu ook regelmatig en uit liefde
voor de politieke ideeën van Sego. Want dat
antwoordde zij ook al eerder op een vraag
van de regering over haar relatie met die
zakenman… Ook moet nu haar huur in
Parijs door hem worden betaald, want haar
association Desir d’Avenir, die dat deed in
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Hij is een radicale, witte raaf: ziet er uit als
een mannequin en stort intussen de revolutie over je uit in fraaie zinnen.. Een orakel
is het dus!
Maar wat is nou zijn program?
Wel we gaan u een inkijkje gunnen bij deze
“man zonder oplossingen” zoals rechts hem
typeert. Zet u schrap:

haar kandidaatsperiode, is daartoe niet
meer in staat. Dus ook dat betaalde Mr.
Bergé maar voor haar. Ook stortte hij regelmatig als verenigingslid flinke bedragen op
de stichtingsrekening: helemaal legaal overigens. Ze pikt nog wel wat graantjes mee
van de opbrengst van haar boeken zoals
Femme Debout, en dan is het echter wel
een beetje op. Maar dit alles is altijd erg link
als je politica bent: want zakenmensen
KUNNEN wel eens om gunsten komen
vragen, nu of … later.. Zou het dus kunnen
dat straks deze PS-dame gevloerd wordt
door gebrek aan … kapitaal? Zit een
tweede soort affaire Julien Dray eraan te
komen? Frankrijk op rechts, smult al… en
ook Mme Aubry zal deze suggestieve
publiciteit niet heel erg vinden.

Onderdeel: Kado’s en irrealiteiten.
-Ontslaan is verboden…
-We moeten de staatsschuld gewoon ANNULEREN
-De werkweek moet terug naar 30 uur
-De minimumlonen (hup) naar 1500 € netto
-Alle banken gewoon nationaliseren zonder
vergoedingen
-Meteen 1 miljoen ambtenaren extra
-De winstbelasting voor bedrijven fors verhogen

ZAL BAYROU GAAN MEE-DEMONSTREREN?
Hij loopt nooit mee op de straat ook niet
recent. Hij is van het midden, redelijk en
wat bedaard qua type. Maar hij zei nu dat hij
bij een “manif” over het verlies aan “publieke
vrijheden” meteen zou meelopen. Nou begrijpen niet alle protesteerders wat hij daarmee bedoelt. En dat is al vaker het probleem van Bayrou gebleken… Bayrou zal
graag alleen blijven… dat is zijn diepste
aard. Hij kan zich met niemand verbinden.
En dat is wel erg lastig in de politiek. Zeker
hier.

Dit zijn zijn fraaiste kado’s voor het linkse
volk. Dit spreekt naïeve jeugdigen wel aan.
Dan komen we bij wat ruineuzere voorstellen:
-Gratis openbaar vervoer (nou ja?)
-Wonen moet via huurhuizen
-Watervoorziening moet weer in staatshanden
-Jongeren krijgen een uitkering van 700 €
(omdat ze zo aardig zijn)
Tja wie wil deze kado’s nou niet? Dat je die ,
hoe dan ook , samen moet betalen is het
verborgen grapje. Ach het is gewoon oudcommunisme verpakt in welsprekendheid,
verontwaardiging over rijken die dus fors
geplukt moeten worden (en dan niet meer
rijk zijn OF er tussen uit gaan).
Om wat meewarig mee te lachen dus…
Inderdaad, maar pas op. De aanhang groeit
onder de arme, werkeloze,verloren jongeren
En ook onder de aanhang van de radicale
vakbonden als SUD.. Dus u bent gewaarschuwd als Besancenot straks boven de
10% komt… Of straks het land doet platstaken. Dus hij moet serieus worden genomen in politiek opzicht… maar niet tot
hoogleraar algemene economie worden
benoemd. Als model voor jeugdkleding is

BESANCENOT:POPULAIR EN MISTIG
Deze postbode, die de LCR ophief, en nu de
NPA (Nieuwe Anti-Kapitalistische Partij)
oprichtte is de ‘chou-chou” van vele (jonge)
links denkende. Hij spreekt als een muziekinstrument dat op batterijen loopt en ziet
er jeugdig en bruin uit. En heeft een machtige uitstraling ook bij moeilijke ondervragingen op TV. Hij is nauwelijks te pakken te
krijgen… watervlug, jargon-schieter.. een
soort Sarko maar dan economisch-politiek
van veel mystieker soort.
Nu het erge kapitalisme instortte, heeft hij
de wind pal in de rug natuurlijk. Bij de presidentsverkiezingen, waaraan hij al vaker
meedeed, trekt hij nog enkele %-tjes, tot
zo’n 4%.
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hij ook wat woordloos geworden. Bij de
crises in Guadeloup, Martinique en nu ook
La Reunion hoor je hem niet.. Pijnlijk is
gewoon die staatschuld nu cumulatief op
88% van het BNP; maar Japan zit op
…180%, en zie ook Duitsland en de VS. De
groei is negatief, de ww loopt op, maar
Frankrijk had weinig bankschandalen en ook
weinig exportverlies. Dus RELATIEF staat
het niet zo zwart erbij; maar zo denkt
Sarkozy niet. Hij wil scoren en nu is er even
geen wedstrijd en geen publiek….Hij richt
zich nu veel op het buitenland; reist veel en
zijn land lijkt even te klein. En in europees
verband is het ook plat: die tsjechen zijn ook
geen helderzienden en zeker geen
visionaire mensen. Met Angela gaat ook
niks: die zit met de verkiezingen en Brown is
in een grote neerwaartse spiraal gekomen
en kroop ook nog voor bij de ontmoetingen
met Obama..In Sark’s kabinet rommelt het
ook aardig, Pecresse kreeg de uni’s niet
meer op rij, Dati had met de hele justitie
bonje, met Kouchner was er een vuiltje en
de staatssecretaris Jego maakte er niet veel
van in zijn blusarbeid in Gua en Martinique.
De aangekondigde opschudding lijkt even
uitgesteld… Al gaat Dati naar Europa (als..)
en dan moet er een gat worden gevuld en
de bal gaat rollen. Kortom het zit nu even
plat in de UMP. De pers maakte al koppen
met: Sarko, est-il dépassé? Dat is een erg
duidelijke tekst, en dat zal de baas pijn
doen. Sarko stelde voor zijn verkiezing dat
het volk recht had op een jaarlijks
gezondheidsbulletin van haar president. Het
eerst was OK, maar het tweede kwam
nooit.. is er toch iets met Sarko aan de hand
is nu de stille vraag? Idereen herinnert zich
de toestand rond eerdere presidenten als
Pompidou en Mitterand, die zwegen over
hun dodelijke kwalen. Le Pen zal zich best
verkneukelen over Sarko’s uitblijvemnde
gezondheidsrapport; want Sarko’s belofte
toen, was duidelijk op hem, de 80-jarige,
gericht!
Intussen zijn Merkel en Berlusconi (en ook
Balkenende) de redelijk populaire collega’s
in hun landen. Maar zij zijn ook minder managers en meer, of eigenlijk helemaal,
politici cq volksmenners. Sarko zit meer

ook een grote toekomst voor hem mogelijk… maar dat is een kapitalistisch beroep
en dat KAN (nog) niet..
DE OORLOG AUBRY-ROYAL
Die is niet nieuw, de dames haten elkaar al
sinds vele jaren toen ze beide in het kabinet
Jospin zaten. En nu Royal verloor, voor de
1e plek bij de PS is het helemaal foute boel
natuurlijk. Ook kwam ze NIET in het bestuur
van de PS want Aubry wil geen paard van
Troje. De PS is, helaas ook na de haatdemo
van Hollande en Royal, opnieuw overgeleverd aan diepe persoonlijke rivaliteiten. Hoe
moet je je voelen als eerlijk PS-lid als je dit
alles ziet. Wel dan hoop je dat Delanoë en
Dominque Strauss-Kahn weer bovenkomen.
Al met al is het een droeve zaak EN een
schande voor een partij die haar energie
steekt in interne oorlogen en intussen geen
serieuze oppositie voert. Het leek even iets
te verbeteren toe er wat Royalisten in het
bestuur kwamen, maar nu is er weer
europese herrie met als spil ene Peillon,
Royalist tot voor kort. Aubry is er nog niet.
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
Ik verwijs deze keer naar de diverse bijdragen van lezers, die als privépersonen
zich inzetten voor de zieke of beperkte
medemensen. Dat lijkt minder spectaculair,
maar is eigenlijk het meest humane levensavontuur. Hulde aan allen die in bescheidenheid dit soort inzet doen. In de tijden die
komen zal de wereld steeds meer op hen
moeten draaien..
POLITIEK EN HERVORMINGEN
Regering en UMP
Nicolas I zakte fors in de peilingen, naar ca
40%, komende vanaf ca 65%. Dat doet pijn,
maar is niet ongewoon bij een president in
Frankrijk, na zijn eerste jaar. Wat telt is
meer wat hij doet en, wat hij scoort op weg
naar 2012. Beter gezegd wat de UMP scoort
dan, want of Sarko nog een ronde gaat
betwijfel ik echt. Hij had zulke grootse
plannen en is nu tegen wil en dank een
crisispresident. Wat hem eerst zeer goed
afging ook op euroipees vlak, maar nu lijkt
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-Affaires
DE AFFAIRE BETANCOURT
Madame Betancourt is in de tachtig en heeft
een hoop geld geërfd als erfgename van
L’Oreal-aandelen. Miljardenpotje. Zij heeft
ook een jongere vriend, de fotograaf Banier.
De familie ziet nu flink wat geld vertrekken
want de oude dame wilde wel 993 miljoen
aan haar vriend kwijt. Voor haar een peuleschil, maar daar denkt de familie anders
over. Ze moest dus van de rechter naar de
dokter om “haar geestelijke vermogens” te
checken,wat ze weigerde. Dus ging de
rechter eerst maar af op wat aan hem
verstrekte documenten en daarin zag hij
best “gekke dingen”. Nu moet ze dus toch
naar de psych… Al ze dat weigert moet ze
voor een onderzoekrechter verschijnen. Tja,
als die fotograaf haar geld zou ontfutselen,
maar als ze nou gewoon wat weg wil geven
aan iemand die voor haar zorgt? Ach, de
familieverhoudingen zijn snel verstoord als
het om zoveel “flouz” gaat. Op je oude dag
is zoveel geld hebt heb je ook veel zorgen
… dus…. Maak het op VOOR je wordt
lastig gevallen door de rechterlijke macht.
Voor degenen die niet weten hoe: ik heb
nog wel enkele bankrekeningnummers
waarop nog wat plek is. Ach nee laat maar,
straks zit ook ik nog bij de rechter.

tussen deze beide en Brown in qua
nationale populariteit en qua stijl..
Een troost is dat het in de PS ook erg stil is,
niemand springt nu op het toneel, want
kritiek is nu gauw goedkoop, zeker als je
geen alternatief weet.
-Stil links?
In de PS heeft Aubry enige greep op de
kikers in de emmer, lijkt het. En ze opende
ook de bestuursrijen voor de Segoleense
groepering. Maar bij het opmaken van de
lijst voor Brussel was het toch weer raak:
Peillon, euroman die zelden in Brussel is,
werd weer eens de steen des aanstoots.
Van het alternatieve hersartplan hoor je
geen woord meer; de inhoudelijke/ideologische zwakte lijkt ook Aubry ook
niet te kunnen genezen. Haar woordvoerder
Hamon komt niet erg ver met zijn statements, die nauwelijks geloofwaardig zijn.
De PS-crisis is nog volop gaande. De
oppositie is een lachertje, in tijden van grote
problemen in het vaderland. Nu wacht
iedereen (ook) op wat in de sociale hoek
gaat gebeuren, vooral met de crisisbestrijding die Sarko voorstelde. Vooralsnog
is er op 18 maart een dag protest gepland,
en we horen weinig over alternatieve plannen van de kant van de bonden. En ook is
er nog weinig te horen van aansluitingen
van de PS bij de bondenacties. Iedereen lijkt
de adem wat in te houden , nu blijkt dat de
crisis geen franse is, maar een op
wereldnivo. En van de wereld in haar geheel
heeft links niet veel kaas gegeten..
Intussen werd het ook stiller rond Segolène,
die zich voorbereidt op het presidentschap
2012. Ze leerde van Sarko dat je dat zeer
planmatig moet doen en keek ook goed
naar Obama. De centjes zijn nu een
probleem, maar ze vond zakenmensen die
haar financieren. Ook ongewoon voor een
PS-politica. En nu werd ze “betrapt” met een
man op een spaans strand… en ze deed de
Paris Match meteen een proces aan. Die
foto’s, dat KON niet, vond ze. Imageschade
van een kandidaat… Eigenlijk een zielig
iets. Maar ze is erg taai en vechtlustig en
een geducht tegenstander..

DE AFFAIRE COLONNA-ERIGNAC
Erignac, prefect van Corsica werd in 1998
vermoord in koelen bloede door nationalistische corsicanen. Na de moord werd een
enorme vervolging ingezet die uiteindelijk
leidde tot arrestatie van de herder Colonna.
Dat proces is nu begonnen en zoals verwacht, kwamen er weer typische verrassende wendingen. Bij het begin van het
proces meldde een politieman Didier
Vinolas, dat hij informatie kreeg uit geheime
bron die doet geloven dat er nog twee
andere daders van de moord , die dus op
vrije voeten zijn. De informant, al jaren
werkzaam voor de politie vroeg ook 300.000
€. Nou is de fout dat de rechtbank deze info
niet eerder bekend maakte, waardoor nu het
proces in zijn begin al in veel rumoer terecht
komt. Uitstellen van het proces? Verhoren
van Vinolas alsnog inbouwen? Het wordt
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door haast bij het vertrek ( in een klik en
EEN klak).

weer een mooie puinhoop, zoals het steeds
met corsicaanse processen gebeurt. Die
Colonna is nog niet veroordeeld! Wordt
vervolgd dus.

“QUI N’ENTEND QU’UNE C:LOCHE,
N’ENTEND QU’UN SON” = Wie maar een
klok hoort, hoort ook maar een geluid. Het is
vereist om alle betrokkene te horen voor je
oordeelt. Iets dat nog wel eens vergeten
wordt.

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

NOS MOTS ACTUELS ET NOS FRANCPARLERS

*****

‘PRESSER LE CITRON”= In korte tijd van
iemand alle mogelijks vragen te doen en
hem dan laten barsten. Daar heeft bijna
eenieder wel eens mee van doen gehad en
dat maakt cynisch. Weet ik..

NOS BONHEURS FRANCAIS
GELUK IS:
-Het carnaval van je jeugd zien en horen
onder de Provençaalse zon, via de moderne
techniek van satellieten en internet.

“METTRE/SORTIR SA CLAQUE” = Op stap
gaan of daar heen gaan, waar een hoofdbedekking vereist is (was). Une claque, is
een pet, uitgevonden door ene Gibus, die je
plat kunt maken door een veer in te drukken
die er in gebouwd is. En dan hoorde je “klak
= claque”.

-Onze kleine kat Depke zien wennen aan
onze vroegere buurman, nu haar nieuwe
baas, en aan Titou, de hond, die daar ook
woont. En te beleven dat ze me terugkent
en me nog steeds een dansje laat maken
met haar. Bravo Claude et Titou!

“HERCHER LES CLÉS DE SAINT PIERRE“
= de sleutels van Petrus zoeken. Dat zei
men als er in Rome een oude gebogen
kardinaal voorbij kwam, want als hij ze vond,
kon hij meteen rechtop verder gaan omdat
hij dan de volgende Paus zou worden. Het
gezegde komt van een paus Sixtus, die een
gebrekje voorwendde om paus te kunnen
worden, en, die toen hij het werd, meteen
geheel genezen bleek.

-Dat onze bejaarde kat Hidde langzaam
maar zeker went aan Rosée de Mer en zijn
tuin. Ook het wennen aan de twee buurhonden zal nog wel gaan lukken, hopen we.
-Ook hier een fraaie amandelboom, een olijfboom en een hoge pijnboom te kunnen zien
in onze tuin. En uit kunnen kijken over de
huizen van het 1000 jaar oude dorp met zijn
kerk en mooie
“maisons forts” op de
heuveltop.

“ALLER À CLAQUEDENT” = (Naar het
“tandenklapperen” gaan). Betekent syphillus
krijgen. Slaat op het klappertanden van de
koorts die hierbij kan optreden.

-Le Brilhas in goede handen te weten, want
er is niets beter dan iets, waar je van hield,
aan andere “liefhebbers” over te dragen. Zoals ons al eerder gebeurde bij meer huisverkopen. En nu lijkt het er weer op dat we
er vrienden bij kregen bij een deal.

“FAIRE SONNER LA GROSSE CLOCHE” =
De grote klok luiden. Dat zeg je van iemand
die de baas is en die terecht met autoriteit
mag spreken.

-Nog steeds de Mont Ventoux te kunnen
zien, maar wel wat “om de hoek” nu. Zo
kunnen we geleidelijk afscheid nemen van
deze schone berg van de Vaucluse. Al zal

“ PRENDRE SES CLIQUES ET CLAQUES”
= (Zijn klikjes en klakjes bij elkaar rapen).
Ergens met haast vertrekken. Het duidt op
de eenvoud van de meegenomen bagage
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hem afruilen tegen de Mediterranée, wel
gaan lukken.

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

-Enkele attributen uit de tuin van Le Brilhas
te zien in onze nieuwe tuin. Dat maakt het
(ont)hechten ook wat easier….

EEN DAG IN EEN MEDITERRANE METROPOOL
Marseille wordt onze bestemming, in 2010,
dus gaan we geregeld de lucht daar opsnuiven. Zo’n paar dagen in deze stad is
een echte kosmopolitische uitdaging; het
kietelt je diverse (re)actiemechanismen en
toont je, soms ook, ook wel eens wat rauw,
de menselijke ziel. Zoals ze echt is, en was,
en dat eigenlijk al eeuwen.
Het is een soort “concentraat van het leven”, enkele maanden leven in Mormoiron
samengeperst in een dag. Hoe moet je zoiets overdragen aan mensen, waaronder er
zijn, die bij een bezoek aan Le Brilhas, je eigenlijk voor gek verklaren dat je naar Marseille wilt? Wat gaan die twee oudjes in
godsnaam zoeken in die menselijke harington? Dus ik vertel u nu toch maar eens iets
van onze dagen in Marseille, voornamelijk
over één dagje vol bijzondere dingen.
We boekten een hotel in het centrum bij de
Place de Rome: clean, simpel, betaalbaar
en, met parking! Want de auto is je vijand in
Marseille. Dat pak blik dwingt je in een strijd
waarbij het ding (en soms ook jijzelf), altijd
klappen op loopt. Dus weg ermee, 5 etages
onder de grond, onder het hotel. Op TomTom (GPS-systeem) de stad in en later ook
weer eruit en verder enkel: metro, bus,
tramway en shuttles. Een merveilleux systeem dat echt geweldig werkt; en ook nog
voor een mooie prijs. Het verkleint deze
megapool tot een plek met totaal andere
afmeting. Je zoeft in drie minuten onder het
mensen- en blikpak door, van de ene naar
de andere kant. De stad heeft een transportmodel dat bestaat uit twee elkaar kruisende metrolijnen (+ een, en straks twee,
tramwaylijnen bovengronds). Dus je reist
met simpele indicaties als: “lijn 1 + eindpunt
La Rose” of “lijn 2+ eindpunt La Timone”.
En je let goed op de stops onderweg, want
in /uit is secondewerk. Uiterst bejaardenonvriendelijk dus…. Daarin zijn de tramway
en bus beter…. Maar ook veel langzamer.
De metro is een soort van fitness-oefening!

PAROLES DES PRÉSIDENTS
“On ferait mieux de parler moins de la vache
folle et plus de la presse folle” (Het zou
beter zijn om meer over de gekke pers dan
over de gekke koeien te praten. ( Chirac
1996).
“De pers ergert me. Ze doet alsof ze beter
zijn geïnformeerd en meer helderziende zijn
dan de verantwoordelijke”. ( Coty, 1956)
“Autoriteit kan niet zonder prestige., en
prestige roept verwijdering op”. ( de Gaulle,
1932).
“Als u niet in het Elysée heeft gewoond kunt
u ook niet begrijpen dat het hier een gevangenis kan zijn. Wat er ook gebeurt, ik
laat me nooit meer zeven jaren opsluiten”.
(Zei Giscard D’Estaing).
“U weet het wel: je kunt je niet laten
verkiezen op een programma en het ook
uitvoeren. Want de keus is eenvoudig: of de
gekozene bedriegt zijn kiezers, of, hij verkwanselt de belangen van zijn land”. ( de
Gaulle , 1951).
“Het is niet juist om te zeggen dat ons ideaal
is dat wij tegen de Kerk zijn. We zijn tegen
de Kerk omdat die tegen de voor-uitgang is”.
( Doumerge 1904).
“De beloften zijn enkel voor hen die de hunne in vervulling zagen gaan”. ( Chirac 1988).
“Ik ben klaar en nu ga ik uitrusten in
familiekring. Ik zal vaak wandelen met mijn
wandelstok, niet omdat ik dis stok nodig
heb, maar omdat ik dat eerder niet mocht
vanwege het protocol”. (Auriol, 1954).
****
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jourd’hui , c’est la fête!! Ik kijk verbaasd en
zeg dat ik een stakingsmanifestatie dacht te
zien… Ja, zeg hij, dat is het ook. Maar dat is
toch een feest? Ik ga een stapje verder en
zeg dat ze toch riskeren dat de containerhaven alle klandizie verliest aan Genua,
Barcelona en Tanger Med zelfs? En hij
antwoordt ferm dat daar vooral hielenlikkers
van het kapitalisme zitten, die niets geven
om sociale rechtvaardigheid. Wij laten ons
toch niet als SLAVEN behandelen, zegt hij
trefzeker? Als ik nog een vraagje wil stellen,
kapt hij af en zegt dat ik kennelijk niet behoor tot de arbeidende laag der bevolking.
En dat bevestig ik: ik ben gepensioneerd,
zeg ik. En hij weer, maar als ex-kapitalist
dan toch? Ik ben dus geclassificeerd en
verder niet waardig verder te converseren;
ik behoor tot het vijandelijke kamp.
Dan maar even een vraagje aan de politieauto. Keuren zij de teksten op de borden/
spandoeken? Nou, zegt een agent, Frankrijk kent de vrijheid van demonstratie en
meningsuiting, dus er is meestal weinig aan
de hand. En ik probeer: Mag je dan een
bord meedragen met de tekst : Sarko aan
de galg? Of beter gezegd: Sarko onder de
guillotine?
Antwoord: nou nee, want dat valt onder “beleding, bedreiging en/of opruiing” , dus
zoiets wordt wel in beslag genomen… De
franse rechtsstaat in een notedopje.
De stoet is nu bijna voorbij; de duizenden
gaan nu eerst hun aperotje pikken in het
centrum, want het loopt naar “midi”. En
daarna een hapje en een beetje siësta.. En
de dag zit er op!
Wat je waarneemt is de diep verwrongen
verhouding werknemers-werkgevers in dit
land, het is hier nog oorlog en een MANIF is
echt nog een gebaar van “dreiging met de
macht van de arbeidende massa.” Het KAN
zomaar plat, mijnheer de kapitalist”!
Wij gaan ook maar een apero zoeken en
vinden vlakbij een leuk restaurant, een met
een oude glaskoepel overdekte binnenplaats, waar je een leuke keus hebt in een
bijzondere ambiance. Het heet: UTPM, echt
waar. En dat betekent: Un Tout Petit Monde.. Het past bij wat we net zagen: een te

We zijn dus gewapend met een 3-dagen
abonnement op alle vervoer samen en met
route-kaartjes van metro/tramway, bus en
de stad. That’s it. Je vliegt dus uiterst flexibel rond door deze stad en een foutje stelt
niks voor: want reparatie is in minuten uitgevoerd .
Dan nog de financieel/juridische uitrusting:
ik draag hier altijd twee schouderholsters,
nee niet met pistolen erin! Links mijn pingping en rechts mijn papieren, in het borstzakje mijn metrokaart en in de broekzak
alleen enkele eurotjes. Alles onder mijn poloshirt, dat maakt je onaantastbaar.
Als beginneling heb ik nog een stadsplattegrond nodig en, soms ook mijn tom-tom,
die ik in de wandelstand heb gezet, en die
een oortje heeft.
So let’s go walking! Want lopen is in de stad
de leuke hoofdmoot.
Het is een mooie dag, als we op afstand een
rode massa over de boulevard zien
schuiven, zeer lawaaierig, duizenden blije
mensen, met vele soorten spandoeken en
borden. Een grote krioelerig, soort rode rups
die simpelweg overal TEGEN is. We zijn
dus getuige van, de bijna dagelijkse MANIF,
georganiseerd door het sociale “wandelburo” , te weten de vakbonden CGT en
CFDT en hun kleinere zusjes.
Naast ons staan vele anderen te kijken naar
de uitzinnig blije mensen, die zingen, lawaai
maken met toeters en luidsprekers etc. ,
toortsen met paars vuur branden waar de
nodige rook van af komt en uiteraard draagt
men vele soms lollige,- soms ook lompe-,
borden mee. De politie staat met een auto
aan de kant mede om teksten te beoordelen
op “te beledigende inhoud”. Dus komt er af
en toe een demonstrant naar de politie-auto
voor een “keuring” van zijn diepdoorwrochte
tekst. Omdat het een geintje is, en daaraan
zijn de agenten gewend, laten zich nu niet
onnodig provoceren.
Ik besluit om, vanuit de positie van argeloze
buitenstaander/buitenlander, een babbeltje
te maken met een ordebewaker die trots op
zijn shirt de tekst toont: CGT, on bloque le
Port de Bouc. Ik vraag hem wat ik nou eigenlijk zie? Hij antwoordt gul: Monsieur, au-
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auto’s 8 man sterk, is de force. Ze luisteren,
vragen of het arabes waren, en twee rijden
weg in hun auto om bij de opera even een
kijkje te nemen.
Wij willen nu toch even niet terug naar de
operabuurt en vinden een leuk plekje in het
arsenaal, bij de oude haven. Ik herhaal de
beelden van het incident en begrijp hun aanpak steeds beter. Die tikken met de voet zijn
er om je ogen naar beneden te krijgen, dan
kan hij met zijn “vrije ogen” naar jouw
schatten kijken om ze in te pik-ken. En door
HEM terug te tikken, heb ik dat verstoord en
alarmbellen bij HEM doen rinkelen. En die
sleutels terug geven? Wel ik wed dat hij met
zijn foto in het politieboek prijkt. Dus als ik
hem aanwijs op het buro zit hij even later in
de bak. Door mij mijn sleutels terug te geven
hoopte hij dat ik het “erbij liet” en niet verder
zou gaan.
U begrijpt dat ik opnieuw geschokt werd
door de enorme geslepenheid van een 15
jarige tegenover mij, de “wijze opa”!
Eigenlijk zijn we blij met dit incident: een
volgende keer zijn wij in het voordeel. En da
grijp ik hem acuut in zijn kraag onderwijl
goed kijkend naar de twee helpers… Want
ze hadden het waarschijnlijk gemunt op….
de handtas van mijn eega, die uitnodigend
bungelde om haar nek. En dat was nu ook
een laatste keer, ook zij gaat nu “aan de
holsters”.

kleine wereld, die helaas door de boze grote
wereld zal worden verslonden.
Onze lunch verloopt voorspoedig en zonder
stakingen en we gaan later verder naar de
Abdij Saint Viktor, die op een krypte staat
uit 450 na Chr. En waarin de graven zijn
vele klinkende heiligen van het eerste
(Christelijke) uur.
Zo wordt het langzaam avond, en tijd voor
de volgende apero-ronde. We gaan op zoek
naar een restauratie plek: we moeten het
corpus weer even in vorm brengen. En we
kozen voor een zoektochtje bij de opera; het
is ca 19.30 uur nu.
Het is erg stil daar voor de opera maar ik
krijg gezelschap van een zeer net (en duur)
gekleed ca 15-jarige jongmens, die me
vraagt waar ik vandaan kom. Ik kijk in twee
donkere ogen van een jongen, die mijn
kleinzoon zou kunnen zijn. Maar ik voel iets
“ongemakkelijks”. Hij blijft naast me lopen
en ik reageer lauwtjes, tot hij met zijn voet in
sportschoenen , enkele zachte tikjes uitdeelt
tegen mijn linkerscheenbeen. Even is er
verbazing bij me, dan begrijp ik dat ik beroofd wordt of ga worden. Mijn eega loopt al
die tijd naast me. Ik stop abrupt, en zie op
15 meter nog twee “nette jongetjes”staan.
En begrijp plots de opzet. Dus ik tik met mijn
sportschoen nu zelf ZIJN rechterscheenbeen aan. Hij stopt onmiddellijk en
vraagt licht geïrriteerd: Waarom doet u dat?
En ik: Omdat jij begonnen bent! En ik roep
naar mijn eega, maak snel een foto en bel
de politie. De “kleinzoon” stapt snel achteruit, grijpt in zijn zak en…. toont boven zijn
hoofd triomfantelijk MIJN AUTOSLEUTELS!
Ik ben 5 seconden perplex en wordt dan
zeer woedend. Ik ga in zijn richting, roep,
tegen hem en zijn vriendjes, dat het nu echt
genoeg is en dat ik de politie ga bellen.
En , tot mijn verbazing, overhandigt “de
kleine” me mijn sleutels… en zet het met zij
maten op een lopen. Ik kan ze niet inhalen
en ga snel een openstaande deur van een
apotheek binnen. De vrouw en daar horen
het verhaal aan en knikken, droef begrijpend. Ze kennen de jongeheertjes niet, zegt
ze. We besluiten even naar de politiepatrouille in de oude haven te lopen. Twee

Voila een dagje Marseille. Maar wees gerust
het is een moordstad en wij zijn in niets veranderd. Dus tot een volgend verhaaltje,
Leon, juni 2008.
****

JOURNAL MORMOIRONAIS
CARNAVAL NOSTALGIQUE
Uit de internetradio schalt het carnavalslied
uit onze geboortestreek en we wisselen dat
af met het carnavalgeluid uit Keulen dat via
de satelliet tot ons komt. Want het is in het
noorden carnaval en wij weten nog goed
wat dat was, en mogelijk nog is. Ik schakelde vanmorgen om 7 uur al de WDR in en
we keken met ochtendkoffie naar de her-

22

gen. Kritiek, maar dan niet uit populistische
drive maar vanuit “the brains” en niet uit de
ingewanden. Vaak ook nog in dichtvorm
ook, en daardoor hoogstandjes van literaire
kunst. Dat alles is een intelectueel gevecht
zonder guillotine; de vrijheid van expressie
van het woord. Ode’s aan het goede, dat de
revolutie (ook) bracht… Idem de thema’s in
de optochten, kritisch-grappige uitbeeldingen, op wielen, die luid werden toegejuicht na herkenning. In Köln in 2009 zag
ik zelfs een Guantanamowagen”!
In Nice is er rond deze tijd ook een grote
carnavalsoptocht, pracht en praal, joie de
vivre met een sterk toeristisch tintje. , à la
Rio dus, al duurt het daar een hele week.
Dus zeg niet dat hier carnaval onbekend
zou zijn…
Wat is het eigenlijk, als je in zo’n carnavalscultuur geboren bent? Een deel van je
jeugd, van je opvoeding, de cultuur van je
geboortegrond. Drempels en grenzen mogen even vervagen, pret en onzin moeten
nu, gekatalyseerd door de nodige biertjes.
Demonstratie van de veelkleurige roots
waarmee je in het vaderland stond of staat.
Nu bij het oud worden richt je de blik steeds
vaker naar de “aarde”, letterlijk omdat je met
lopen moet uitkijken maar ook figuurlijk omdat je weet dat “tot stof wederkeren” niet
heel ver weg is. En hierbij is Carnaval “beleven” ook een element voor ons, want als je
de aarde verlaat ga je vanzelfsprekend terug naar de plaats waar je op deze aarde
kwam. Alsof het vroegere thuis iets betekent
voor het verlies van thuis wat aanstaande is,
of, als je gelovig bent, het terugvinden ervan
in het paradijs hierna.
Carnaval is een sterke impressie van dat
“thuis”, een sterke herinnering eraan. De
muziek, de teksten, de beelden van de
vreugde, de ritmen, de sterke emoties, het
geluksgevoel, dat alles roept “thuis vroeger”
op. Het urenlang kijken naar de optocht ,
met vrienden, met bier in de hand, het gelach met de wagens en “einzelganger”die
soms uiterst simpel, iets heel scherp wisten
te kritiseren. Het was ook de anti-crisis, de
zorgeloosheid, das Süsse Leben, “de zorgen, dat is voor morgen”… Bevrijding dus,

haling van de grote carnavalszitting in die
stad, een avond tevoren. Onderwijl blies ik
25 balonnetjes op nu nu trosgewijze het huis
opsieren. Mijn eega blies op een plastic fluit
en vanavond gaan we onze gezichten
opsieren met uit Nederland gezonden kleurtjes als Limburgse vrienden komen eten.
Daarbij zetten we dan nog een gek hoedje
op. Zo ziet onze carnavalszondag er uit.
Carnaval op zijn provencaals dus.
Dus hier bestaat geen carnaval? Fout! Jazeker is hier ook carnaval; er is zelfs een
optocht een dorp verder , maar enkel voor
de kids. En er wordt ook op dinsdag op het
dorpsplein in Bedoin gedanst en gezongen
en, er vindt daar ook het proces plaats tegen een stropop, Caraman geheten. Het
proces eindigt met veroordeling tot de verbrandingsdood. Zoals in Sittard ook een pop
werd verbrand en in Maastricht kent men
het opgehesen Mooswief. Gelijke symboliek? Caraman is de boosheid zelve, hij
wordt van alle slechts dat gebeurde beschuldigt, hij is de duivel in persoon. De
lagere school organiseert deze traditie en
dan krijgt dit proces ook meteen een links
tintje.. een wat anti-rechtse maatschappijkritische toon.
Eigenlijk best in lijn met ons carnaval waar
door “buutte-redners” (mensen die speechen in een open bierton), de hele toestand,
en zeker politiek en politici op de hak genomen worden. Want de sleutels der stad zijn
nu in handen van de carnavalsprins zoals
ook hier in de Provence vroeger een Prins
der Jeugd werd verkozen. Die feesten organiseerde voor de jongeren en ook een beetje dan de baas was in het dorp. Die feesten
waren de facto DE locale “huwelijks-markt”
en die dagen werd er flink getest dus! Toen
ook al feest op straat met optochten en zo.
Deze traditie is nu geheel verdwenen hier..
Carnaval ronde de Rijn had altijd een sterk
frans geurtje en kleurtje; het militaire, de
uniformen, de tanzmariechen (marketensters), zijn restanten van de “bevrijding
van de tirannie door de franse revolutie en
haar legers” . De carnavaleske speeches in
Mainz zijn ware hoogstandjes van kritischhumoristische analyses waaraan de huidige
parlementariërs nog een punt kunnen zui-
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damenteel. Iets wat een mens doet leven,
soms zelfs tegen beter weten in. Lost paradise..

lichtheid, verbondenheid, geloof in het goede en geluk.
Als dat voor iemand de ziel is van het carnaval dan is zo’n dagje herhalingsoefening
best prettig en feestelijk. Een geidealiseerde herbeleving, die natuurlijk veel
sentimenteels bevat, en ook vertekening.
Want carnaval had ook heel andere
gezichten.
Zo werd carnaval voor ons symbool van het
goede en het humane, het solidaire, het
gelukkige dat kennelijk maar enkele dagen
per jaar echt duurt. Want op Aswoensdag
werd met een grote klap de realiteit op ons
gestort, boete, versterving, as op je voorhoofd, versterving voor 40 dagen.
Carnaval, mogelijk iets te maken met Carna=carne=vlees , gelieerd met Mardi Gras
(vette dinsdag) dus de laatste dag van pret
en overvloed, VOOR de Vastentijd ons
pakte. Bij ons heette carnaval dan ook, zoals in het Rijnland, Vastenaovend= de
avond voor de vasten.
Vanmiddag kijken we de grote keulse
optocht op Rosenmontag. Een bonte
manifestatie van optimisme, vreugde ,
dynamiek en levenslust, hoop en medemenselijkheid in vrijheid. Waardenherbeleving dus. Het goede in ons samengebracht in een optocht van pret,
waarin het slechte ook wordt getoond maar
verzacht en tolerant als een te vergeven
abberatie van de zwakke mens.

Leon 23 febr. 2009;
****

COIN DES POETES
Lezer L. geeft u de onderstaande wijsheid
mee en daaruit moet u ook concluderen dat
u dus oude nummers van LP moet bewaren
voor uw kids etc. Dat kan op een CD-rom, al
is de vraag of die nog leesbaar is in 2109…
OUDE COURANTEN (via lezer L.)
De dokter, kwakzalver of apotheker die medicijnen adverteert met de beschrijving van
de genezing van de ziekte, is zijn patiënt
gevolgd in de dood; de scheepsmakelaar
kon zijn schepen en zijn leven niet verzekeren en de acteur die anderen aan het
lachen bracht, kan nu zijn opvolger voorzien
van zijn schedel voor de opvoering van
Hamlet.Het is eenvoudiger om kranten te
bewaren; de moeite daarvan wordt beloond
en zoals bij wijn worden ze waardevoller in
de loop der jaren en oude jaargangen kranten worden tegenwoordig verkocht tegen
ongelofelijke hoge prijzen.
(De persoon die dit stuk schreef in de “Providence
Patriot & Columbian Phenix” van 3 juni 1829, bestaat
dus nu ook al lang niet meer zoals hij ook nooit heeft
kunnen vermoeden dat die krant in 1997 voor slechts
9 $ werd gekocht en wie zal over een eeuw dit stukje
lezen als ik al lang niet meer besta en met mij zovele
die zich druk maken over allerlei futiliteiten, waarover
dan in oude vergeelde kranten wordt verhaald. Zegt
ons lezer L.N.).

Dus je snapt niet waarom de regeringen niet
Carnaval in de Rijksbegroting opnemen, tot
DE nationale manifestatie maken, tot die
dagen uitroepen die ons weer doen voelen
dat wij mensen samen alles kunnen, en dat
dit een adempauze is om morgen weer te
werken aan de noodzakelijke up-swing.
Maar Balkenende en Bos c.s. ontgaat dit helaas; zij stimuleren met kapitaalinjecties,
leningen, garantie subsidies, werktijdverkorting. Niets wat onze ziel echt raakt..
Alaaf dus (where ever this comes from),
Helau (hallo of Heil?). Ik hoop dat u, mogelijk ook ver weg van de plek der vaderen,
iets terugvond en terug voelde van wat u
deed herbeleven. Niks wonderlijks dus,
maar iets heel menselijks en daardoor fun-

***
Niet iedereen zoekt ze, de waarheid. Waarom zou je ook, als je ze altijd al had?. Beter
gezegd als je dat denkt, of hoopt of soms
denkt te weten .. Dus schreef ik mijn waarheid over DE WAARHEID maar eens op. En
ook dat hielp niet veel.. maar stelde wel wat
gerust.
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WAARHEDEN
Waarheden zijn een veilige haven,
Een beschutting na de stormen,
Voedsel na honger en dorst,
De warme hand die zorgt,
De zoete geluiden van thuis,
Het zonnige lichtpunt in de duisternis.

Dit welde ooit op in mij; het kwam uit grote
diepte, op een dag dat iemand mij zwaar
verwond had. En het hielp ook, want we
leven nog allemaal. Dus is er nog hoop.
TINNEF, ROT TOCH OP.
Zwelg eruit vuil pus,
Rotting van mijn verdriet,
Scheer je weg, scherpe pijn,
Die geen mes kan namaken,
Spoel mijn ogen, tranend zout,
Waarvan een meer in me staat.

Waarheid moet je zelf vinden,
Als je hem niet meekreeg,
Toen je luiers nat waren,
Binnendruppelend met de moedermelk,
Waarheid kan ook gegeven worden,
Of ze moet worden bevochten.

Ga naar de hel, naar Beëlzebub,
Waar jullie, tuig ,allen opgroeiden,
Ga vuile terroristen, die niemand riep,
Die schieten waar ze me kunnen raken.
En me neerdrukken in de klamme modder,
Die grote orkanen achterlieten.

Twijfelde je aan gegeven waarheid,
Die men je ooit meegaf,
Als veldfles en brood op je weg,
Voor je lange levensreis,
Dan werd je leven even lastig,
Tot een zoektocht in een labyrint.

Ik wil jullie nooit meer zien,
Niet nog een keer in mij voelen,
Geheel uit mijn gedachten verbannen,
Met jullie vuile, duivelse bedoelingen,
Sterf, ga kapot, val dood en krepeer,
Voor ik jullie, blind, totaal vermorzel.

Zij die haar daar vonden,
Op eigen kompas en sextant,
Zagen zo veel halve waarheden,
Dat ze hun eigen waarheid,
Vanaf de vondst wantrouwden,
Omdat die tijdelijk, slijtend kan zijn.

God, please kill all these ghosts of
yesterday.

Als een gevonden waarheid,
Naar perfectie neigt,
Mooi glanst bij zon en nacht,
En nooit dooft of verzwakt,
Dan weet de zoekende reiziger,
Dat hij weer moet gaan vertrekken.

That’s my prayer for today.
The day my father called for me.
Again I didn’t listen to him,
Another time.
Leon, Juli 2008.

Dit is de helft van DE waarheid,
Die immers verandert onderweg,
Zij die echt willen luisteren,
Naar de waarheden van de anderen,
Kennen die andere waarheid,
Die van tolerantie en begrip.

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

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN

Dit werd mijn waarheid,
In oorlog en vrede,
En voor mijn hele weg.

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

Leon nov. 2008.

ALGEMEEN.
****

WAAR GAAN WE HEEN?
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werkende, nu moet worden opgeschort! De
snelheid waarmee dit gaat verlopen hangt
uiteraard af van de inflatie.
Ik moet uiteraard ook wijzen op de velen die
hun baan verloren en nog gaan verliezen…
die moeten voor een deel aan de bestaande
“armen-legers” worden toegevoegd. Die
snel overal ter wereld groter worden… Van
Japan tot Ierland. Onze nieuwe onderklasse, de pechgroep. Waaronder ook vele
jongeren.
Dus wat nu ook gaat gebeuren is: toenemende sociale fricties en de daaruit voortkomende politieke druk. Waar niet alle
regeringen tegen zullen kunnen of, die de
komende verkiezingen sterk gaan bepalen.
Dus toch wat licht aan het einde van 2009?

ZIE OOK TOPICS/Discussie: de interviews met de filo’s Sloterdijk en Todd.
OPKRABBELEN NA DE CRISES?
Ze zijn er nu al, de profeten die herstel zien
en zelfs op kortere termijn. En optimisme
moet je koesteren… En of het realisme is,
dat moet u zelf maar inschatten. In het
franse zakenblad EXPANSION schrijft men:
De orkaan wordt langzaam een storm….
Men doelt op de economische crisis, die na
de financiële begon (de laatste is overigens
nog echt niet voorbij). . Men ziet wel nog al
wat grafieken naar beneden duiken, maar
de snelheid van dat duiken neemt af, hoor
en zie ik. De teruggang in economische
activiteit in Europa gaat wat minder snel, de
banken geven meer krediet en de kosten
van levensonderhoud vallen ook terug.
De claim is dus dat de tendensen licht
keren, niet dat alle debakels nu voorbij zijn.
Want de banken tonen ons nu hun enorme
verliezen over 2008 en ook de bedrijven
komen met hun jaarcijfers die soms dramatisch zijn. Dus de “opruiming” is nog lang
niet voorbij voor de zwakke broeders en de
“lijken in de bankkluizen” zijn er nog volop.
Maar er zijn nu ook al weer sterken te zien
en de grote schrik slaat soms om in “hup, er
tegen aan”. In de VS roept Obama (hij moet
wel), maar ook anderen, “einde 2009 gaan
we weer bergop”. Dus hoedt u voor foute
interpretaties: de massa-ontslagen die wat
waren uitgesteld (werktijdverkorting etc.)
gaan nu gewoon komen, faillissementen ook
en banken worden nu gesplitst in goe-de,
fuserende en afknappers. De zuivering komt
dus echt nog, maar de tendensen buigen
positiever. En die beurs, wel dat is meer een
stel nerveuze lieden die achter alles
aanrennen en die niet bezig zijn met herstel
van onze economie. Dus, ik hoop dat u met
mij wat geruster wordt. Ook al zullen we
allen vanaf nu een inko-mensachteruitgang
gaan beleven van, zeg ik, zo’n 10 à 20%
voor de komende 10 jaar. En ik bedoel dat
in koopkracht: uw eurotjes blijven wel zo
ongeveer gelijk maar wat u ervoor krijgt
wordt bescheidener. Zie in Nederland de
droge opmerking van een minister dat
prijscompensatie voor gepen-sioneerden en

EINDE VAN DE HYPERCONSUMPTIE?
We waren allemaal hyperconsumenten geworden en dat lijkt nu, door de crisisschok,
te zijn bekoeld. Mensen kopen nog wel,
maar niet de laatste mode, de laatste PC of
mobiel en de leukste auto. Nee men zoekt
naar waar voor zijn geld en stopt met de
houding van “morgen gewoon meer dan
vandaag”. Ook stellen consumenten dus
hun vervangingen uit en stellen daarbij preciezere prioriteiten. De grote warenhuizen
zien zakkers die nooit eerder gezien werden
en nemen al hun maatregelen. Dus beter
kopen ook, duurzamer, maar wel minder…
Er zijn sectoren onder flinke druk, nu en
voor de komende jaren: massatoerisme zal
afnemen, de supermarkten zullen minder in
trek komen … er komt een correctie van de
overproductie, kortom het aanbod moet zich
aanpassen aan een nieuwe vraag.
U gaat dus ook beleven, dat de crisis een
mentale shock veroorzaakte … de
mensheid ontdekte weer dat de bomen toch
niet tot in de hemel gaan. De grote fouten
worden nu afgestraft en velen moeten opnieuw beginnen, ook zullen de nodigen in de
goot verder moeten leven.. Onze kijk op
onszelf gaat om, en dat is niet echt een
nadeel.. denk ik. Al kan de ombuiging erg
onaangename TV-beelden gaan opleveren,
die overigens al een tijdje in aantal toenemen. Onrust en ongenoegen en geweld
zullen ons dagelijkse beeld meer gaan be-
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voorgoed kapot. Het wetenschappelijke
optimisme kreeg dus ook een flinke knauw..
Dit was een lesje.
Nog een lesje is, dat we nu zien hoe sterk
interdependent onze wereld is geworden.
Onze afhankelijkheid van andere landen
blijkt enorm, onze autonomie is sterk geslonken. Dus moeten we nu ook naar de
“hele mensheid” leren kijken.
We ontdekken ook dat arm EN rijk dezelfde
risico’s loopt, als het er op aan komt. Een
deel van de mensen lijdt onder klimaatverandering en het andere deel emigreert om zijn geluk elders te vinden. En het
gevecht om schaarse zaken, energie, voedsel en water neemt nog toe. Gaan we nu
dus in onze veroordeling tot solidariteit op
wereldschaal toch nog geloven? Of gaan
we ruzie en oorlog maken? Trekken we ons
weer in onze cocons terug? Een geheel
nieuwe toekomst wacht ons. “Daarin zijn”,
zei Cocteau ooit, “ zijn geen voorgangers te
vinden maar enkel achterlopers..” Wij
beginnen allen aan een nieuw avontuur des
levens, velen met gepaste tegenzin, anderen ook met hoop en verwachtingen op
“beter”. Wij zijn aangekomen in een scharnierpunt van de geschiedenis en zullen dus
ook wat worden “verbogen”.. So, open up
your mind, we are going on a big journey…
l
PAS OP MET ONZE ARMEN
De armen worden nu het kind van de rekening. De race om gewin op korte termijn
breekt vooral hun nu op. Dat wordt gelukkig
door steeds meer mensen begrepen. Maar
de zichtbare paniekmaatregelen van nu,
zoals armenwinkels, voedselbanken en
noodslaapplekken, zijn helaas tekenen dat
het probleem nogal wordt “weggepoetst”.
Wat eigenlijk enkel noodmaatregelen moeten zijn, blijkt nu “gewoon” te gaan worden.
Zo ontstaat er een arme onderklasse , een
kaste van “have-nots”. Het is hoog tijd voor
een echte visie op dit gevaarlijke verschijnsel , een echte lange termijn politiek
dus, gebaseerd op een humanitaire idee.
Als dit niet snel gebeurt missen de armen
een kans op beter leven en zullen ook wij,
de “have’s” een zware rekening betalen.
Maar wel pas overmorgen.

heersen. Belerend wijzen naar anderen zal
verminderen; reaalpolitiek zal ons deel worden . En dat ook voor ons eigen leven… Ich
habe fertig!l
HET WORDT NOOIT MEER ZOALS HET
WAS..
Er zijn lezers die veel van mijn berichtgeving
nogal ”pessimistisch vonden”, de laatste
twee jaren dan. Ze lezen daarom enkel nog
de leuke verhalen. Dat mag, maar ik constateer als ik teruglees, dat ik geen al te
slechte bronnen heb. Want wat gebeurde en
GEBEURT tart al mijn “pessimisme in het
kwadraat”.
Dus u bent gewaarschuwd: als u verder
leest wordt het niet lekker leuk, maar
mogelijk wel realistisch. Ik geef u wat info uit
hoofdredactionele artikelen van gezaghebbende bladen die ik lees..
Wie denken dat het, na een onderbreking,
straks weer gewoon zijn oude loop
herneemt: dat zal niet gebeuren. Want de
crisis gaat veel verder dan het materiële, het
is een cultuurschok. De ontdekking dat onze
route een verkeerde was… en dat we
leefden als blinde paarden. Onze relatie met
onze wereld verschuift snel..
De financiële crisis leerde ons, dat wij zo’n
proces van collaps niet echt kunnen
beheersen. De komende G20 in april zal het
ons tonen. Al blijkt vooralsnog een stevig
verschil in insteek. Over de kalender en over
een grotere rol van een internationale
reguleerder… Het feit dat Washington de
grote schuldige aan de crisis is, houdt ze
niet tegen om wat anders te oordelen over
“wereldwijde sturing” dan Europa nu doet.
Ach het gaat uiteraard altijd weer over de
macht.. En Geithner verdedigt zich door te
zeggen dat het nu nog niet DIRECT aan de
orde is… Dus ook troubles in het G20
verschiet.
Iedereen is er achter dat de wiskundige economie heeft ons niet kunnen behoeden voor
een spiralerend proces “down the drain”. De
modellenmakers waren te optimistisch Over
de voorspelbaarheid van hun gedrochten.
En het geloof in ZELFREGULERING, dus in
het fatsoen van de bobo’s in financiën, is

27

bleempjes”. Een Frans filosoof zegt het zo: “
In onze wereld zonder religie ligt het heil niet
meer in de hemel maar is het levensgeluk
ons hoofddoel. Ook in crisistijd zoekt men
dus waar dat te vinden is”. Maar, het moet
ook wel niet al TE lang duren…
Wilt u zichzelf dus wat opbeuren en uw
frans bijwerken, dan tik dus onmiddellijk in :
www.aldentelacrise.com. .. En doe er een
schepje bovenop!

Max Gallo een beroemd Frans historicus
weet alles van roerige tijden en opstanden,
vooral in La France.
Hij noemt 1789
natuurlijk, maar ook 1830,1848,1871 en …
1968 natuurlijk. En hij heeft het bij dit soort
happenings over : de wet van de verrassing… want het sociale evenwicht is vaak
zeer fragiel. Hij wijst ook op Athene en recent ook Denemarken. Nu ziet hij weer zo’n
periode aankomen in een wereld vol van
verandering. Hij zet deze tijd in de rij van de
Antiquité en de Renaissance, wat best tot
nadenken stemt.
En vooralsnog ziet hij dat de hervormingen
even op de rem moeten om de zaak niet nodeloos te forceren. Want hij kent de impact
van oproer, en lacht er niet mee.
Barbier, chef van Le Point, spreekt over de
DERDE crisis nu, de sociale, NA de financiële en de economische.. De massawerkeloosheid dient zich aan, verlies van inkomen, grote ontwrichting en hij voorspelt:
na de sociale crisis komt: de politieke.
Onvermijdelijk. Hij wijst op het immense
belang van 18 februari als start voor het tripartite overleg in Frankrijk: regering, vakbonden en werkgevers moeten het nu eens
worden over WAT en HOE. En hij roept op
tot wijsheid bij allen om de zaak niet in de
gort te jagen. Want wat daarna komt heet:
revolutie, populisme, xenofobie, oorlogszucht en alles wat daarbij hoort.

CRISIS ALGEMEEN
DE CRISIS VOLGENS EEN AUTORITEIT
“Deze crisis is gemaakt dor onvoorzichtige
financiers, die incompetent en graaierig
waren” zegt de baas van Generali , 84 jaar
oud en iemand die zelfs 1930 nog kende. Hij
kent bij zijn bank geen problemen want die
speculeerde niet en zegt openlijk dat hij
nooit iets snapte van de getitriseerde
pakketjes. Hij kreeg dan ook enkele jaren
geleden van een groep van zijn aandeelhouders “conservatisme” verweten. Hij
heeft het dus kort en goed over een “zelf
gefabriceerde crisis”.
Of die nog lang duren gaat? Wel zegt hij:
“Als alles niks meer waard is , stopt de crisis
vanzelf”. Als de staten de banken helpen om
weer krediet te verschaffen zal de economie
weer aantrekken, maar de financiële crisis
zal langer nemen omdat de “lijken in de
kast”, die nu waardeloze pak-ketten, eerst
echt moeten uitzieken. Dat gaat nog jaren
duren, weet hij. En als de hedgefunds
eindelijk ophouden om hun activa te
verkopen, gaan de markten weer omhoog.
Dus voor hem is deze crisis niet echt erger
dan de voorafgaande, er is, ten onrechte
zegt hij, een te groot pessimisme ontstaan.
Hij is ook voorstander van strak-kere regels
voor de banken bij krediet-verlening. En
ook de hedgefunds moeten worden
aangepakt: zij vernielen de eco-nomie.
Dat zegt een hoogbejaarde aan het hoofd
van een grote financiële instelling, Generali,
die GEEN problemen kent… Gode geve dat
hij het goed ziet!

EEN ANTI-CRISISSITE
Er is nu een franse website: www.Aldentelacrise.com die uitnodigt tot anti-crisis denken. Met ook nogal wat humor. Wat dacht u
van deze: “De crisis is wereldwijd , morgen
ga ik weg uit Frankrijk”? En deze: “Heb jij
recent de crisis nog gezien? Ik krijg nog geld
van haar”.
Er is zelfs een soort sloganwedstrijd op
deze site die het ook heeft over het land van
Uncle Sam en Oompje Madoff. “Fuck the
crisis” , mag dan niet ontbreken en in het
Frans schrijf je dan : “Feuquelacrise”.
Het toont een bredere trend: de tentoonstellingen worden weer druk bezocht,
de film idem, boekenverkoop stijgt in Frankrijk (+5%).. De mensen herontdekken dat er
nog veel ergere dingen zijn dan onze “pro-

DE BAAS WERKT VOOR 1 DOLLAR
De CEO van Citigroup wil zelf dat zijn salaris nog maar 1 dollar per jaar is en wil ook
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ophouden, zeggen velen. Maar pas op: die
banken zullen nu uw kosten stiekem gaan
omhoog hijsen, om weer wat muziek uit de
kassa te toveren. De Financial Times in
Engeland waarschuwde eenieder hier openlijk voor… Dus nu komt de: bankcrisis sec
ook nog!

geen premies, tot de groep weer winst
maakt. Mr. Pandit zag ook al af van zijn
bonussen voor 2008 toen bleek dat de club
15 miljard verloren had. En de Staat miljarden erin had gepompt. Hij is dus bekeerd
nadat hij een dikke douw kreeg omdat hij
een businessjet besteld had van 40 miljoen
$. Dat is eindelijk eens een ander geluid uit
de bankwereld..

GEDROGEERDE BANKIERS
Attali durft het aan om er openlijk over te
praten: het cocaïne gebruik in de traderooms. Bij de banken is, net als in de wereld
van de topsport en de artiesten een “cocaïne-minded cultuur” aanwezig. Want in dit
avontuurlijke klimaat waar je miljarden
move’t en miljoenen wint en verliest is een
“lijntje” wel op z’n plek. Het verhoogt je intellectuele en creatieve habitus en.. ravageert
je gezondheid. Dus de cocaïnemarkt boomt
bij de jongeren, dat is zeker. Alle remmen ,
alle grenzen vervagen als je dealt in de dealingrooms. Je waant je de grootste, de onfeilbare en zelfs pijn en vermoeidheid hebben geen vat meer op je. En zelfkritiek is ten
ene male onmogelijk. Ben je niet high
trading, dan ben je depressief, paranoïde en
paniekerig.
In dit klimaat deed Kerviel 5 miljard wegsmelten. Daarom beveelt Attali in zijn artikel
in L’Express aan om drugs in tradingrooms
te verbieden. Dan komt de bankwereld weer
met de voetjes op moeder aarde…
Er zijn ook nog nette bankiers? Wel, de
baas van Royal Bank of Schotland excuseerde zich uitvoerig naar het publiek en
ook die van HBOS. Pas toen ze werden gehoord door een hearing committee, dat
natuurlijk wel. In Frankrijk zagen we dit niet,
maar de franse banken blijken dan ook nog
winst te maken en weinig rommel te hebben
gekocht. Een grote uitzondering blijkt nu.
Enkel BNP Paribas die eerst pochte geen
probleem te hebben, bleek later toch foute
boel te bezitten. Nou moeten we wel wat
gaan oppassen: want de kosten van
bankkaarten zijn zo hoog om de winst
terugval op leningen, te compenseren. De
fransen kennen hun banken wel; en 56%
van hen wantrouwt haar bank.. Dus u weet
het nu nog wat beter: wantrouw uw bank,
kijk goed naar hun prijsstelling voor diens-

TOTAL MOET PLAATSEN SCHRAPPEN?
Tja als je in 2008 de grootste winst ooit
maakte, bijna 15 miljard, dan is het aankondigen van arbeidsplaatsen verlies niet
erg eenvoudig. Maar zo’n megatoko heeft
natuurlijk ook onderdelen, m.n. de petrochemiesector waar het niks goed gaat. Er
zijn in Frankrijk diverse fabrieken die geheel
“om” moeten eigenlijk. Omdat ook de grote
fabrieken van plastic al lang in Oost-Europa
staan, is de verleiding ook groot om de units
die polystrene en poly-ethylene maken daar
heen te verplaatsen. En intussen zakt ook
de raffinageactiviteit in qua resultaat: de
benzine omzet daalt nog steeds.. Dus denkt
men op korte termijn aan het wegstrepen
van zo’n 350 plekken… En nu moet De
Margerie, de grote baas met 15 miljard in
het bakkie, dat gaan verkopen… Terwijl ook
nog net nu, het beruchte AZF-proces loopt,
dat erg veel kwaad bloed zette in Frankrijk.
Soms is extreem veel winst een grote
straf….
JACHT OP BONUSSEN
Die was er altijd al die jacht, maar nu zijn de
genieters van vroeger, de gejaagden geworden. In de VS sprak Obama schande
over de greedy ones en ook in GB werd
Brown erg kwaad op de bazen van de bijna
failliete Bank of Scotland. In Duitsland is er
nu een salarisplafond van 0,5 miljoen voor
zij die “steun ontvingen” en ook in Zwitserland rommelt het tussen overheid en de
verliezende UBS (helper van Madoff). En
Sarko riep ook alle bankbazen bij elkaar en
dwong ze hun bonussen dit jaar te laten…
Nadat hij al eerder de traders een schop
onder hun derrière had verkocht. Deze
gekte, dat bankbazen veel meer verdienen
dan profvoetballers en rock-artiesten moet
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220.000 importproducten de douanerechten
verhoogde, ondanks een wereldwijde petitie
van 1028 economen! En het werd een
catastrofe.
Helaas is Malthus’ idee weer terug nu. In de
vorm van importrechten maar ook door
steun aan industrieën, Maar dat wat binnen
de eigen grenzen lijkt te helpen is op
wereldschaal meestal een rampzalige
maatregel. Dat leidt tot een nare tsunami!
Laten we hopen dat ons aller hoop Obama
niet zal handelen conform: “ieder voor zich
en God voor ons allen”. Laten we hopen dat
hij Roosevelt en Kennedy blijft volgen en
niet Hoover…

ten, want u bent nu aan de beurt om geplukt
te worden. En laat u niet misleiden door
excuses van de “bosses”!
HET ANTI-MADOFF EFFECT
Een bataljon onderzoekers zit achter de 50
miljard van Madoff aan en nu wordt er ook
afgerekend met de banken die meewerkten
met Madoff, door hun berooide klanten. Luxalpha, Thema, Optimal via/met UBS,
Fortis,RBOS,NATAXIS, BNP-PARIBAS en
HSBC zijn de belangrijkste “Madoffkanalen/helpers ” geweest. Santander (Sp.)
belooft haar Madoffklanten volledige terugbetaling van de 1,4 miljard (ze raakten in
totaal 2,3 miljard kwijt!), en ook de anderen
schuiven op ,nu er meer boven water komt.
Omdat de “bons de tresor” (staatsobligaties)
als garantie golden zoekt men nu of die er
ook echt zijn… Want zeggen experts: als ik
mijn auto (lees: centen) aan de garage
(lees de grote banken) toevertrouw wil ik
mijn auto bij diefstal toch ook terug? De
grote advocatenkantoren slijpen al hun messen en ook de eerste rechtszaken starten al.
Die naïeve (of foute?) bankiers zullen het nu
leren en dat gaat nog heel wat hoge bobo’s
de kop kosten. Bij BNP-Paribas is de interne
oorlog al vol begonnen.. En gouden
handdrukken liggen nu wel heel erg zuur en
kunnen tot grote rellen worden. Wat terecht
is. Je geeft toch geen prijs aan de sporter
die nooit binnenkomt omdat hij onderweg
omviel?

DE CRISISSEN DOEN VERSNELLEN
Een wijze Franse consultant met 1800 consultants in zijn dienst moet het wel weten en
hij zegt: de crisissen zullen leiden tot
versneld afdanken en vervangen van de
huidige managementgeneratie. Veel moet
echt anders omdat de wereld snel anders
werd en wordt. Voortgaande technologische
ontwikkeling (onstuitbaar) en ook de snelle
vergrijzing werken vooral in op gezondheidssector, biotechnologie waardoor de
levensduur nog verder verlengd wordt.
Ook zal er zuiniger en minder vervuild moeten worden geproduceerd, de bocht is de
facto nu wel genomen op die route. En de
managers zullen ook grotere offers van hun
medewerkers moeten gaan vragen en dus
zelf wat geloofwaardig zijn! Hij zegt dat al
vele oude managers bedankten; ze begrepen hun tijd. Want het is tijd voor ANDER en
jonger management zegt hij, maar een beter
imago dat zal niet eventjes worden binnen
gehaald. Dat wordt stevig werken na het
debakel van nu… Hou u dus vast: uw
carrière kan flink worden versneld, dank zij
de crisis..

PLEASE, NU GEEN PROTECTIONISME!
Obama is begonnen helaas: hij verbiedt
buitenlands staal in zijn plan voor nieuwe
infrastructuren in de VS. Hij kwam er wel al
op terug, maar toch… Bush flikte ook nog
zo’n kunstje net voor zijn vertrek tegen
franse producten. Ook Rusland, Vietnam en
Brazilië deden hun douanerechten op import
omhoog… En India is ook onrustig met zijn
staal. En zelfs duitse ondernemers roepen
nu om “bescherming”!
De belofte op 15 november 2008, op de
G20, lijkt al vergeten? Dat is echt niet te
hopen.
Want de grote depressie in 1930 liet het
zien: daar was het Hoover die in de VS op

DE CRISIS IN DE VS, JAPAN EN CHINA
ONWILLlGE VS-BANKEN
Het gaat niks beter in de VS , het aantal
mensen dat hun huis moet achterlaten stijgt
snel: in 2008 waren het er 1,6 miljoen mogelijk zijn het er in 2013 7,7 miljoen. De
banken verkiezen het de huizen terug te nemen in plaats van de kopers te helpen.. Erg
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kan niet betalen, afnemen etc. Komt door
die crisis, sorry..
Ze willen dus er van af, waardoor anderen
weer in problemen raken. Zo wil Dow Chemical af van de voorgenomen koop van
Rohm-&Haas, en dat komt nu voor de
rechter. Er zijn veel discussies van dit type
gaande tussen vele partijen.. In vele contracten is een “force majoeur clausule” te
vinden: in geval van natuurrampen, opstanden etc. is de verplichting niet altijd
meer geldend. In een overeenkomst tussen
Trump en de Deutsche Bank staat: “elk
andere gebeurtenis of omstandigheid die
onmogelijk te bestrijden is”… door de
schuldhebbende dan. Zo wil Trump het
afpakken van 40 miljoen voorkomen die de
bank hem eerder uitleende. Bij de discussies worden de kwalificaties van deskundigen over de crisis driftig geciteerd.
Greenspan bijvoorbeeld die zei: “Het is een
der ergste crises ooit”. Dit argument speelt
nu in een amerikaanse rechtszaak al een
rol. En de volgende Greenspan-kreet die
men gaat gebruiken is ongetwijfeld: “Er
kwam een krediet-tsunami over ons”..
Zo ziet u maar weer: een goeie advocaat en
een slechte president van de FED, kunnen u
best wel plat krijgen. En u mag dan naar de
centen fluiten..

kortzichtig omdat niemand de uiteindelijke
waarde kent van de panden. Maar de banken gokken weer op winst. Let wel: in de VS
mag je je huis aan de bank laten inclusief
het al afbetaalde en daarmee is de bank
eigenaar en jij bent van je schuld af. Echt
amerikaans simpel. Om deze reden worden
de Obama-ministers steeds ontmoedigd
rond het plan om de worstelende huizenbezitters te gaan helpen. Wat Obama intussen toch deed.. Dit zegt veel over de
mentaliteit van de VS-bankwereld… aanvullend op wat we eerder zagen.. Niet zo
best dus.
GEITHNER OVERTUIGT (nog) NIET
Het grote 800 miljard plan ontmoette veel
twijfel; Geithner kreeg die nauwelijks weggepraat.
-Zijn “stress test” voor de banken (boven de
100 miljard beurswaarde)roept de vraag op
is niet zo eenvoudig: het is een soort
overlevingstest namelijk. Want wat als ze
“zakken”?
-Zullen de privé-investeerders meedoen aan
de plannen in privé-publieke combinaties
om de “rotzooi” op te ruimen?
-Hoe moeten die “twijfelachtige activa” dan
worden gewaardeerd?
Daarover moet je het dus EENS worden.
Wan teveel betalen betekent eigenlijk subsidie geven. Is het te laag, dan helpt het ook
niks. Geithner wil ze SAMEN kopen daarom, maar er is nog grote aarzeling.
-Gaat het tempo van huis teruggave omlaag?
Eerst moet duidelijk worden HOE de voorziene 50 miljard zullen worden ingezet. Als
het lukt is dat een opsteker, maar de
overtuiging taant nog best.
Kortom Geithner heeft een reputatie te
verliezen, maar hij is gelukkig verre van
achterlijk. En zijn baas is ook een moedig
mannetje.
Dit plan staat nu naast dat van Frankrijk, en
de deskundo’s, zijn in spannende afwachting van het vervolg.

DE EUROPEANEN ZWAAR IN DE SCHULDEN
Het gaat niet over de privé-personen maar
de europes bedrijven. Want de eersten
zitten vooral in de VS zwaar in de schulden;
maar de bedrijven blijken er in europa
zwaarder aan toe dan de VS-bedrijven! De
VS firma’s komen op 628 miljard schuldtotaal de europeanen op 800 miljard, die
ook dit jaar moeten worden terugbetaald.
De totale schuld in de euro-zone zit op
11000 miljard, dat is 95% van het BNP van
dit gebied! In de VS is het ca 50% van het
BNP..Dus die bedrijven lijken nu een soort
tweede “subprimes” te worden, nu een flink
deel in het rampjaar 2009 moet worden
afbetaald. Dus gaan nu ondernemers naar
hun banken voor hulp maar de kredietverlening ging terug op 4/5 van vroeger.
Daarom zijn nu nogal wat europese be-

NIEUW CRISISGEDRAG BEDRIJVEN
Steeds meer bedrijven proberen hun verplichtingen te ontduiken onder het motto: Ik
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toppers in Japan uit zichzelf fors korten op
hun vergoedingen, De CEO van Japan
Airlines liet zijn salaris teruggaan naar 50%
van dat van zijn … piloten! Maar wat ook
waar is: de ondernemingen in Japan hebben geen regels met betrekking tot het
aangeven van de beloningen in de top.
Japan is dus echt heel anders.

drijven , zo’n 250, in hun rating flink
gedaald. Lafarge kocht nog vorig jaar
Orascom uit Egypte en moet nu 3,4 miljard
van de 22 miljard terugbetalen. Ai. Ze
krijgen nu tot 2010 uitstel.
Deze toestand, voortkomend uit euforie van
gisteren met toen volop krediet daarbij,
wordt nu een blok aan het europese been.
Te groot optimisme wordt nu gestraft, dit
hoort natuurlijk bij ondernemen. Maar anderen zeggen dat het hoort bij ” hoogvaardigheid”. We shall see.

ALGEMEEN ALLERLEI
RYANAIR EN AIRBUS/BOEING
Ryanair wil er nu wel 200 vliegers BIJ voor
de middenafstand, voor de periode 20132016. En ze willen nu wel een forse korting ,
men denkt aan wel 50%! Heel wat meer
dan de 20% bij grotere orders dus. Het
draait dus rondom 7 miljard $, geen grapje.
Maar vooralsnog houden de beide groten de
hand stevig op de prijslijst. Want hoe moet
je dat hun concurrenten , die ook bij jou
bestellen, uitleggen? . Michael O’Leary is
echter optimistisch en hij is een handig
jongetje.. Dat gaat de groten geld kosten…

CHINA GAAT CONCUREREN
China ziet zijn export zakken en richt zich
dus op zijn interne markt. En vecht daar dus
nu met de westerse investeerders… Die
eerder geen tegenwind uit China hadden en
nu ontdekken dat chinezen goed en snel
kunnen namaken en ook nog goedkoop.
China was HET groeiland dus DE markt
voor de groei van morgen, voor vele westerse bedrijven. En nu de chinezen hun
export zien dalen komen west en oost
elkaar tegen op de interne chinese markten.
Een chinese zakenman zei: “De gewoonten
van de westerlingen in de business zijn voor
chinezen veel makkelijker te doorgronden
dan de westerlingen dat kunnen bij de
chinezen”. Hij kan het weten nu hij van west
TERUG naar oost moet. Het gaat dus echt
knokken worden. En nu TEGEN elkaar..

FRANKRIJK WEER “VOL” IN DE NATO
Sarko ging weer vol bij deze club terug en
dat gaf ook een zet aan het europese veiligheidsidee. Het is ook erg maf dat een
groot land in de EU enkel politiek NATO-lid
is in deze tijd. Intussen is er een vooruitgang geboekt in de sector observatie
vanuit de ruimte, een gezamenlijke transportvloot, vernieuwing van helicopters, gezamenlijke bewaking op zee, , evacuatieplannen in Europa, stationering van duitse
troepen in Frankrijk… een heel lijstje dus.
En er wordt gewerkt aan een gezamenlijk
commando. En dus neemt Frankrijk met zijn
topmilitairen weer langzaam maar zeker ook
posten in en Morin, de defensieminister,
wijst er op dat er geen sprake is van positieverlies voor Frankrijk. Want besluiten in
de NAVO doe je UNANIEM.. Over de schrik
in linkse kring en ook rechtse zelfs, is hij
kort: al in 1996 was De Villepin voorstander
van deze stap dus..? En als Bayrou zegt dat
de onafhankelijkheid van Parijs in het
geding is, dan is hij erg slecht bezig, want
dat is onjuist. En nu Obama er is, liggen de
zaken ook wat minder complex.

JAPAN, DE ANDERE
De salarissen en bonussen van japanse
topmanagers zijn heel veel lager dan die in
het westen. De grootste bedrijven in de VS
betaalden het topmanagement 13 miljoen $
de japanners krijgen 1,5 miljoen. In de VS is
de beloning voor prestaties van de
managers ca 80% van hun inkomen, in
Japan is dat 20%. Als een aandeel op de
beurs met 10% stijgt verdient de VSmanager 1,8 miljoen en een japanner 22000
$. Dat wil men in Japan, nu ook in grote zorgen, gaan veranderen, ook al zijn heel hoge
beloningen in de japanse cultuur “schandalig”. De besluitvorming in japanse bedrijven is ook veel meer een concensuskwestie en niet die van de “eenzame
topper”. Nu het slecht gaat zag je ook dat
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DE GESTAGE RENDEMENTEN VAN MADOFF
Steeds meer verhalen komen nu los in de
bankwereld, waar een aantal managers
ontdekten dat Madoff fondsen een onwaarschijnlijke rendementslijn vertoonden:
lineair stijgend en zonder veel “ruis”. Velen
stopten dus hun investeringen omdat ze het
op tijd niet meer vertrouwden. En sommigen
nog net VOOR het debakel dus. Want
zeiden ze: wij investeren niet in wat we niet
begrijpen…
Enkelen lieten Madoff ook
uitchecken en minstens EEN, de Credit
Generale in Parijs weigerde de aangeboden
investeringen van Zürich Financial Services
en ontkwamen zo aan een grote Madoffklap. Niet alle bankiers waren stommelingen
dus.. Het was gewoon TE MOOI bij Madoff.

En omdat de olieprijs laag ging is ook de
vervanging van slurpende vliegtuigen
uitgesteld. Nu is het vooral van belang om
de al geboekte orders te behouden natuurlijk, want de orderboeken zijn nog vol en
de leververtragingen zijn nu minder een probleem. Maar nu ligt de frictie bij het betalen
door de klanten, want de klant betaalt 25%
vooruit zo’9 à 12 maanden voor levering en
op dag D moet hij de rest lappen. Maar ja de
banken zijn niet erg toeschietelijk tegenwoordig dus, nu gaan regeringen financieel
bijspringen. Frankrijk heeft 5 miljard gereed
om de banken te helpen bij het financieren
van de vliegtuigbetalingen… Maar er zijn er
ook zoals Ryanair, die NU 300 à 400
middenafstand vliegers wil kopen; maar wel
voor een zacht prijsje!

BIG-BOSSES ONDER DRUK
In Frankrijk zijn er een flink aantal grootindustriëlen die flink in de problemen zijn of
gaan komen. Tot nu toe zwijgen hun raden
van Toezicht/ Commissarissen nog wel,
maar dat lijkt stilte vóór de storm. De bazen
van Thales, Areva, BNP Paribas, Veolia Environment, Peugeot-Citroën, Renault, SNCF
zijn nu fors in de kijker. Door de crisis natuurlijk, maar ook door de sociale onrust in
hun onderneming en ook door problemen in
de internationale samenwerking.
Dus u kunt erop wachten; de veranderende
tijden roepen ook om andere opperhoofden.
Kansen voor de jonge veel belovende dus.
Ze beginnen met een schonere lei en moeten die lei dus later dan ook schoon houden..

VLUCHT IN HET GOUD
De verkoop van sieraden viel in Frankrijk
met 5% terug, een reactie op de hogere
prijzen voor dit mooie spul. Want de goudkoers is weer op weg naar meer dan 1000 $
per ons. En nu komt er ook meer concurrentie van platina en zilver. Maar dan in
Dubaï, daar daalde de juwelenomzet met
60%. Ook in het MO en Turkije zakt de
verkoop. Maar de chinezen steunden de
VS-juwelenhandel nog wat waardoor zij
maar 20% omzet verloren.
Dus wilt u goed beleggen? Hang uw geliefde vol met goud en ander moois en let op
dat ze niks verliest… behalve dan wat (eigen) gewicht.
ISLAMITISCH BANKIEREN
Op de Managementschool van Strasburg
zijn er drukbezochte cursussen in bankieren
conform de sharia.. Want er liggen wel 700
miljard “sharia-dollars” op onze wereld. En
al 250 financiële instituten in Azië, de Golf
en ook Londen doen het op z’n moslims.
De Koran zegt in vers 275 van sourate 2:
Riba (geld lenen tegen rente) is verboden,
Gharar (speculatie) ook, en Maysir (spelen,
gokken) ook al. Wat wel mag: Moudaraba ,
dat is winstdeelneming (maar ook verliesdeling!) in een project waaraan je geld leent,
en mourabaha mag ook (een bank koopt
OG en verkoopt het meteen aan u door voor

ORDERVERLIES IN DE LUCHTVAARTINDUSTRIE
Recent werden er orders geannuleerd. Bij
Airbus 8 en bij Boeing 13.. En Airbus voorziet een orderterugval in 2009 van 50%...
Na 1300 orders (een record) in 2007 ging
het in 2008 bergaf met 777 bij Airbus en 662
bij Boeing. De euforie is voorbij dus.
Niet alleen de luchtvracht zakt maar ook de
passagiers aantallen: -1,6% mondiaal na
een groei van 7,5% in 2007. Voor 2009
wordt het -3% zegt IATA. De luchtvaart komt
in de rode cijfers en streept vluchten weg.
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wat MEER) . Ook mag Mousharaka, dat is
deelnemen in het kapitaal waarbij slechts
EEN van de deelnemers bestuurt en de
anderen ook winst mogen delen. Dus u weet
nu wat mag en niet mag in moslim-land. En
los van Mohammed etc. dit is toch geen
ziekelijke onzin? Passief geld lenen en
“wachten” op rente en aflossing mag
niet…wel een probleem voor de kleine geëmancipeerde westerse spaarders.
Advocaten en bankiers en fiscalisten volgen
nu cursus op vele plekken in de wereld en
sommigen zien er ook wat in van een soort
“verzoening van geld en moraal”. Het is nu
al een “pré” op je CV in een wereld waarin
“titrisatie” en “pyramidespelletjes” zijn verdoemd na Lehmann Brothers en Madoff…
Een wereld van Riba (renteverbod) en Zakat
(verplicht aalmoezen geven) is volgens
velen mogelijk wel iets uit een andere cultuur, maar wel erg sympathiek. Dat is een
ander geluid dan Lewis, DE grote westerse
islamkenner liet horen: hij had het over de
ondergang van de islam… Nou dat valt nog
te bezien als je in Straatsburg naar de
Universiteit gaat.

is dit een onverslaanbare combinatie, ver
vooruit op, zelfs, de VS.
Dit speelt zich dus af in het noorden van
Zuid-Amerika: wie wat (koloniën) bewaard
had, heeft dus later ook nog wat! Te laat
voor velen dus…

SAMEN IN DE RUIMTE
De russen schieten hun Soyoez af in Baikonoer een erg koude plek. Maar nu bouwen ze samen met de EU een lanceerplaats
in Kourou in Frans Guyana ; er komt op 12
kilometer van de huidige Ariane lanceerplek
een geheel nieuw centrum. De EU met de
russen, laat dat Obama niet horen. Zes EUlanden doen direct mee en betalen 2/3 van
de investering: 334 miljoen €. De rest lappen de russen. Het klimaat is hier totaal
anders, maar de russen weten hoe koud Siberië is en klagen niet over hitte en vochtigheid. Er ontstaat een heel nieuwe stad en
de russen zijn er blij mee: alle sporten
kunnen er beoefend worden, en Sinnemary
is gelukkig met de nieuwe activiteiten.
Vanaf hier zullen grote hoeveelheden
raketten, beladen met commerciële en
militaire satellieten vertrekken. Want dit
project is: big bussiness en de russen brengen hun werkpaard de Soyoez in, dat weegt
even ruim 300 ton. En het is zeer betrouwbaar gebleken. Samen met de Arianes

STEEDS MEER AUTISME
Het autisme groeit sterk, vooral in de VS. En
dat is nog niet echt verklaard en het
verontrust velen. Het lijkt een nieuwe kwaal
van de geïndustriële landen. In Californië is
het sinds 1990 een factor 7 (!) toegenomen.
Zo’n 10% hiervan is te verklaren omdat men
dor beter onderzoek meer bestaand autisme
herkende.
Er wordt vermoed dat ook
chemische stoffen een rol kunnen spelen. In
Frankrijk is er nauwelijks iets over oorzaken
en omvang bekend. Wel zijn er nu ook
genetische factoren gevonden. In Engeland
ontdekte men een “marker” voor deze
afwijking: het testosteronnivo bij de moeder
van autistische babies viel op. Wat nu al
leidt tot abortus in sommige gevallen.
De evolutie verandert de mens en de mens
roept dat (mede) op door zijn optreden op
deze wereld. Aanpassing is veelal een
zegen omdat het mogelijk maakt als soort
verder te leven. En in dit grote veld van stille
beweging ontdekken we nog dagelijks
fenomenen. Het hoort bij ons, zoals AIDS,

BOTSENDE ONDERZEEËRS
“Nog nooit meegemaakt”, zegt men op de
staf van de engelse en franse marine. Van
elk botste een atoomonderzeeër met de …
andere. Elk bewapend met 16 atoomraketten.. en stil varend op grote diepte.
Want die dingen varen stilletjes om niet te
worden ontdekt door sonar. Maar is er dan
geen ander middel? Natuurlijk wel en daarom is dit ongeluk ook zo spannend. Daarom
ook zeiden de fransen dat de onderzeeër
botste met … een container! De families van
de in 2004 verdronken franse vissersboot
weten ook wel beter… De “HSM Vanguard”
en “Le Triomphant” zijn beschadigd toch
weer thuisgekomen. En wij die ervoor betaalden krijgen niet eens te horen hoe link
dit malheurtje was? Het lijkt wel of we ook
russen zijn..
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gevaarlijke virussen en kankers. En we
krijgen ze meestal ook weer onder de knie.
Dus gewoon werk aan de winkel, ook hier.

OLIE (energie), WATER
DUITSLAND GAAT VOOR WIND
Ze hebben 37% van de wereldmarkt voor
windenergie en nu bouwen ze al molens
met een hoogte van 155 meter. Zo’n ding,
op zee, kan 57000 huishoudens van stroom
voorzien (6 megawatt). Ze draaien tussen
windsnelheden van 12 kmú tot 90; dan moet
ie stoppen. REpower zette al twee reuzenmolens neer en plant er nog 250 voor totaal
2 miljard €. Even noordelijk van het eiland
Juist wordt straks met 180 molens stroom
gemaakt voor 780.000 gezinnen! Eind 2007
stonden er in dit land al 20.000 turbines die
7% van de totale stroombehoefte dekken;
let wel MAAR 7%! Duitsland voorziet voor
2020 een productie van 55000 megawatt.
Ter vergelijking Frankrijk staat bij 1200 megawatt… Voor TE groene mensen: het gaat
dus om 7 à 15% op termijn, wind is grillig, bij
storm is de productie NUL en opslag is niet
eenvoudig of goedkoop. Dus andere
bronnen blijven overwegend nodig om de
produktie continu te kunnen garanderen.
Dus: olie/gas/biocentrales, kerncentrales en
zonnepanelen..
En , Duitsland begon deze windweg al in
1971!

DE WERELDKAART KINDSOLDATEN
Ja die bestaat ook al en daarop prijken:
Colombië, Irak-, Afghanistan-, Nepal-BirmaThailand, Philippijnen-Indonesië-India en
natuurlijk Ivoorkust-Soudan-Tsjaad-Oeganda-Somalië-RD Kongo. De kaart beslaat
2004 tot 2007 en Unicef bevrijdde er in die
tijd… 95000. Maar er zijn er nog 250000 in
“dienst”, als soldaten, spionnen, sexslaven.
Het zijn oorlogsmisdaden volgens het Handvest VN. Nu zijn de processen hierover in
voorbereiding DR Kongo voorop, en er rest
verder nog erg veel werk. Hoezo kinderarbeid? Dit is de smerigste kinderinzet
“ever”. Al moet ik dan toch ook denken aan
de kinderkruistocht ooit georganiseerd door
de katholieke Kerk tegen het bezette Heilige
Land. Andere tijden?
SPICE: DE CHINESE HASJ
Spice is verkrijgbaar op Internet en het is
synthetisch. Het vliegt als een snelle olievlek
over de hele wereld van Nieuw-Zeeland tot
Italië en het is op weg in de grote markt van
120 miljoen cannabisgebruikers een hit te
worden. Een zakje van 3 gram kost 20 à 30
€ en het is een succes. Wat het belangrijkste bestanddeel is is nog niet bekend, men zoekt koortsachtig. Een Duits
lab vond een vergelijking met een drug uit
1995 in de VS dat ene Huffman daar ooit
brouwde.En ook in de VS ontdekte men een
stof in Spice die 8000 keer zo effectief is
dan cannabis! Dus regent het nu verboden:
in Oostenrijk en Duitsland staat het op de
lijst van verboden producten. In Frankrijk
werkt men aan een verbod.
Men vraagt zich nu ook af: Wie doet dit? En
nu blijkt dat de gevonden molecuultjes
kilogewijs worden verkocht in chinese
laboratoria.. Peking is weer eens actief: ze
opereren breed daar; eerst kraken ze onze
computers en nu kraken ze de breinen van
onze genietende jeugd? Dat verontrust,
zeker na al die melamine in onze voedingsmiddelen uit China.

EEN DORPJE WARMT OP HOUT
Een stuk van een noord-frans dorp laat
32000 huizen centraal verwarmen op hout,
industrieën inbegrepen. De ketel maakt
stoom van 180 gr. En klaar is dus iedereen.
De verbrandingsgassen en het stof worden
uitgefilterd. Dus is er weinig moeilijks over.
Noorwegen/Finland zijn de echt grote houtstokers en ook in Luxemburg zag ik een
houtinstallatie die loopt op verpulverd pallethout. Al weer een oplossing erbij en weer
een centrale aanpak. De vraaag is nu (even?) of de olieprijs dat nog wel rendabel
maakt nu, maar ja zo’n keus is normaal wel
voor 30-40 jaren.
DE BATTERIJEN-OORLOG
De electrische auto MOET en omdat de batterij voor opslag van electrische energie
HET knelpunt is, zien we nu een oorlog tussen de VS en China om de “beste batterij en
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omvang van de E-auto op 1 miljoen per jaar
liggen. Voor de VS zal het noodzakelijk zijn
deels ZELF de nieuwe batterijen te produceren en die ook deels uit Azië te betrekken, zeggen experts. Maar het is ook oppassen op aziaten die straks de amerikaanse batterijenfabrikant opkopen, die zijn
opgezet met belastinggeld.
Dus de batterijen oorlog is in volle gang en
de strijd zal nog veel hoger gaan oplaaien.
U weet nu genoeg om uw autoplan voor de
komende 5 jaar op te maken dus; maar let
daarbij goed op de olieprijs!

snel”. De beste en veelbelovende technologie van het moment is de lithium-ion
batterij. Deze batterij kan drie keer meer
stroom opslaan dan de huidige hybridecellen De batterij is niet slechts een onderdeel van een auto, nee, straks IS het de
auto. Om het programma op autogebied
van Obama waar te maken moet er voor 40
miljard aan auto-batterijen worden geproduceerd. En graag veel betere en lichtere
dan de huidige klassieke in de hybride-auto’s. Fabrikant ENER1 in de VS kreeg voor
verdere ontwikkeling van zijn batterij al een
lening van 480 miljoen van de VS-regering.
Nou maar hopen dat Ener1 DE leader is
over zo’n 12 jaar als de massaproductie van
E-auto’s mag worden verwacht op toeren te
zijn. Haar Amerikaanse concurrenten zijn:
A123 systems en Johnson Controls-Saft
(Amerik.-frans) die samenwerkt met Ford,
BMW en Mercedes. Voorkomen moet nu
worden dat Azië de idee van de VS oppikt
en snel met veel geld tot massa-fabricage
overgaat. Zoals met vele Amerikaanse vindingen gebeurde: als micro-processors,
numerieke beeldschermen, zonnepanelen,
en litium-ion batterijen voor mobieltjes en
laptops. . Dus delocalisatie, ook hier?
GM heeft in Zuid-Korea LG Chem voor zijn
nieuwe Volt batterij gevonden die, zeggen
ze, hierin meer ervaring heeft dan de genoemde amerikanen. Panasonic EV is een
andere aziatische concurrent die met Toyota samenwerkt. China kent al tien fabrikanten en de regering heeft deze nieuwe
batterij tot strategisch product verklaard. De
chinezen hebben zelfs al een oplaadbare
auto voor 22000 $; de Volt wordt geraamd
op 40.000 $. De deskundigen zeggen dat
zowel de amerikanen als de chinezen nog
veel doen moeten om de batterij qua prijs en
betrouwbaarheid op peil te brengen.
Een ander belangrijk punt in deze race is de
olieprijsontwikkeling. Toen de benzine in de
VS op 1,05 $ zat was de 3000 $ duurdere
Toyota op de grens van vergelijkbaar rendement. De nieuwe batterijen van nu vragen om 8000 dollar extra.. en daarbij komt
nog een hoop elektronica. Om nu te kunnen
concurreren met bezine-auto’s moet de benzineprijs op 1,32 $ liggen en de produk-tie-

GOSHN: DE E-AUTO IS EEN BOM!
Hij is de ontstuimige baas van Renault/Nissan en was een der eerste in autoland
die alarmsloeg. Zijn bedrijf is zeer internationaal en hij zegt nu: het marktaandeel is
wat nu telt, en niet primair de terugvallen in
verkoop. En zijn markt-aandelen stegen
lekker dus hij is nog steeds relatief optimistisch.
De electrische auto? Wel ze hebben hem al
en testen binnenkort en willen in 2015 de
schoonste zijn in autoland. Hun batterij, HET
punt, kan 160 km mee met air-condi-tioning
en de radio aan. Het is de Nissan lithiumion batterij. En hij vraagt even plagend: hoe
vaak doet u per dag 160 kilo-meter met de
auto?
Hij wil de batterij verhuren en niet laten
kopen door de autoklant. En huur + opladen
moeten dan natuurlijk minder kosten dan
een volle tank. Hij zegt dat de politiek sterk
zal bepalen hoe snel er elektrisch wordt gereden, in steden vooral.
Goshn ziet de E-Auto als DE bom in autoland en wil vooraan meedoen. Hij is in
deze optimistisch al ziet hij ook de nodige
problemen. Hij was ook degene die op de
Logan zette, wereldwijd en er een groot
succes ermee boekte. Hij doet zijn laatste
jaren nu bij Renault-Nissan waar hij legendarisch werd door zijn redding van het
japanse Nissan. Dus koop straks een
electrische Renault of Nissan, ook een 4X4
zegt hij, maar vooralsnog Hybride dan wel.
KM’s PER UUR WERKEN
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niet op de hoogte de hele regio in de fik
hielp en in bloed deed zwemmen.
Chirac komt alle eer toe met zijn pertinente
afwijzing van elke steun, waarin hij ook
Schröder meekreeg. Maar niet Blair en ook
niet … Nederland en anderen. Soms is iemands persoonlijke profiel kennen geen
luxe, zelfs in de geopolitiek. Zou de Here
Bush nu al hebben vergeven? En waar zijn
nu Gog en Magog, in Afhanistan?

Een leuke maat voor transportkosten is:
hoeveel kilometer kun je rijden voor wat je
per uur verdient? Dat was in Franse verhoudingen in 1974 zo’n 44 kilometer met
een Renault 12 (3 liter benzine). Nu is dat
102 kilometer (5,5 liter benzine). Het
minimumloon is overigens 800% gestegen,
dat ook dus. Dus…. rijden werd “relatief gezien” stevig goedkoper, kijkend naar de
brandstofkosten en verdiensten! Maar let
wel, dat is uitgerekend met de recente
olieprijs… en minimumloon en of die zo
blijven , nu en na de crisis is maar de vraag!
Maar voorlopig rijden we weer lekker cheap.

GEVECHT TEGEN RECHTSRADICALEN
De Oostenrijkse RK Kerk hiërarchie vecht al
langer tegen het radicaalrechts klimaat rond
Benedictus XVI . Zij proberen hun kerk in
Oostenrijk te moderniseren maar worden
daar fors bij tegengewerkt. Zelfs een goede
Oostenrijkse vriend van Benedictus is nu
echt boos op Rome. Een pas benoemde
bisschop heeft namelijk veel stof doen
opwaaien… Hij zei in het openbaar dat de
Katrina-orkaan in de VS en de tsunami in
Azië gewoon rechtstreeks straffen van God
zijn. De politieke Partij ÖVP, katholiek, is nu
ook in rep en roer. Want hun moderne aanhangers wensen meer mogelijkheden voor
vrouwen in de Kerk en een verandering van
het celibaat. Al 370.000 personen verlieten
de RK Kerk in de laatste 15 jaar waarvan
40.000 in 2008. De spanningen tussen de
RK Kerk in Oostenrijk en het romeinse centrum lopen steeds hoger op.
Wat is toch met Benedictus aan de hand? Is
er in het Vaticaan een staatsgreep in voorbereiding? De rij van zwarte incidenten
wordt intussen steeds langer…
Steeds meer geïnteresseerden , ook binnen
het Vaticaan, zijn er van overtuigd dat nu de
laatste resten van het concilie Vaticaan II ,
nu worden weggepoetst. En de rij van acties
tot en met de weigering om in het missaal
van de latijnse mis en de weigering om de
bede voor de bekering van het joodse volk,
te elimineren, leidt tot dezelfde conclusie.
De restauratie van het roomse geloof is in
volle gang. Benedictus sluit de gelederen en
neemt afstand van de modernere Kerk. Een
teken des tijds…
Er vragen zich steeds meer commentatoren
af hoe lang een pausschap als het nu wordt
uitgevoerd nog KAN duren? Ik zag een ar-

RELIGIES
RELIGIEUS NAKAARTEN OVER IRAK
Chirac schrok zich dood tijdens een telefoongesprek met Bush, vlak voor de VS in
Irak binnenviel. Van hem is de uitspraak:
“Ze zullen de hele regio in de fik zetten en in
het bloed dopen. Ze snappen nergens wat
van”. En hij had en kreeg gelijk.
Een redacteur van een groot Frans zondagsblad die wel vaker met Chirac praatte in
die tijd, laat nu wat details los.. over de
contacten Bush—Chirac. Bush zei tijdens
deze discussies: “Gog en Magog zijn in het
MO aan het werk”. En ook, “ De bijbelse
profetieën komen nu uit in die regio”. Chirac
is niet zo bijbelvast en laat een prof hem uitleggen wat Bush eigenlijk zei. Intussen
praatte Bush ook in de wereldpers al over
“de as van het kwaad”. De geleerde antwoordt hem: “ die Gog en Magog dat is uit
de Apocalyps, dat zijn namen uit het boek
Ezechiël, dat spreekt over de legers die Israël gaan vernietigen”. Chirac lacht er niet
mee, nee, maar hij schrikt geweldig. Want
Bush ziet ook in 9/11 het bewijs dat de
Apocalyps begint… En Bush zei nog meer:
De soennieten en sjiieten gaan elkaar te lijf.
De aanval zal minder slachtoffers vragen
dan de onderlinge strijd daarna. En Al-Qaida
zal er van profiteren”. En na een jaar
moesten er heel veel Amerikaanse GI’s
komen, na 3000 doden . We kennen het
gigantische debakel en de megavergissingen. En het toont weer eens aan hoe een
religieuze naïveling, geo-politiek blind en
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die gaat over een zelfmoord terrorist die zich
opblaast en vele joden doodde doet zijn
publiek in zijn voorstelling staande ovaties
geven..
Dan is er nog het sjiietische centrum Zahra
uit Noord-Frankrijk dat uiterst anti-semitisch
is. En dat de Shoa “geheugen porno” noemt.
En oproept tot “het uitroeien van alle vormen
van zionisme in de franse natie” en ook
oproept tot “ terugpakken van alle macht
door de (niet-joodse) fransen.
Ook op het internet, waar veel zone’s zijn
die zich aan elke wet onttrekken zijn er
massa’s sites die zeer gehaaid antisemitisme verspreiden. Kijk op Alerinfo gevestigd
in Mulhouse voor meer. Ene Robert Faurisson, notoir jodenhater, roept met anderen
op tot “herschrijven van de geschiedenis”, in
de zijn die bisschop Williamson er graag
aan geeft. Zie ook Pfenix… waarop u kunt
lezen hoe 9/11 werd georganiseerd door de
zionisten.
We zijn weer eens in donkere tijden gearriveerd zoals zo vaak in duizenden jaren
van progroms en massamoorden op joden.
Hitler was ook zo’n gek die echter de uitroeiing van staatswege deed organiseren,
onder het toezien van heel de wereld en ook
de kerken. Dus wie nu het bovenstaande
ba-gatelliseren wil, moet daaraan maar denken en nog eens goed nagaan hoe snel
deze massamoord in een 10 jaartjes werd
georganiseerd. U bent weer getuige van een
soort aanloop … daartoe. En dat doet niet
alleen Amadinedjad en de zijnen. Dit alles
zonder het optreden van Israël in het MO
klakkeloos toe te juichen, dat zij ook even
expliciet gezegd. Europa pas ook op uw
eigen zwakten dus.

tikel met als titel: Luther help ons!.. Want
Rome is bezig met een blind en bot revisionisme en maakt de spanningen in het
kerkvolk groter en groter. Een modernisatie
is dringend gewenst om de eenheid te bewaren…. Benedictus: Achtung!
DE OPVOLGER VAN WILLIAMSON
Hij werd uit Argentinië geknikkerd maar zijn
vacature in het seminarie is al weer ingevuld: Alfonso de Garetta, ook gerehabiliteerd door de paus en lid van de PIUS X
groep volgt hem op. En die blijft daarnaast
ook de chef van rechtse katholieken in
Spanje… Argentinië, Frankrijk, Duitsland en
Noord-Amerika dat is in juiste volgorde de
rechtse kerkrij op deze aardkloot. Eerste
opdracht van de franse “wereldbaas” van de
rechtse katholieken is nu: weer vrede
regelen met de Aarts-bisschop van Buenos
Aires, die niet zo rechts is.
OPWELLEND ANTI-SEMITISME
Het sluimert al eeuwen en komt boven in
woelige tijden: het blinde anti-semitisme.
Dat 60 jaar geleden leidde tot een afgang
van groot formaat in het christelijke westen!
Nu is het weer wakker in vele landen zeker
ook in Frankrijk. Een recent rijtje: Dieudonné (een Frans humorist met al enkele
veroordelingen op zijn naam), Mohamed
Latreche (Parti des Muselmans), Kemi Seba
(president van de zwarte club: Beweging
van de slachtoffers van het Imperialisme) en
sinds recentere datum ook: bisschop
Richard Williamson (van de Pius X groep in
de RK Kerk).
In januari 2009 waren er hier in La France
113 incidenten te betreuren. Op Dieudonné’s blog lees je gruwelijke dingen …
over joden, die heel dicht komen bij het
bagatelliseren van de Shoa: “De wet
verbiedt de shoa te vergeten, niet de
moraal!” is er eentje. De dief Dray, waarvan
de arm zo lang is dat hij zich niet hoeft te
bukken om zijn schoenen te strikken. (Dray
is joods), Enrico Macias “kloten componist”,
de zionist Sarkozy (!), en Bush die jodenvriend die de joden 9/11 liet organiseren om
zijn olie te redden en te doden in naam van
van Jezus Christus. En zijn act op het toneel

JODEN VERJAGEN IN YEMEN
Joden zijn hier al eeuwen, vooral in NoordYemen in Salem. Maar de resterende zijn
nu verjaagd naar de hoofdstad, alles achterlatend en nu arm en verschopt levend.
Het begon al in 2004 toen Houthi rebellen
(Sjiieten) het met de regeringslegers aan de
stok kregen. Want de president was close
met de VS, de jodenvriend.
Nu kwamen er gemaskerde mannen de joden bedreigen en ze eisten hun vertrek op
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De openbaring door God aan Mohammed
zijn gedaan gedurende een periode van 22
jaar (610-632 n. Chr.) en er veranderde
nogal wat in die tijdspanne. Zo’n twaalf jaar
zijn er openbaringen gedaan aan hem in
Mekka en later in Yahtriba (Medina) waarheen Mohammed met de zijnen was gevlucht. En in die periode veranderde de positie van de moslims aanzienlijk. In Mekka
was het een kleine groep van honderd, later
werd dat in Medina een groep van duizenden. Dus zijn de verzen uit die periodes
mede bepaald door de positie van het geloof en de menselijke betrekkingen er om
heen.
-De verzen zijn erg verschillend en
mondeling overgedragen.
Het optekenen begon 20 jaar na de dood
van Mohammed en hun presentatie kent
geen chronologie. Daarom is de Koran, die
de verzen samenpakt naar OMVANG van
de tekst, zo lastig te snappen. God spreekt
dus via een groep volgelingen van Mohammed die dat later optekenen.
-De moslims worden niet gestimuleerd om
de verzen te interpreteren.
Vanaf de 19e eeuw zei Ibn Habal dat het
woord deel was van God en het dus niet
nodig was de verzen te doorgronden. Deze
idee is door veel denkers overgenomen na
hem. Zoals Ibn Wahhab (Whahabiten Saoudi-Arabië). Maar tijdens de twee eeuwen
daaraan voorafgaand, waren er vele gepassioneerde debatten over het begrip der
teksten en was de idee meer dat de Koran
moest worden ONDERSCHEIDEN van het
goddelijke,. Dit zg mutazilisme was lang DE
gangbare opvatting sinds Calief Mamun in
827 n. Chr.
-De idee van “historisch lezen” van de Koran
is bij een kleine elite blijven bestaan en niet
meer breed gedragen.
Toch zijn er meer vrije denkers dan vele
weten. In Egypte waren er een aantal en
hun denken leidde tot het afschaffen van
lijfstraffen die in de charia voorkomen. En
ook mochten door hun benadering vrouwen
publieke functies bekleden. Ook nu wordt er
veel moderniseringswerk gedaan bijvoorbeeld door Mohamed Arkoun.

straffe van vermoording. De jaren van
vreedzaam samen leven waren helemaal
voorbij. Nu zijn de enkele honderden joden
in Sanaa en verloren alles. In het begin van
de 20e eeuw gingen zeer velen hen voor
tijdens het zionisme en de grote verhuizing
kwam in 1948 natuurlijk. Toren werd er de
operatie Vliegend Tapijt door Israël georganiseerd om ze te halen. Een heel
stadsdeel van Saana vertrok toen. Nu, na
Gaza zijn hun dagen hier ook voor de laatste geteld. Ze willen niet, maar ze zullen
moeten. De zoveelste “zuivering” van dit
type op vele plekken ter wereld.
WAS DARWIN EEN BOEDDHIST?
Een Amerikaanse psycholoog van standing
beweert dat het door Darwin geschrevene
over moraal en mededogen zeer dicht aan
ligt tegen Boeddha’s inzichten. Ook de
Dalaï Lama zei dat ooit al. En nu blijkt dat
Darwin veel schreef met de engelse botanist
Joseph Hooker, die erg veel rondreisde in
de Himalaya. Is dat nu gunstig of ongunstig
voor het imago van Darwin bij de creationisten? Ik vroeg me dat ook af bij die
vondst van “menselijke” voetstappen in
Kenya van zo’n 1,5 miljoen jaar oud. Dat
rijmt beroerd met die 6000 jaar geleden en
met die zes dagen schepping.. van de
creationisten.
DE KORAN IS BEST BUIGBAAR!
Ik vond een interview met twee vooraanstaande Korangeleerden die ook Al-Sira
schreven, een boek over het leven van
Mohammed. En hun openingszin is:
Denken dat de Koran en dat het woord
van god niet zou afhangen van de
historische werkelijkheid waarin het is
geopenbaard is onjuist. Dit alles moet in
perspectief geplaatst worden om verkeerd begrijpen te voorkomen.
Daarmee is de toon gezet. En tegen
degenen die het letterlijke nemen van de
Koran propageren. Veelal ook de radicalen.
-Dat interpretatierecht (zie statement
hierboven) blijkt uit het ontstaan van de
Koran zelf.
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Voer voor volgelingen van de blonde demon
uit Venlo!

- Mohammeds volgelingen discussieerden
over de Koran.
Sommige verzen waren te moeilijk en god
heeft die daarom gesplitst om ze begrijpelijker te maken. Toen God zei dat de
polytheïsten best met EEN tegen 10 konden
worden aangevallen, en ze daarvan bang
werden., veranderde de tekst in in een ratio
van een tegen TWEE. .
-Niet alle verzen mogen hetzelfde worden
behandeld.
De fundamentele verzen zijn los van context
te nemen. Maar de verzen die gaan over
het dagelijkse leven moeten sterk in hun
historische context worden bezien. Bijvoorbeeld de verzen die gaan over het
bestrijden van de afvalligen zijn anders
afhankelijk van het moment: voor het verlaten van Mekka of er na. In Mekka was er
een meer tolerante islam, later een meer
agressieve.
-Het dragen van een sluier staat nergens.
De Koran schrijft voor dat de vrouwen een
kap droegen om zich als moslim te tonen.
Dus helemaal niets staat er over (gelaatsbedekkende) sluiers. En de kappen
waren voorgeschreven aan de vrouwen van
Mohammed.
-Mohammed veranderde niet van mening.
Als er gesproken wordt over tegenstrijdige
verzen is dan Mohammed van mening
veranderd? Nee, God veranderde van boodschap. Bijvoorbeeld bij het voorschrijven van
de richting waarin het bidden moest
plaatsvinden. Dat was eerst Jerusalem en
later Mekka.
Tot zover een geluid dat nogal afwijkt, en
een heel ander licht werpt op de “achterlijkheid” van de Koran en de islam. En je
moet concluderen dat net als bij andere
“heilige boeken” de interpretatie essentieel
is. Want de teksten zijn op diverse momenten geschreven en in heel andere omstandigheden. Uit dit interview blijkt dat in de
historie van de islam vele malen de visies
op de “letterlijkheid van de Koran” wijzigden.
Dus zei die dat nu weer opnieuw
propageren nemen afstand van de eigen
historie. En dat moet erkend worden,
waardoor de idee van een “buigzame islam"
te voorschijn komt.

AFRIKA
MUGABE VERANDERT NIET
De nieuwe regering van eenheid met Tsvangirai als premier kreeg tijdens haar installatie al een dreun: de blanke minister
van Landbouw werd gearresteerd! Daarmee
gaf Mugabe aan wie er de baas blijft. Tien
maanden na de opstand is men weinig verder hier na 3500 doden, tienduizenden
zieken en een massawerkeloosheid. En
Mugabe’s pionnen zitten op justitie, defensie
en Veiligheid. Zijn laatste stunt: hij kocht een
villa van 4,5 miljoen in Hong-Kong terwijl zijn
volk voor 50% leeft van voed-selhulp. Wie
stopt deze schande? Het uit-geputte, zieke
volk kan het niet meer en de AU aarzelt
verder. Nu is de nieuwe premier
verongelukt, hij moest in het ziekenhuis en
zijn echtgenote stierf. Weer zo’geintje van
de oude baas? Hij deed het eerder…
DE DESPOOT VAN ETHIOPIË
De eerste minister heet daar Meles Zenawi
en zijn reputatie is uiterst schokkend te noemen. Maar hij is een favoriet van de westerse landen, krijgt erg veel geld en wordt
zelfs “de nieuwe afrikaanse leider” genoemd. Oordeelt u zelf maar:
-Na een regionale opstand in 2007, waar
veel somali’s wonen, liet hij velen vermoorden en verbrandde diverse dorpen.
-Tijdens de interventie van zijn land in Somalië (met westerse instemming), waren de
gruwelijkheden daar ook niet van de lucht.
Hele wijken van steden werden plat gebombardeerd.
-Bij de verkiezingen van 2005, werd hij van
fraude beschuldigd. Dat kostte honderden
demonstranten het leven: neergeschoten.
--De meerderheid van gevaarlijke opposanten zitten in de gevangenis, waardoor hij
kan zeggen op 99% van het volk te steunen.
-Hij verordonneerde dat geen enkele organisatie meer dan 10% financiële steun uit
het buitenland mag krijgen. Daardoor zijn
hier de mensenrechtenclubs verdwenen.
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van superluxe onroerend goed en superbolides die zich in Frankrijk bevinden is indrukwekkend en het betreft de hele familie
van de heren, en in zeer brede zin. Veel
spul bevindt zich in Parijs maar ook in het
zuiden, bijvoorbeeld in Aix. De prijzen van
deze goederen en hun wijze van aankoop
zijn adembenemend: het mooiste, duurste
en corruptste is niet genoeg… De tegenaanval is intussen al ingezet met Mr. Sassou-Nguesso voorop. Hij heeft het over een
aanval van oud-kolonialen op hem en zijn
collega’s en zegt dat zijn familieleden alle
werken en hun dure spullen best kunnen
betalen… In “hun” landen hebben de heren
een lang verleden en niet overal genieten ze
van een grote populariteit op dit moment.
Dus deze affaire is brisant in Afrika en in
Parijs… Intussen wil het land van Bongo,
zijn relatie met de ex-kolonialen (Frankrijk)
verbreken, zei hij…Wordt vervolgd..

De reactie op dit laatste vanuit de EU was
gewoon schandelijk, de wet werd wel veroordeeld maar even later regende het geld
voor het regime vanuit Brussel. Natuurlijk
weet ook Brussel dat overheden straffen
soms terugslaat op de arme bevolking. Zie
elders in Zimbabwe bijvoorbeeld.
Maar als je dit nu zet naast de vervolging
van de president van Soedan, die nu ook represailles neemt, ziet u hoe “genuanceerd”
de handelswijze is van het westen in Afrika.
En die nuance komt vooral door: het gewicht van het BELANG dat het westen hecht
aan de “medewerking” van sommige afrikaanse leiders, zoals dus Zenawi. Hij is namelijk de buurman van de puinhoop die
Somalië heet… En ruimde daar, zonder veel
succes overigens, een beetje op..
Reaalpolitiek heet dat.
DODEN IN GUINEE-BISSAU
In deze ex-portugese kolonie met 1,6 miljoen inwoners is Bernardao Vieira niet meer
aan de macht na 23 jaar. Hij werd neergeschoten door aanhangers van de net
daarvoor vermoorde generaal, die zelf een
bom tegenkwam. Rivaliteit van etnische
aard of afrekening onder drugsgangs? Of
beide?
Want dit land is grote doorvoerhaven van
columbiaanse cocaïne, minstens 1 ton per
dag gaat er in transit naar Europa. Dit kleine
land wordt de zoveelste narco-staat. Het lijkt
erop dat dit nog niet de laatste doden waren.

RAMMELEND MADAGASCAR
Elke tien jaar lijkt het raak op dit grote eiland
met zijn fragiele democratie. En zijn enorme
armoede: 75% van de inwoners heeft minder dan 1,50 € per dag. De vlam sloeg nu
weer fors in de pan nadat een populair TVzender van een rijke disc-jockey uit de lucht
werd gehaald in december 2008. Het regiem daar verhuurt 1,3 miljoen hectare
maïs- en rijstvelden aan … Zuid-Korea. En
daarvan gaat geen kilo naar de lokale markt!
En de regeringsbobo’s verdienen er mooi
aan. Daarom ook werd er massaal geplunderd, vooral in winkels van een onderneming die de president toebehoort. De
jonge burgervader van een stad “greep de
macht” ,. Maar hij werd uit zijn functie gezet.
In 1991 was het een cardioloog die een
grote “sit-in” organiseerde de toenmalige
heersers. In 2001 kwam ook door een soort
putsch de huidige president aan de macht. .
De rust lijkt even weergekeerd, om ook de
87 doden te begraven. Armoede en corruptie is een explosief mengsel. Intussen
keert de rust niet weer en is de jonge
burgervader van de hoofdstad, die pas nog
vrede leek te sluiten met de regering, naar
een veilige plek vertrokken. Dat belooft weer
gedonder dus..

DE “BMA” AFFAIRE IN FRANS-AFRIKA
“BMA”staat voor “Biens Mal Acquis” wat
betekent “Niet-legaal verkregen O.G.” In
Parijs is tegen drie afrikaanse bobo’s, Bongo (Gabon), Nguema Mbasogo (Equatoriaal
Guinea) en Sassou Nguesso (Kongo-Brazzaville) een aanklacht ingediend wegens
misbruik en vervreemding van overheidsgelden”. Als de onderzoekrechter deze
klacht ontvankelijk zou verklaren in maart,
dan is er echt wat “loos”. De drie heren
oefenen al de nodige druk uit om de doofpot
te gebruiken… En er zijn mensen die wijzen
op de affaire Kouchner… omdat deze heren
hem erg goed bekend zijn. Ai dus! De lijst
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voorzitterschap loopt ook niet op rolletjes.
De EU past wat betreft bestuurlijk imago niet
erg bij de rest van de wereld. Ook daar-om
ging Clinton eerst naar Azië en nu naar het
MO. En Obama naar de buren in Ca-nada.
Sarko’s eenzam hoogstandje als voorzitter
is echt voorbij.. De weg naar meer
internationale autoriteit is nog lang niet
geplaveid.

WEST-EUROPA
LE PEN OPENT IN STRAATSBURG?
Tja hij is de oudste van het europees parlement, en die mag de zitting openen van
dat parlement! Hiertegen is nu een actie
gaande bij de parlementariërs van de 27
landen, want stel je voor Le Pen op het europese spreekgestoelte! Dat kan worden
voorkomen door OUDERE leden dan Le
Pen op de verkiezingslijst te zetten van de
komende verkiezingen. Zoals Mario Soares
(84), Schmidt (90), Badinter (80) of Delors
(83). Jean-Marie wordt 81 op 20 juni a.s.
Deze man die vijf keer meedeed aan de
franse presidentsverkiezingen en mogelijk
nog een keer meedoet in Frankrijk in 2012
(!), zou best zo’n speech willen houden. Hij
is DE provocateur bij uitstek van Europa. En
hij kan zich dan gesteund weten door ene
Klaus, de huidige voorzitter van de EU. Leuk
cluppie toch! Ik zou hem gewoon zijn gang
laten gaan; dat wegpoetsen geeft hem nog
meer status. Zie wat nu rond Wilders
gebeurt. Die is op weg naar eeuwig martelaarsschap vrees ik echt!

LINKS IN ITALIË
Links verloor de verkiezingen op Sardinië en
dus stapte Veltroni op. Hij is gezakt voor
alle examens. Na Prodi’s afgang loopt de
weg omlaag en nu is het de beurt aan Franceschini. Links zit in een interne strijd zoals
ook in Frankrijk. Maar hier is die strijd meer
ideologisch van aard: het oude communistische blok tegenover de sociaal-democratie. En Berlusconi de kampioen van
de middengroepen maait alle kansen neer ,
met zijn immense populariteit. Hij grapte al:
Er stonden al acht linkse leiders tegenover
me, laat de negende nu ook maar komen..
Het populisme en steeds extremer rechts
zijn TOTAAL IN in Italië.
LEEG DORP IN SPANJE
El Quinon kwam nooit tot leven, de 40.000
inwoners arriveerden nooit en er zijn er nu…
maar 100. Op 40 km van Madrid staat de
alles leeg en de 3000 die nog zouden
kunnen komen hebben geen water, en er is
ook geen transport. Deze crisis lijkt op die
in Frankrijk begin 90-er jaren want nu is er
ook hier een voorraad van 3,8 miljoen aan
woningen waarvan 1,3 miljoen nieuwbouw.
Sinds drie jaar is de leegstand zeven keer
zo hoog. Want hier bestaat niet het systeem
van betaling onderweg, dus de projectontwikkelaar loopt alleen het risico. Een
andere oorzaak is dat Spanjaarden gewoon
drie appartementen extra kochten uit speculatie-overwegingen. Immers de prijzen
schoten in 5 jaar meer dan 60% omhoog!
Nu blijkt dat het niet lukte, en hoe…

DE EU EN DE CRISISAANPAK
In april is het G20 in Londen en de zes
groten in Europa (incl. Nederland!) spraken
in Berlijn een rondje tevoren. Ze zijn voor
een verhoging van de IMF-bijdragen en voor
INTERNATIONALE REGULERING
en
sancties tegen fiscale paradijsjes. Zelfs
Gordon Brown doet mee die altijd een nogal
eigen koers nam. Maar de VS zit er wat
anders bij; ze richt zich vooral op China en
Japan nu en op het in de greep krijgen van
de interne chaos na Bush. De EU zit nu
vooral met een slippend Oost-Europa.. en
daarvoor is een IMF met volle kas nodig.
Hun zwakte is helaas dat ze het NIET eens
werden over een EU-regulering van markten…. En nu wel een internationale regulering propageren. Wat de VS erg vreemd
voorkomt; en terecht. Er is veel kritiek op de
slapheid van intiatief van de commissie,
waar Baroso veel schuld van krijgt. Hij is erg
aardig en wil weer verkozen worden en de
crisis is niet zo zijn ding. En dat Tsjechisch

WIE REDT DE A400M?
De A400 van EADS werd verkozen boven
Boeing in 2003 als militair transportvliegtuig
door Duitsland, Frankrijk, Spanje, en En-

42

problemen laat doorsudderen, de akelige
corruptie, daarin ligt de basis van dit kwaad.
Zoals vaak, eerder bleek: Het terrorisme
wordt gevoed door een niet-functionerende
democratie. Hoe dit moet worden aangepakt
weet niemand in Griekenland; dat nu ook
zwaar onder de kar komt in de grote crisis.
Wederopstanding van ‘eigen terrorisme”, net
zoals nu ook wordt gevreesd in Italië met
zijn Rode Brigades en zijn krakende
democratie.
Al-Qaida krijgt concurrentie uit onverwachte
hoek.. Nu ik dit herlees, moet ik toevoegen
dat er eergisteren weer een flink treffen was
russen politie en anarco’s in Athene…

geland: zo’n kleine 200 bestellingen. De
levertijd zou zeer kort zijn: 6 jaar in plaats
van de gewone 12 jaren. De motoren zullen
worden gemaakt door een consortium van
Rolls Royce, MTU (Du) en Safran (Fr.).
Maar dat laatste wil, door herrie, niet lukken.
Want elk land wil eigen eisen stellen en nu
is er al 4 jaar vertraging. De britten en de
duitsers willen nu uitstappen, maar nu speelt
EADS de sociale kaart uit. Want aan het
project werken nu 30.000 personen.. Dus is
de franse defensieminister nu op stille tocht
langs zijn collegae in de EU…
GRIEKS TERRORISME
Het steekt weer de kop op, het oude terroristische spook in Griekenland. Dit land is
ook diep intern verscheurd gebleven. Na de
burgeroorlog van 46-49 kwamen in 67-74 de
kolonels en in 1975 was er de terreur-group
17-November die ook een aanslag tegen het
hoofd van de CIA in Athene pleegden. In
1981 komt het land bij de EU en in 2000
wordt de militaire britse attaché in Athene
gedood. Door de groep: 17-november. En in
2003 is er plotseling de nieuwe groep: EA
actief. Deze was de motor achter de
wekenlange opstanden in Athene in 2008,
na het neerschieten van een jonge
protesterende student. EA, Revolutionaire
Strijd, staat op de EU-terroristenlijst en zit
vol met ressentiment tegen een zwakke en
corrupte regering, die de jeugd al jaren in
haar werkeloosheid laat smoren. In 2007
raakt een raket de Amerikaanse Ambassade en de VS biedt 1 miljoen $ aan
voor elke info in deze zaak. Want er wordt
maar weinig geweten over deze gevaarlijke
groepering, die lijkt op de vroegere 17november beweging. Nogal wat grieken
hebben eigenlijk een zwak voor deze
geheime club van linkse kleur… Er wordt in
nogal wat kringen met hun gedweept.
Enkele jaren geleden antwoordden 77% van
de ondervraagden op een vraag dat zij nooit
een lid, bij hun in de buurt zou wonen van
17-november, zouden kunnen aangeven..
En dit illustreert de echte pijn.
Het al jaren ontbreken van goede politieke
leiding in dit land, de grote inertie die alle

OOST-EUROPA (+Centr-Azië)
OOST-EUROPA SLOOPT ALLES, OOK DE
EURO
De crisis hier lijkt erg op die in Azië in 1997
en in Argentinië in 2001. Daar ging men , als
land, gewoon failliet toen.. Het kwam daar
vooral ook door slecht geleide lokale banken
die niet goed gecontroleerde relaties
hadden met de filialen van buiten-landse
banken. Die op hun beurt niet werden
gecheckt door de moederbanken. Het
opvreten van massa’s leningen uit het
buitenland veroorzaakte een enorm handelstekort en nu zijn veel van die banken
aan het randje gekomen. Het totaal van de
leningen vanuit Oostenrijk aan Oost-Europa
komt op 80% van hun BNP! De griekse
regering verbood al lenen aan Oost-Europa.
Verder is nu de export vanuit West-Europa
ingestort door de economische crisis, en het
opgestuurde geld van emigranten ontbreekt
hier nu ook. Oekraïne moet weer geld
hebben van het IMF net als Letland (waar
het BNP met 12% daalde). Dat is allemaal
niet zo best. Dus verlaagt men daar ook de
centrale rentes, maar dat doet hun valuta
dalen en brengt dus mensen met leningen in
euro’s en Zwitserse franken in problemen.
Ziehier wat er met de valutaverhoudingen
gebeurde:
De Zloty zakte met 36%, de Forint met 26,
de Leu met 22 net als de Kroon, dat speelt
zich dus nu af in Polen, Hongarije, Roemenië en Tsjechië. En ze trekken ook de
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troost maar wel een aspect van de realiteit
van alledag in een steeds opener komende
wereld.

euro mee naar beneden. Allereerst omdat
hier de crisis ook fors toesloeg waardoor
ook het oude westen zijn export zag dalen.
Maar de banken van oud-Europa waren ook
de grote financiers hier en trekken nu hun
kapitaal terug. En verplichten dus de lokale
regeringen om te hulp te snellen. En dat
geeft het bovenstaande valuta-waarde
lijstje. Dus op met vacantie naar het oosten,
koop daar uw 2e huis en profiteer zo toch
een beetje. Maar de dalende euro maakt het
op vakantie gaan naar de VS daarentegen
weer wat duurder.. We zitten dus in een
soortgelijk schuitje.
Het komt nu in de EU aan op solidariteit.
Zweden leende al aan de Baltische landen
en de EU en de ECB kunnen niet achterblijven. Na de val van het ijzeren gordijn
gaat het oosten nu door zijn zwaarste
periode. En nu moet blijken wat de EU ook
voor hen op langere termijn is.. Het uur van
de harde waarheid is nu aangebroken.

ZUID-AZIË
PAKISTAN, INDIA EN DE VS
Hoe lang kan de VS zijn balanceringsact
tussen de buren Pakistan en India nog goed
volhouden? Bush was in India, na zijn
kernenergiesamenwerking erg populair en
daarom bleef India bij Obama’s opkomst wat
op afstand. Want India is de sancties van
Clinton c.s. ook nog niet vergeten.
India kijkt met argusogen naar het VS-handelen in Afghanistan en is positief over de
opmerkingen over “dubbelspel” door Pakistan door Obama. Maar zijn opinies over
Kashmir, verontrusten de indiërs wel. India
wil dat de VS hier zich NIET mee bemoeien.
Dus Holbrook blijft hier uit de buurt. Want
goed optreden in Pakistan is een kunststukje en alles wat je doet om goede vrienden met Pakistan te blijven roept jaloezie op
bij India. India eist ook dat de VS hun
klachten over het terrorisme, dat de grote
aanslag in New Delhi uitvoerde, serieus
neemt. Maar de VS proberen het terrorisme
daar te beperken zonder hun “systeem” fundamenteel Im Frage te stellen. Tot groot
verdriet van de aartsvijand uit New Delhi.
Daar zit een gevaarlijk punt, zeker ook voor
Obama.

CORVÉ IN OUZBEKISTAN
In dit land moeten studenten en leraren van
staatswege elk jaar twee maanden op het
platteland katoen mee oogsten. Het is dan
ook een ex-sovjetstaat waar 4 miljoen ton
katoen, met een waarde van 15 à 20% van
het BNP wordt geproduceerd. Daardoor is
het land de 3e exporteur ter wereld. De
jongere studenten werken gratis, verblijf en
reis zijn voor de staat. Er moet 10 uur per
dag worden gewerkt en je moet minimaal 20
kilo plukken in een dag. De oudere studenten moeten 100 kilo produceren, anders
raak je je beurs kwijt. Dus wordt ook het
katoen dat op het veld viel of dat van de
vrachtauto’s valt gretig verzameld. Maar er
wordt ook door alle partijen enorm gefraudeerd. Deze dwangarbeid voor jonge
kinderen breekt het land steeds meer op; er
komen steeds meer protesten en boycots.
Walmart, Marks Spencer kopen geen
producten meer met hun katoen erin. Maar
dat is geen grote ramp want China en
Rusland kijken minder nauw.
Ach dit verhaal is op zich geen wereldnieuws, maar toont weer eens aan hoe
verschillend in onze wereld nog wordt gedacht over werken, vrijheid etc. Dat is geen

TAMILDRAMA VAN SRI LANKA
Al 70.000 doden en duizenden ontheemden
in 30 jaar in de etnische strijd van 3 miljoen
tamils (noord+oost: 25%) tegen de singalezen (75% vd bevolking). In het vroegere
Ceylon dat in 1948 zelfstandig werd. Al in
1976 ontstond de tamilguerilla en in 1983
vielen honderden doden in hun gelederen.
Zo werden de tamils de meest geduchte
guerilla’s ter wereld: met marine en luchtvaart, met zelfs een onder-zeeër en alle
sodaten met cyaancapsules. Maar nu zijn ze
zwaar in het verlies nadat in 2004 een van
hun chefs… overliep met 6000 man en de
minister van defensie (broer vd president)
de strijd erg stevig aan ging pakken. Maar
ze hebben vrienden tamil in Zuid-India. En
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sprongsgewijs maar zakte met 20%. Er
sluiten tienduizenden fabrieken, dus er zijn
echt problemen. Peking staat echter niet stil
en lanceerde à la Obama een enorm
hulpplan. Wel 450 miljard € voor gezinssteun (koopkracht-=15% van het BNP!), 230
miljard voor infrastructuurwerken, 20 miljard
voor kredieten voor de industrie en 100 miljard voor verbetering van het gezondheidssysteem. Het risico van een grote
sociale onrust, gevolgd door een politieke
onrust neemt echter snel toe. De partij is erg
ongerust ook al accepteren chinezen een
teruggang gemakkelijker dan in het westen
de gewoonte is. De idee dat de grote
nieuwe landen gespaard zouden blijven
voor de crisis zijn onjuist gebleken. Hun
afhankelijkheid van de export, dus “on-ze
aankopen” is enorm gebleken. Zo zijn de
werelddelen verknoopt geraakt en kan niemand meer zonder de ander… Goede zaak
eigenlijk, maar het protectionisme en populisme liggen toch op de loer.

ook veel steun uit hun diaspora. De indische
tamils vermoordden ooit Rajiv Gandhi in
1980 toen hij politiek tegen hen opstond.
Dus India wil liever er buiten blijven. De
wereld houdt niet van terroristen en is dus
nogal tegen de tamils, die nu lijken te
verliezen. Maar deskundigen zegen: er
MOET een politieke oplossing komen, deze
overwinning houdt niet. Mede omdat de chef
van de groep spoorloss blijft. De regering
controleert alles, doet tamils verdwijnen en
manipuleert de media. En belloft ook wat
meer autonomie voor het noorden. De strijd
lijkt nu verloren, maar de oorlog nog niet.

OOST-AZIË
OOST-AZIË MOET OMSCHAKELEN
Ze profiteerden lang van de Amerikaanse
consumptieboom en zijn nu dus extra de
klos. Want naast dit effect remde de hoge
voedsel en energieprijzen van eind 2008
ook de interne consumptie nog. Zo ging dat
in Hong-Kong, China, Taiwan, Thailand,
Singapoer, Maleisië, Indonesië en ZuidKorea , een vergelijkbaar patroon. In deze
landen is de interne consumptie , door de
grote export, ruim onder de 50% en dat is
de helft van die in de VS. Hun hoge produktiviteit en hoge spaargraad zullen hun nu
helpen bij het omschakelen naar een relatief hoger aandeel voor de interne consumptie. Dus daar gaan ze nu gezellig potverteren om er boven op te komen…

CHINA ZOEKT KOOPJES
China hoef je niks (meer) te leren: het is nu
eigenlijk uitverkooptijd! En als je dan zo’n
1500 miljard $ in kas hebt moet je NU shoppen. Dus kwam er nu een accoord over
levering van 2,2 miljard barrel olie met de
russen en China zal dan 20 miljard $ in de
pot van Rosneft en Transneft doen. Tja da’s
een koopje, maar wat moeten die russen
nou? En de alu-gigant Chinalco investeerde
ook al 15 miljard in Rio Tinto (austro-engels).
Australië sloot ook 7000 (!) contracten af
met Peking intussen… En het is nog niet op:
China investeerde ook even 17 miljard in de
exploitatie van grondstoffen op allerlei
plekken in de wereld. En Peking denk er
ook nog over om een investeringsfonds op
te zetten voor exploitatie van energiebronnen in het buitenland. Bent u al bijgekomen?
Op het moment dat iedereen zonder cash zit
en de investeringen terugvallen zeker in
olie-exploitatie is China al weer gedemarreerd. Zo pak je de macht, Mr. Obama en
anderen. Peking kent het spel goed.

VAN SPRONGEN NAAR TWIJFELS
China zit nu op een groei van 6% wat velen
een zegen zouden vinden. Dat dus niet in
Peking waar een groei onder de 8% tot
sociale problemen leidt, omdat de upswing
dan onvoldoende is. Want de inkomensverschillen in dit gigaland zijn enorm: grote
steden 2300 €/jr/inw. ; steden gemiddeld
1600 en op het platteland maar 500 €. Dus
een factor 4! Onder de 8% loopt de ww sterk
op omdat de nieuwkomers op de arbeidsmarkt geen werk meer vinden en dat
leidt tot veel meer onrust. In 2005 waren er
al 87000 massa-incidenten… In januari
hebben 20 miljoen werkers hun jobs verloren, want de export stijgt niet meer
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de VS-financiers.., want China was direct na
Japan aan de beurt… dus nu naar
Duitsland? Nee hoor, het wordt nu het MO!

HET JAPANSE DEBAKEL
Groei omlaag met 13%, export met 14%,
productie met 12% en de WW naar 5%; dat
is zwaar schrikken. De Yen schoot omhoog
en Japan werd dus duur voor buitenland. En
als de dollar een yen meer is. verliest Sony
8 miljard yen en Toyota 80! De electronicaen de auto-industrie zijn zwaar de klos en er
vallen veel ontslagen. Nissan ontslaat
20.000 man, Hitachi 7000. Panasonic sluit
27 fabrieken en ontslaat 15000 man; NEC
moet met 20.000 minder verder en ook Toshiba stuurt er 4500 naar huis. De impact van
deze crisis is gelijk aan 2 of 3 atoombommen, zegt men. Nu wordt er dus geknepen in de kosten, maar er ligt ook een
oorzaak in het minder uitbrengen van creatieve producten in de laatste jaren. In de
90-er jaren verloor men ook al veel positie.
Nu wordt er echter weer fors geïnvesteerd in
R&D, dat lesje is wel geleerd.
De japanse Minister van Financiën moest
eruit; al weer een dus. Hij deed vreemd op
de G7 in Rome omdat hij teveel op had. Hij
kon niet meer tegen die ellendige cijfers, lijkt
het. Japan is begonnen met een positieverlies in Oost-Azië , andere tijden breken
aan in het vergrijzende en zakkende Japan.
Om op peil te blijven qua bevolking moet nu
METEEN een getal van 3,5 worden bereikt
waar het gaat om het aantal kids per vrouw!
De 20-29 jarigen waren in 1997 nog 19
miljoen mensen, nu zijn het er nog maar 16
miljoen. Er zijn nu 10 miljoen minder jongeren dan 30 jaar geleden, waardoor de
auto-omzet met 30% terugviel. En immigratie wil men hier ook (al) niet… Het
aantal straatarmen, waaronder vele jongeren, gaat nu, wordt gevreesd, naar 3 miljoen; het zijn de tijdelijke arbeidskrachten
die er nu uitvliegen. Het japanse bedrijfsleven zoekt in toenemende mate zijn heil in
het buitenland; men emigreert de bedrijven
dus, omdat ze in eigen land geen basis
meer vinden. Ook zij gaan dus naar … de
emerging markets. Nr. 2 in BNP op deze
wereld en groot-crediteur van de VS, zakt
nu snel af. Hun staatsschuld is enorm wel
189% van hun BNP.
Clinton begon toch haar tour hier.. Ze volgt
gewoon de toptien BNP lijst en de hitlijst van

NOORD-AMERIKA
KAMERAAD OBAMA PUSHT
De republikeinse partij in de VS hield een
inern congres en was verbijsterd over de
geldpomperij van Obama, nu al zo’n 3600
miljard dus. En ook over die nationalisaties
natuurlijk. Ze vragen zich nu af of de VS
socialistisch is geworden; een gruwel in hun
ogen. Maar ze weten ook dat nog steeds
60% van de bevolking hem steunt. Men
spreekt, net als in 1930, in deze partij nu
ook weer van “kameraad Obama”; en toen
van “kameraad Roosevelt”. Maar wat kunnen ze doen, nu blijkt hoe erg Bush hun
zaak in de steek liet?
Obama duwt intussen stevig door; hij stelt
de zaken niet mooier voor dan ze zijn, maar
geeft tegelijk ook wel hoop. Dat overtuigt
nog lang niet allen, het consumentenvertrouwen daalt nog steeds. Maar ze
zeggen ook met 77%, dat Obama in hun
ogen nu de enige is die hen kan redden.
Deze man is dus vooralsnog HET antwoord
op de crisis daar.. Ook al lijkt hij wat “communistisch”.
CLINTON
IN
CHINA
Ze ging via Japan naar Peking en voeg de
chinezen openlijk vooral Amerikaanse
bonds te kopen. Dus om nog even fors door
te “lenen” nu Obama bergen geld nodig
heeft om de Bush-vuilnisbelt op te ruimen.
Want de grootste crediteuren van de VS zijn
China en Japan. China heeft al voor 700
miljard aan bonds en voor 2000 miljard aan
dollardeviezen. Maar China gaat nu vooral
ook in eigen land investeren in infrastructuur
om zijn ww te redden. Zoals iedereen en
ook Obama doet. Nou zal nog meer bonds
kopen de dollar verder drukken en dat verlaagt de waarde van de reserves van …
Peking! Tja, de grote exporterende industrielanden: Japan, China en Duitsland
kregen door de recessie erg grote klappen,
zoals ook in 1930 het geval was met
exporteurs. Die openlijke vraag om meer
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GUANTANAMO
Het is relatief stil over dit onderwerp, omdat
Obama de processen stopte en nu in stilte
prbeert zoveel mogelijk gevangenen te
loozen. En intussen worden steeds meer
landen gevraagd om “mee te helpen” aan de
voorgenomen
sluiting.
Obama
heeft
gekozen voor diplomatie en stilte… Moet hij
wel, want iedere juridische weg gaat zeer
grote problemen geven, vooral in de
benodigde tijd voor afronding. Tja je zult er
maar onschuldig zitten en tot een soort
“handelswaar” verworden onder landen die
meededen aan je gevangenneming! Natuurlijk ligt de fout bij Bush (gesteund door velen
in het westen!), maar Obama beloofde toch
ook een rechtvaardige oplossing? Nee, dat
deed hij niet: hij beloofde een SNELLE
oplossing en dat is wat anders. Intussen is
hij met Guant wel UIT de wereldpers!

bonds te kopen, heeft Peking echt even in
verlegenheid gebracht, zegt men in China.
Tja de VS was zelden fijnbesnaard in het
uiten van haar wensen.
FOODSTAMP WORDT CREDITCARD
In 2008 liep het aantal echte armen in de VS
op tot 31 miljoen mensen, meer dan 1 op
10. Heb je minder dan 21000 $ voor 4
personen dan kom je er voor in aanmerking.
Voor hen was er altijd al het systeem van de
foodstamps, eigenlijk gewoon voedselhulp.
Nu er 20.000 werkelozen PER DAG bijkomen gaat de regering over op een creditcardsysteem voor voedselhulp. Want de
ww, nu 9% gaat snel en er komen nog wel
zo’n 6 miljoen mensen bij!
Obama koos voor meer foodstamps en niet
voor belastingreductie, want dit systeem is
goedkoper in zijn uitvoering. En het stimuleert de consumptie ook DIRECT dus. Een
pragmatische benadering van een enorm en
dramatisch probleem. Het land van de
american Dream moet ook eten in slechtere
tijden..

LATIJNS AMERIKA
CHAVEZ BOEKT SCHIJNOVERWINNING
Hij won het referendum, deze keer dus wel,
met ruim 50%. In de grondwet is nu
geschrapt dat er maximaal twee termijnen
voor een president zijn. Dus hij kan weer
gaan, in 2012, en voor een derde keer.
Maar hij moet wel even verkozen worden…
en dat zal nog moeten blijken. In dit land
waar de olie-export 94% van het totaal is en
ook de helft van de staatsinkomsten, is het
erg lastig geworden (nu de olieprijs op 1/3
zit van eerder). De deviezenvoorraad van
82 miljard is met 72% (!) geslonken nu. Zijn
massieve sociale programma voor de armen, voedselhulp, medische hulp, studiebeurzen, kost erg veel: 10 à 15 miljard per
jaar. Maar dat alles ook nog bij een inflatie
van 30%. Tja, het is niet moeilijk de toestand te voorzien over een jaartje… en 2012
is nog wel 3 jaren te gaan. Chavez moet dus
de mythe van Pyrrhus gaan (her)lezen..

BELASTING TEGEN OBESITAS
In vervolg op de anti-rookwet wil men nu
belasting heffen op producten met bepaalde
suiker en soda tot grote schrik van de
fabrikanten. Obesitas kost de VS jaarlijks 45
miljard aan ziektekosten en produktiviteitsverlies. Bush weigerde al wilde vele
staten dat best. In New York werd er al in
2008 zo’n belasting ingevoerd en dat
leverde 404 miljoen op. Nu lijkt er weer een
kans op brede invoering. Want de rookmaatregelen deden de rokers teruggaan van
42 naar 20%. Toch is deze idee tech-nisch
best lastig in te voeren want suiker zit in
vele produkten. In Franrijk werd ook al ooit
de BTW op suiker verhoogd en ook in
Nederland is frisdrank ooit duurder gemaakt. De staat grijpt in, omdat de collectiviteit duur moet betalen voor verkeerd
gedrag. Maar het is wel een gevaarlijk pad:
straks ook op ander “kostbaar gedrag” weer
een belasting? Dat kan wel eens verkeerd
gaan aflopen .
…………………………………………………

OCEANIË
AUSTRALIË DEALT MET CHINA
De chinezen sloten 7000 deals af met australische bedrijven en ze namen ook stevig
deel in Rio Tinto (alu). Zie de details onder
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de ww onder arabieren 20%, in Israël totaal
is het 7%.
Ze zijn benieuwd wat de EU over iemand als
Liebermann zal zeggen nadat ze hun oordeel gaven over iemand als Haider in Oostenrijk. En ook wat er nog komt over de
wens van deze man om de drie Arabische
partijtjes van verkiezing uit te sluiten. Wat
het Hooggerechtshof nipt verbood. Nu zegt
Liebermann, moeten de arabieren een
verklaring van trouw aan Israël tekenen,
anders verliezen ze hun stemrecht. Straks
moeten we nog de keffieh dragen zeggen ze
ook veelbetekenend.
Komt het nog ooit goed tussen de beide
bevolkingsgroepen? Nu, na Gaza, lijkt dat
bijna onmogelijk.

Oost-Azië. Australië ligt per slot van
rekening ook dichter bij China dan bij ons..
Een harde realiteit, die de crisis nog eens
duidelijk demonstreert.
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
ISRAËL EN BUREN
DE ISRA-PALESTIJNEN NA GAZA
Ze zijn doodsbang, de 1,5 miljoen arabieren
in Israël, de nakomelingen van de 156.000
die durfden te blijven na 1948 (van de
770.000 die er waren). Want Gaza zette de
zaak weer op scherp en opnieuw zijn zij de
“5e colonne” zoals Liebermann ze openlijk
ook al noemt. Hij vindt, zoals ca 64% (!) van
de israëli’s dat deze arabieren na het realiseren van de Palestijnse Staat ook maar
moeten vertrekken. Zelfs Tzipi Livni sprak
dat ooit uit..Ze hebben nu 11 zetels in de
Knesseth van de 120 dus iets meer dan
10% en dat zijn linkse partijtjes naast de Arbeiderspartij en Meretz. Perez, israëls president is mordicus tegen de uitzetting van
arabieren in de toekomst, want velen van
hen zijn na 60 jaar perfect geïntegreerd,
zegt hij. Zo’n incident als Gaza zet alles
weer op scherp en in Jaffa en Ramleh zijn
de spanningen het sterkst. Tot 1966 vielen
de arabieren vallend onder een militair regiem, dat was heel erg. En tijdens Rabin
was er nog hoop op betere tijden, maar nu
is die geheel voorbij. Rabin gaf namelijk
gelijke steun aan beide inwonersgroepen,
en ook gelijke budgetten voor hun scholen.
Dat ging achteruit met Nethanyahou. De
Arabische dorpen krijgen ook minder water
bijvoorbeeld. In 1976 was er al een opstand
van Arabische boeren die hun land niet
verder wilden afstaan, nu hebben ze nog
maar 3,5% van het oppervlak. De opstand
werd toen neergeslagen en kende zes
doden. In 2000 was er weer oproer wat met
13 doden werd bekocht. Sindsdien vroegen
veel arabieren naast hun israëlisch paspoort
ook het Palestijnse aan. De tweede intifada
was ook tijd van grote spanningen en erna
was er minder eten, minder bezoekers ook.
De vraag naar een industrieterrein in in Oum
Fahim is nooit beantwoord. Mede daarom is

DE DOLLARPOET VOOT GAZA
Ze vroegen 2,8 miljard en kregen 4,4 toegezegd. Om de schade van het conflict te
regelen. Maar hoe dat geld nu echt bij de
be-volking komt, is nog niet zo duidelijk. Dat
was ook niet het onderwerp in Charm-elSjeikh… Het is natuurlijk een westerse zet
om Hamas en zijn duistere financiers buiten
spel te plaatsen, maar ja zij zijn daar wel de
baas! Sarko, die er ook was, wees erop dat
de eenheid in het Palestijnse kamp nu echt
moet worden hersteld. Maar de nieuwe regering in Israël heeft dat moeilijker gemaakt: die wil punt EEN, Hamas “ausradieren” en ook het aantal kolonisten op de
Westbank verdubbelen! Dus die van nu
230.000 naar een half miljoen brengen. Dat
gooit fors roet in het vredes-eten. Daarom
wordt nu ook Iran gepaaid, want ook langs
die weg moet de druk op Hamas vergroot
worden. Vandaar ook de mooie woorden
van Clinton/Obama voor Moskou, dat Iran
goed kent (zeker op nucleair gebied). En de
VS en de EU drukken nu ook fors op
…Israël…. Zo wordt er in de geo-politiek
gedanst. En die dansjes zijn best duur zoals
u nu WEER eens ziet.
HET KANAAL VAN DE VREDE
De Dode Zee is bijna droog, de Jordaan
brengt te weinig water aan; dat is ook al
verbruikt voor aankomst. Nu is er 200 km
ten zuiden de Rode Zee en daar zou water
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toch nog ver weg van een echte scheiding
van Kerk(en) en Staat.

uit kunnen worden afgetapt via een kanaal.
Na 10 jaar onderhandelen kwam er een
accoord tussen Jordanië, de palestijnen en
Israël en het project van 15 miljard zou
kunnen gaan beginnen. Het zou 800 miljoen m3 water per jaar kunnen aanvoeren..
voor alle deelnemers wat, dus. Nu, na Gaza,
is dit Kanaal van de vrede, weer ver-der
weg dan ooit. De zaak staat weer droog
dus..

OVERIG MO/MAGHREB
DE OORLOG VLOEIT OVER NAAR PAKISTAN
De oorlog gaat intussen al ver over de
grenzen van de tribale zone’s in Pakistan
heen, waar eerder het uitloopstuk van de Afghaanse oorlog ophield. Dieper in Pakistan
zijn nu Pakistaanse militairen gesteund door
veel VS-specialisten bezig zwaar te knokken tegen Al-Qaida. Met onbemande vliegtuigjes wordt op ze gevuurd vanuit Afghanistan. En New Delhi zwijgt er maar over
en speelt haar dubbelspel op het slappe
koord. Men laat de VS meevechten en sluit
aan de andere kant een verdrag met de
Taliban in de SWATvallei.. En die mogen
daar nu hun sharia invoeren. Nu stuurt de
VS nog 17000 man extra, maar dat kan uitlopen op herrie met 20 miljoen Pachtoens.
Dus roepen sommigen om snel verschil te
gaan maken tussen de “goeie en de foute
Pachtoun”. De nationalisten met wie je kunt
dealen en de djihadisten, de echt fanate
hap. De oorlog in Afghanistan is gewoon al
lang een oorlog in BEIDE landen, dat ziet
een kind! Obama gaat na Irak in twee
landen verder… no choise.

TURKIJE EN JERUSALEM
In Davos zagen we allen de grote aanvaring
over Gaza tussen Perez en Erdogan. De
laatste vertrok en werd thuis als een held
begroet. Later belden ze elkaar om “vrede te
sluiten”.
Hamas prees de turken door ze te herinneren aan hun ottomaanse voor-ouders..
En een Israëlische (domme) generaal sprak
toen ook maar even over de ar-meense
genocide, wat fors werd geblust door de
legerleiding. Want de beide landen werken
militair best flink samen… En dat geeft de
israëlisch ook vaak “kanalen voor info en
overleg” naar de palestijnen. Ook is Turkije
een der gesprekspartners van Syrië en
Israël over betere relaties. Voor hen die dit
verbaast: de geopolitiek is een jungle. Denk
maar even aan de hartelijke be-trekkingen
van de Wahabieten van Saoudi-Arabië (met
hun keiharde antivrouwen sharia!) en.. de
VS.. En nu ook aan Clinton die de “mensenrechten even parkeerde” bij haar eerste
gesprek in Peking. Compris?

WEER EEN KLAPPER IN EGYPTE
In een souhk in Caïro klapte weer een bom
en doodde een toeriste van 17 jaar en verwondde nog 24 mensen, uit veel westerse
landen. Een tweede bom werd op tijd gevonden. Ze waren gericht op toeristen en
men vreest weer een nieuwe golf klappers.
Egypte gaat bij de fanaten echt door voor
VS-vriendje en na zijn moeilijke rol rond
Gaza werd dat niet echt beter. Het toerisme
is vitaal voor Egypte er komen jaarlijks 13
miljoen, waarvan 2 miljoen russen. En ook
wel 600.000 fransen. Het is goed voor 11%
van het BNP en er werken 12% van alle
mensen in deze industrie. De operators
strepen nu al het bezoek aan de soukhs uit
hun programma’s. Egypte zit weer eens in
een lastig parket..

KERK EN STAAT IN LIBANON
Libanon heeft een speciale grondwet door
zijn grote diversiteit in machtige religieuze
groepen daar. De president MOET een maronitische christen zijn, de eerste minister is
altijd een soenniet en de voorzitter van het
Parlement dus een sjiïet. In de bevolkingsadministratie en op je identiteitskaart
staat dus hier ook je religie, wat tijdens de
burgeroorlog veel doden kostte. Na de
oorlog werd deze aantekening eraf gehaald… en nu wil de minister ook het geloof
ook weghalen uit de bevolkingsadministratie. Velen zijn het hier mee eens, maar
als het geloof je regeringstop bepaald ben je
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gegeven om het nog eens te proberen in
juni. En ook omdat zijn concurrent een grote
puinhoop maakte van de iraanse economie.
Religie en economie zijn twee verschillende
sporten, of, beter gezegd oprechte poltiek is
iets anders dan blind, religieus populisme en
radicalisme. Als hij zou winnen verandert
dat de toestand in het MO aanzienlijk.
Dus….. laten we bidden. Intussen is
duidelijk dat Israël Iran wel een dreun wil
verkopen… en dat zal dan voor de
verkiezingen in juni zijn? Linke soep dus!

VROUW IN REGERING SAOUDI-ARABIË
In dit land mogen vrouwen niet autorijden,
niet alleen reizen, niet werken, geen toegang hebben tot artsen zonder begeleiding,
niet trouwen zonder toestemming van ouder
of broer/zus. In banken werken vrouwen in
eigen afdelingen, waardoor ze ook niet hogerop kunnen komen. Maar nu komt er een
vrouw van 52 in de regering! Deze moeder
van 5 kids wordt staatssecretaris van Opvoeding voor meisjes; geen echte toppost
dus. Toch is dit in dit wahabitische bolwerk
een kleine revolutie. Ze is sociologe, studeerde lang in de VS en maakte carrière in
de opvoedingsautoriteit. Veel vrouwen putten hier hoop uit… Stel u voor, deze grote
bondgenoot van de VS moest al jaren Rice
ontvangen en nu Hillary. Die zich ook wel
zal wachten om de vrouwenemancipatie te
willen bespreken, gezien haar weigering in
China de mensenrechten te agenderen. Ook
dit is Obama’s regering…

TRENDS/TECHNOLOGIE
DE MAANLEUGEN
Wel 22% der amerikanen geloven nog
steeds dat hun astronauten nooit een voet
op de maan hebben gezet! Nu na 40 jaar
weten ze nog zeker, dat dit toen gewoon
niet KON. Dus wat we zagen was een film
gemaakt in een studio. Die wel 40 miljoen $
kostte. Direct na de maanvlucht geloofden
6% der amerikanen het niet, en nu dus
22%.. De NASA noemt ze HB’s, Hoax Believers..
Mijn oma, toen in de tachtig keek met mij
naar een uitzending over die maanlanding
en zei, tot mijn verbijstering: Geloof jij nou
echt dat dit WAAR is Leon? En ik wist zeker
dat zij toen de enige ongelovige was…

DE DERDE RONDE VOOR BOUTEFFLIKA
Hij is 71 en de verkiezingen zijn in 9 april.
Niemand hoorde nog of hij wel kandidaat is
voor eigen opvolging. Sinds november 2008
is een derde termijn grondwettelijk mogelijk
geworden. Dus niemand twijfelt aan zijn
kandidatuur. Wat erger is, er zal bijna niemand komen opdagen, er wordt gesproken
over 10%... Dat zou een afgang zijn, dus is
er plotseling veel regeringsactiviteit om
kiezers te trekken en hun te stimuleren om
op de kiezerslijst te gaan staan. Alle politici
houden zich gedeisd zelfs de radicale islamparij. Want nog een keer Bouteflika is koren
op veler molen aan die kant. Dus u weet de
uitslag nu ook al. Hoera weer voor
Bouteflika dus.

HAD GALILEO SLECHTE OOGJES?
Deze beroemde wetenschapper die veel
ellende moest meemaken, vooral met de
paus en de zijnen, blijkt aardig wat foutjes te
hebben gemaakt. Hij zag foute dingen rond
Saturnus en dat vindt men toch vreemd
gezien zijn reputatie. Nu wil men zijn botten
opgraven om te weten of hij mogelijk leed
aan glaucoom… Maar ook werd bekend dat
zijn maankaart zes maanden voor hem al
was opgetekend door ene Harriot uit Engeland in 1609. En nu bleek ook nog dat de
proeven die hij zou hebben gedaan met de
vrije val van lichamen vanaf de toren van
Pisa ook niet plaatsvonden. Een leerling
verzon dat later, uit piëteit. Dus Galileo
maakt nu postuum weer een wat nare periode door.

DE HERVORMERS VAN IRAN
Hij heet Khatami, is geestelijke, maar een
modernist die het westen (en de VS) niet
haat. Hij steunt op de middenklasse, de
jongeren en de vrouwen. Hij is 65 en was al
president van 1997 tot 2005 . zijn geestelijke tegenstander is Ali Kamenei die Amadinedjad hoog heeft zitten en die, zoals hij,
steunt op de onderlaag in de maatschappij.
De komst van Obama heeft ook hem moed
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De grote ronde ton loopt op eigen inzicht
rond in de schuur waar nu de koeien staan
en zorgt ervoor dat elke koe genoeg voer
krijgt. Want eet ie goed dan geeft ie goed
melk! En de boer kan rustig een tukkie
doen. Ook let hij op de rangorde in de
koeienmeute en voorkomt dat een zwakkere
te weinig voer krijgt! Deze robot, Juno geheten, was te zien op de Landbouwbeurs in
Parijs en bespaart de boer 83 dagen per
jaar aan werk! Dat is een leuke vakantie
toch?

Laat al die wetenschappers van nu maar
oppassen als over 50 jaar blijkt dat ze ongelijk hadden; mogelijk zelfs met de idee dat
Gallileo slechte oogjes had!
TRUFFELS VERBOUWEN
De chinese truffel bedreigt ook al de franse,
de helft (!) van de verkoop hier is al chinees… Nu wil een franse lekkernijen-firma
wel eens flink lappen om onderzoek te plegen om het rendement van de truffelverbouwing op te voeren. En dat door klonen
van de robuuste chinese soorten en door
ook eens goed naar de bomen te kijken.
Want aan hun wortels groeien ze...
Dat zou al in 2013 effect moeten kunnen
hebben. Wij wonen hier in HET franse truffelgebied en ik las en hoorde veel fraaie
verhalen over deze geheimzinnige lekkernij.
En heb een 150 jaar oud boekje in bezit
waarin een door de regering aangestelde
geleerde rapporteert over zijn rondreis in
truffelland. Uiterst vermakelijk vanwege de
prachtige bijgeloven over deze zwarte knol.
Ik zal de firma Delpreyat op dit boekje attent
maken..

DE ELECTRISCHE MOTOR (fiets)
Hij loopt 240 km/uur zonder een grammetje
CO2 en heeft een prachtig ontwerp. Hij
heeft maar EEN versnelling en een enorm
koppel en kan tussen het bijladen 250 kilometer ver rijden, daarna moet hij twee uur
aan het stopcontact. … Prachtig spul dus,
maar zijn prijs doet wat bekoelen: 58000 €.
Soms is groen wel heel erg duur!
DIGITALISEER UW OUDE PLATEN
U heeft e nog die oude vinyltjes? U wil ze
niet wegdoen terwijl uw eega dat eigenlijk
van u eist? Wel, dan is er nu een mooi compromis. U koopt voor 199 euro een speciale
kop waarmee u uw platen nog EEN keer afspeelt en die electronische kop zorgt dat de
muziek op een USB-stick komt en voila uw
muziek blijft voor eeuwig bij U. En uw huwelijk wordt nog beter dan het al was. En dat
voor 199 euro. Veel goedkoper dan een relatietherapeut!

DE ANTI-KANKER BACTERIE
De bekende E-Colie bacterie gaat de fabriek worden om om antibiotica te maken
tegen kanker. De universiteit van Californië
vond dat dit kan en het ziet er hoopvol uit.
De niet-ongevaarlijke E-Colie bacterie, die
elk mens bij zich draagt, blijkt plotseling erg
nuttig te kunnen zijn.

WONDERMATERIALEN
Ze verfraaien en vergemakkelijken ons
leven, de vele nieuwe materialen. Vooral
voor woningen, architectuur en voor decoratieve doeleinden zijn er nu erg goede alternatieven gekomen. Voor professionals
maar ook steeds meer voor iedereen. Hun
namen zijn wat apart, maar dat mag gezien
hun eigenschappen.
Daar is allereerst het beton met de naam
Ductal. Lafarge deed het ontwikkelen en er
zitten ijzeren draden in waardoor het trekvast werd. Het is ultra-resistent en plooibaar
geworden en lichter. Dit beton zal huizen
veel goedkoper maken. Er komt ook nog

DE LANDBOUWROBOT
In Tokyo is een soort “kostuum” ontwikkeld,
een robot waar een mens “in kruipen” kan.
Hij zit links en rechts van U weegt 25 kilo en
heeft 16 opnemers en 8 motoren. Dit superskelet van 6000 € maakt het werken in de
landbouw aanzienlijk lichter en dus sneller.
En dat is in Japan met een sterke vergrijzing een welkome uitvinding. Al eerder zag
ik deze uitvinding die toen werd aangeprezen voor soldaten. Die kunnen dan veel
sneller vooruit met hun zware bepakking…
Alle uitvindingen hebben twee kanten
EEN AUTOMATISCHE BOER
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een ultrabeton voor vazen, schalen, stenen
en plinten. Het lijkt wat op porcelein.
In Seoel is er al een brug van gemaakt, van
120 meter lengte.
Dan is er nu ook Corian, van hars en mineralen gemaakt. Het is neemt geen vocht op
is ondoordringbaar , en wordt in ziekenhuizen gebruikt omdat er zelfs geen bacterie IN kan. Het kan niet vuil worden, niet
met graffiti worden “besmet” en kan tegen
alle weer.. Het kan ook op gevels, in keukens en badkamers en ook in de plastische
kunsten worden toegepast. Er zijn al bestaande toepassingen, ook in de kunst.
Nu naar het intelligente glas dan maar.
Crealite is een soort dat alle kleuren kan
hebben en ook bewerkt oppervlak voor
decoratie. Daarbij blijft het gewoon goed
glas. Het type Image maakt het opnemen
van een foto of voorstelling IN de glaslaag
mogelijk en het type Priva-lite bevat kristallen die, mbv een beetje stroom het glas
ondoorzichtig maken.. en, hup. Weer doorzichtig met een druk op de knop. Type
Bioclean is zelfreinigend door het zonlicht
en type AGC vernietigt bacterieën op zijn
oppervlak.
En wat dacht u van zelfherstellend rubber: u
scheurt het in twee stukken en, past de
stukken op elkaar waardoor het weer een
stuk wordt. Met dit materiaal kan bitumen
worden gemaakt op een veel lagere temperatuur. .
Tenslotte kan nu ook aluminium veel beter
worden gekleurd en wordt nu ook al als
mooi gevelmateriaal gebruikt bij grote gebouwen.
Nog eentje dan: verf die je kunt opladen aan
het daglicht en die in het donker dan 10 uur
lang licht uitstraalt.

ZONNEBILJETTEN
Drukkerijen van bankbiljetten zijn goed in
het maken van flexibele zonnepanelen.
Hoezoe? Dat vonden ze uit in Australië
waar ze dat al doen zonder silicium te gebruiken enkel dus met organisch materiaal.
De circuits worden als met inkt op een
onderlaag gedrukt. Het belooft de prijs van
zonnepanelen stevig te gaan drukken!
Bewaar dus nu uw papiergeld thuis in de
ouwe sok!
ELECTRONISCH SKIËN
De skiërs worden vanuit hun ski’s al ingelicht over wat te doen om beter te sporten.
Opnemers in de ski’s sturen data per telefoon naar een computer en die leiden na
verwerking tot instructies terwijl u de berg
afraast. Toontjes in uw skihelm vertellen u
ook wat te doen. En als u beneden op het
terras zit krijgt u meteen een analyse van
uw laatste afdaling en… adviezen. De Digital Skiing Coach uit München komt binnenkort op de markt. De skileraar verliest nu
ook zijn werk, behalve de hele mooie, die
waren toch al in een ander soort business
verwikkeld. In after ski met de ladies.

………………………………………
……………………….………………
TOPICS/CAPITA SELECTA
-ZIJN RIJKEN DAN ZO STOM?
Ik heb altijd veel respect gehad voor mensen die hun fortuin MAAKTEN, als het tenminste niet op TE onfatsoenlijke manier ging
en ten koste van alles en iedereen. Want zij
zijn het ook, die ondernamen en de
economie deden floreren. Dat er vele bij zijn
die nauwelijks iets van de wereld snappen,
want ze zijn vaak vakidioten en/of geldverslaafden, is ook te begrijpen. Dat is de tol
van alleen hard werken en niet at te veel
rondkijken. Onder de aanhang van Pim in
Nederland, nu Verdonk en Wilders, zit nogal
wat van dit volkje. Hun optreden in de
politiek waar je toch wel iets van de wereld
moet snappen, zagen we in Nederland: wat
een stelletje oenen en klungelaars gingen er

De technologie brengt ons steeds verder en
gaat nu ook onze “klassiekere materialen”
als beton, steen om te bouwen en glas vervangen of veranderen. Ach onze voorvaderen zagen het beton komen en ook glazen
gevels, maar nu zijn wij aan de beurt. Uw
nieuwe huis zal sneller “ouderwets “ zijn dan
vroeger en energiebesparing en esthetisch
bouwen krijgen meer kansen Pas si mal,
toch?
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maar helaas ook van de afdeling ECHTE
bandieten.
En zo kom ik tot het antwoord op de
beginvraag: Ja, er zijn echt stomme en echt
slimme rijken. En ook goeie en foute in
moreel opzicht dan. In die kringen “n….en”
de slimme en slechte, dus ook de domme…
Waarmee eigenlijk een open deur blijkt te
zijn ingetrapt. Een
grapje van (ogenschijnlijk) heel andere soort past hier wel bij:
“Intelectuelen komen onder alle bevolkingsgroepen voor, zelfs onder academici”.
Hoedt u dus voor benepenheid, gierigheid,
bakken met vooroordelen en pretkuiven.. Zij
zijn hard werkend naar boven gevallen en
weten daar niet wat ze eigenlijk zien. Parvenu’s dus… (via ping-ping opgeklommen)
en patjepeeërs, de proleten van het grote
geld. Die de wereld nu echt in de strond
drukten. En ze waren en ze zijn overall rond
u. Hoedt u dus voor namaak. En nog meer,
voor de echte.
****

daar toen voor de bijl. Ruziënde stukken
onbenul, niet verder kijkend dan “de belastingen”. Patje-peeërs noem ik ze maar.
En wat er rond het domme rund Bush gebeurde hoeft nu echt geen betoog meer.
Maar nu zien we naast de vele slachtoffers
van Madoff, die van numero twee Stanford
uit Texas. Hij volgde exact het Madoff-recept: een schitterend imago van rijkdom
ophouden en naar het mondje praten van
zijn in katzwijm liggende klanten. Blind geworden door de mammon van NOG MEER
geld, dan ze zelf al hadden. Terwijl ook hier
vele malen in de lange jaren dat nr. 2,
Mr.Stanford de kluit bedonderde, behoorlijk
rare incidenten waren. In 1991 werd de vergunning van Stanford’s bank in Montserrat
ingetrokken, de Raad van Be-stuur was het
een grote club familie en vrienden van de
Stanfords.In 2007 kreeg men van de Financiële Autoriteit zelfs een boete van
10.000 (!!!) $ omdat de verslaglegging niet
deugde (…). En intussen sponsorde
Stanford tennis, cricket, en golftoernooien
en vlogen klanten gratis met de stanfordjets
naar Antigua waar ze hun centrum hadden.
Gewoon het recept Madoff qua imagebuilding en ook qua oplichting: dus weer een
Ponzi-pyramide!
De vraag is natuurlijk eerst: waarom sliepen
de financiële autoriteiten in de VS, nu weer?
Antwoord; dat komt nog wel boven! En dat
stinkt erg, zeker weten.
De volgende is: waarom gingen ook grote
banken (als UBS) met hen in zee? Het KAN
gewoon niet dat ze niks wisten. Er waren n.l.
de nodige financiële kanonnen die het AL
LANG wisten en die er ook ver vandaan
bleven. Dus het antwoord is: er zijn , net als
in alle bevolkingsgroepen, ook hier stomme
en slimme rijken. En om rijk te worden is
eerder hard werken, risico nemen en wat
aanrommelen met de fiscus belangrijker dan
ontwikkeling en echte slimheid. En Madoff
en Stanford mikten op de eerste categorie,
die het boerenverstand uitzette door de
verblindende
gloed
van
de
super
rendementen en de bling-bling er omheen.
Madoff en Stanford zijn zelf van categorie
twee bij de rijken, de ECHT slimmen dus,

- JAGEN OP 10.000 MILJARD $
Deze som is ca 5 keer wat China aan dollars in kas heeft en dat schijnt er wel te “liggen” in de belastingparadijzen van onze
wereld. Van Monaco, naar Jersey, via Luxemburg, de Bermuda’s, over Zoug en Naura ,Liechtenstein en de Kaaimaneilanden…
en er zijn er nog wel meer. Ik telde er op
een kaart wel zo’n 50 stuks.
Nog interessanter is wat daar eigenlijk gebeurt en wat er te zien is. Een rijtje:
-10.000 miljard $ “ligt” er dus…,
-50% van de wereld-geldflux gaat er langs..
-het IMF telde er 4000 banken, 60% van de
hedge funds, en 2 miljoen brievenbusfirma’s
-de belastingfraude op de wereld ligt in de
buurt van 350 tot 500 miljard zegt de Wereldbank.
-De VS verliezen jaarlijks ca 100 miljard $
door het bestaan van dit fenomeen.
-De duitsers raken ca 25 miljard per jaar aan
belasting daar kwijt.
-Frankrijk “laat” er ca 20 miljard ongezien
naar toe verdwijnen.
Dat is dus echt geen kattepis. Nee, dat is
“de echte nieuwe as van het kwaad”, zegt
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Maar nu, wat te doen? Wel er komt nu een
uitgebreide lijst van landen “die tot ongewenst fiscaal paradijs” zijn gedoopt. En
daartegen worden, als ze niet bijdraaien,
sancties geëist. En nu moeten regeringen
aan banken in hun land dus de rekeningen
opvragen van HUN klanten in een van hun
filialen onder palmen, in de sneeuw of aan
witte stranden. Dat gaat dus een topsport
worden en u begrijpt dat er nu al zweetdruppels staan op diverse voorhoofden. Op die
van de boosdoeners en op die van “experts”
die nu een nog mooiere trukkendoos moeten uitvinden om, tegen mooie courtages,
hun “arme, geplaagde klanten” te redden
van de fiscale dood.
Wie dat gaat winnen? We zullen het nooit
weten, maar er gaat nou wel wat gebeuren.
Vele reputaties van banken en hun klanten
(zie Liechtenstein met honderden bobo’s uit
Frankrijk en Duitsland!) gaan nu op de grote
schop. Eindelijk krijgen we nu dus wat terug
voor het gestolen geld: een stelletje namen
die nu stamelend hun vergissingen moeten
bekennen? Ik vrees dat zelfs dit zelfs niet
ons deel wordt..
En voor u mij ziet als de puriteinse wrake
God’s: ik weet zeker dat iedereen wel eens
fraudeerde, die wat te frauderen had. Hij die
zonder zonde is….. dus… Maar zij die ons
beleerden over gedrag en moraal en nu bleken dat na 5 uur zelf niet meer te weten, die
hebben nu twee problemen. En dat is gewoon terecht.

de baas van het IMF! Vele overheden komen nu overeind en willen hier wel eens wat
aan gaan doen. Merkel, Sarkozy, Obama
hun namen hoorden we al in dit verband.
Obama kreeg, onder zware pressie al 250
namen van UBS in Zwitserland los, en eist
nu inzicht in nog eens 52000 rekeningen
van amerikanen in dit land.
Ach het is allemaal niet van gisteren, het
Zwitserse bankgeheim viert al zijn 300e
verjaardag binnenkort. En zelfs in de tijd van
de grote grieken waren er “taxhavens”.
Er is van alles daar aan de hand: niet zozeer het betalen van zeer weinig belasting,
want dat mag elk land zelf weten. Nee het
toelaten van bedrijven en hun geld zonder
een redelijke registratie ervan onder beroep
op: “het vrije verkeer van mensen en goederen”. Erfgenamen van fortuinen, sterren,
emirs, olieboeren, ontsnappen via deze
plekken aan “hun” fiscale verplichtingen
thuis. Het zijn zwarte gaten in de “trajecten
die het geld over de wereld maakt”. Het
verdwijnt er spoorloos en duikt “omgekat”
weer elders op… Het zijn geoliede scharnierpunten in de financiële acrobatiek die de
rijken door lenige experts laten uitvoeren.
En denk nu niet dat zich hiertoe enkel louche bankiers lenen… nee. Alle grote banken
ter wereld hebben hun filialen op deze ,
vaak erg fraaie plekken. Citibank , dat nu
fors in de handjes van Obama zit (40% al),
heeft maar liefst 427 filialen in “off-shore”
plekjes. En ook Uw bank zit er gegarandeerd als ie een beetje body heeft. Maar nu
die banken allemaal de staat, dat zijn wij
dus, te hulp roepen en wij van ons BELASTINGGELD hun moeten redden, wordt het
wel wat komisch, dat zij meewerkten aan
het ontduiken van belastingen, door sommigen van ons… Dat zit dus nu niet meer zo
snor. Wij werden dus dubbel gepakt: wij betaalden “teveel belasting” omdat “andere
schatrijken het lukt om “te weinig of GEEN
belasting te betalen”. Dat is in deze tijden
van wenende en steunvragende bankiers,
die net nog even enorme sommen aan bonussen opstreken (en dat dan naar zo’n
paradijsje stuurden), iets wat nu stevig
opvalt. Ca suffit dus…

****
-EEN DAGJE OP DE KAAIMANEILANDEN
Wilt u een HEDGE FONDS oprichten? Dat
kan hier, op de Kaaiman-eilanden. En ook in
een dag en voor een paar dollar. En als Airbus zijn vliegtuigen verkoopt aan Air France
of Quantas, gaat dat door ze hier te verkopen aan een charitatieve organisatie (!),
die ze daarna doorverhuurt aan deze maatschappijen… Echt waar. Ook de charitas is
er zelfs mee gediend, omdat een klein beetje geld mag worden gebruikt om het locale
Rode Kruis te steunen! Over zo’n miljoenen
transactie wordt dus natuurlijk wel GEEN
CENT belasting betaald.
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caten. Denk nu niet dat enkel wat louche
rijken hier rondrommelen, nee, laatst nog
verloor een samenwerkingsverband van
franse gemeenten dat via het beleggingsfonds Promores uit Zwitserland 65 miljoen
belegde al zijn geld door de crisis! Want die
kun je hier NIET buiten de deur houden,
helaas.
Ter afronding nog wat bekende namen en
schandalen: Enron, Parmalat en ELF waren
de laatste jaren scherp in de kijker wegens
malversaties, die allemaal ook via de Kaaimaneilanden liepen..
Zo u weet nu hoe ook u de fiscus kunt
omzeilen. Maar u hoeft niet zelf te gaan
naar deze fraaie plek; u kunt terecht bij een
grote bekende bank in bijvoorbeeld Luxemburg of Zwitserland. Die fiksen dat graag
voor u als u met een flinke poet komt. Pas
wel op, want mogelijk komen ze binnenkort
ook op de blacklist van de EU en de VS…
Dus het rommelen wordt nu NOG gecompliceerder, maar verdwijnen zal en kan het
natuurlijk nooit. Want waar VRAAG is komt
altijd een MARKT; gouden regel der mensheid. Sinds de eerste dag van haar haar
bestaan.

U wilt nu wel weten hoe het verder zit? Wel
een eenvoudige informatie over een bedrijf
hier kost 25 $; en dan weet u de plek van
vestiging, zijn juridische status en het adres
en dat is het dan wel. Wilt u MEER, dan
duurt dat een jaartje en u moet ook eerst
een rechterlijk mandaat hebben.
U kunt dus echt wel wat vragen over een
van de 268 banken, 140 trusts, 780 verzekeraars maar pas op, want dit eilandenstaatje komt qua financiële status direct
na Londen, New York, Tokyo en Hong
Kong. Ah, ik vergat nog de 9600 hedge
funds hier, waaronder Centaurus, Paulson,
en GLC Partners die allemaal hier in George
Town zijn gevestigd. Dat heet, ze hebben
hier een adres, een postbus, samen met
zo’n 15.000 anderen..
Deze twee eilanden liggen naast Jamaica,
de Bahama’s en dichtbij Miami en werden
door Columbus ontdekt in 1503. In 1640
werden ze brits en in 1800 kregen ze een
speciale status van de engelse koning
George III. Geen dienstplicht en geen belasting. En dat bleef zo ook na hun zelfstandigheid in de 60-er jaren.. Er is dus niks
illegaals aan de knikker hier. Ze werden
eerst een soort “overloopje” voor de Bahama’s, maar zijn nu groot in de financiële
wereld met zijn complexe transacties.
Het gaat de mensen hier, allemaal advocaten, bankiers en administratievelingen
goed: het BNP per kop is een der hoogste
ter wereld, 47000 $. Er passeren hier
jaarlijks via transacties ca 2000 miljard $, en
dat is 5% van het WERELD-BNP!
Ja, er zijn hier ook accountants van de grote
kantoren ; KPMG heeft hier 240 personeelsleden wonen. Die controleren overigens enkel de banken hier, verder is er
geen accountancy nodig. De locale toezichthouder werkt ook enkel voor de banken. Alle anderen hebben dus vrij spel…
Bezoekers hier, zaten meestal wel 15 uur in
het vliegtuig uit New York, Londen etc. en
komen hier ook niet om bij te bruinen. Een
hoteldame zegt dat 70% van haar gasten
mensen zijn van UBS, Deutsche Bank en
toekomstig personeel van advocatenkantoren hier. Een hele deftige en grote vanouds heet hier: Maples & Calder Advo-

****
-TOCS EN TICS
Een TOC is in het Frans een “Trouble Obsessionel Compulsif“, een hollander noemt
dat in de wandeling een TIC. Waarvan ik U
de invulling der letters helaas niet kan geven..
Als u na een klusje 50 keer uw handen
schrobt (en GEEN chirurg bent), dan heeft u
een flinke TIC. Kijkt u wel 25 keer, voor u de
woning verlaat, of alles wel ECHT op slot zit
dan heeft u er ook een. Deze zijn niet al te
ernstig; al begreep ik uit een artikel dat je op
den duur toch nog meer TICS kunt oplopen
NA één onschuldige.
Maar, roept u meteen wat U denkt, zonder
schroom of rem, dan heeft u Gilles de la
Tourette en dat is niet best. Ik kende er ooit
een, een advocaat, die met zijn TIC failliet is
gegaan aan tegen hem gevoerde processen
over “belediging”. Hij moest een advokaat
inhuren om zich te verdedigen en ging
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dan ook”, niet klopte. Confrontatie met de
angst was een goede therapie, beweert hij.
Vaak moeten de psych’s het opgeven, ze
kunnen niets doen, wat natuurlijk voor betrokkene een ramp kan zijn.
Is er wel hoop dan duurt een behandeling al
gauw twee/drie jaren. Bij een psych met en
TOC kan het zijn dat u eeuwig op consult
moet terugkomen omdat hij zeker wil weten
dat u genezen bent… Tegen gereduceerd
tarief dan wel natuurlijk.
Wat moet ik nou met dit verhaal, hoor ik u
denken? Waar wil die man naar toe? Wel, ik
kan het niet laten over dit soort dingen te
schrijven dus. Dat is mijn TIC en TOC.
Maar geef nou zelf toe: een mens met een
niet al te beroerde TIC is toch vel leuker dan
zo’n grijze muis waarmee je nooit pret kunt
hebben? Ik heb teveel önberispelijke mensen” getroffen in mijn 66 jaren en hoopte
steeds dat ik gauw zo’n halve geticte tegen
zou komen. Die me wakker zou maken, me
tot nadenken zou aanzetten en, dank u
zeer, ook tot en grote lach zou noden. Als je
deze mensen dus zoekt, zoals ik, heb je
OOK een TIC. Maar daarvoor hoef je niet
naar de psych. Tenzij de psych een bijzondere grapjas is natuurlijk. Dan krijg je er
een vriend bij, die eerst je dokter was.
Dus overdrijf het niet, schaf een leuke Tic
aan en wees het zout in de pap van uw
medemens. Want er is al genoeg ellende
op deze aardkloot.
PS: omdat ik niet zo duidelijk heb waarom ik
dit onderwerp oppakte om er iets over te
schrijven, vraag ik u om mij wat te helpen bij
het duiden ervan. Ik hoop dat u concludeert
dat ik gewoon een prettige TIC hebt, die in
Frankrijk een TOC heet.

daaraan failliet. Wat hij tegen die advocaat
zei onderweg, weet ik helaas niet. Hij kon
niet naar een resto gaan, want kwam de
ober hem zijn vragen wat hij kon doen, dan
lag hij 10 minuten later op straat met blauwe ogen. Want obers zien er nooit goed uit
en HIJ zei dat dan ook in geuren en kleuren!
Er zijn drie groepen “geTICden” zegt men:
De bijgelovigen; zij die allerlei riten nodig
hebben als ze iets moeten doen.
De wassers; die zich handen en soms het
hele lijf kapot schuren.
De controleurs; die wel 100 keer verifieren
of ze niets verkeerd deden of vergaten.
Er zijn ooit in Lyon een bosje nonnen naar
de psych gestuurd omdat ze per dag 20 à
30 keer wilden biechten. Die behoorden tot
de “bijgelovigen” denk ik, maar mogelijk
was de biechtvader gewoon een knappe
man. Ook iemand die niet naar de Supermarkt durft omdat hij bang is dat hij zich
daar meteen naakt uitkleden zal, zit niet helemaal goed. En als u een boom onderweg
steeds links MOET passeren, moet u ook
gaan oppassen. Of als u NIETS kunt weggooien, zelfs uw vuilniszak niet, dan bent u
ook aardig rijp voor consult. En durft u de
deurklink niet vast te pakken uit smet-vrees,
dan gaat dat uw verzekeraar ook veel geld
kosten. Zo is er een eindeloze lijst van TICCERS van zeer diverse soort.
Maar schaam u zich nou niet, u heeft beroemde voorgangers zoals Sören Kierkegaard. Deze filosoof had enorme smetvrees en verdampte om zich heen voortdurend eau de Cologne om zich te beschermen. En ene Emile Zola, de beroemde
auteur, telde altijd de treden van de trappen
en vermenigvuldigde de huisnummers bij
het wandelen. Howard Hughes, de miljardair, had ook smetvrees en eindigde in zijn
bed omgeven door mormoonse verplegers.
De psych’s hebben het best moeilijk met de
TOCS en TICS. En verzinnen vele therapieën. Een van hen deed de patient op
luide toon om de dood (van de psych)
roepen… en stuurde hem dan naar buiten
en, liet hem na 15 minuten weer binnen. En
zo bewees hij dat zijn bijgeloof: “ik kan
iemands dood echt wensen en het gebeurt

****
ARABIEREN: LIAISON INDIA-CHINA EN
EUROPA.
Tja, zo’n titel doet tegenwoordig verwonderd
opkijken. Arabieren als verbindende schakel
tussen volken? Toch was dat echt zo, nadat
ze al in 705 Azië binnentrokken en in 40 jaar
heel Centraal Azië bezetten. Met als prachtige centra Samarkand en Boukhara in hun
staat van de Salmaniden.
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drie maanden. Deelname aan de sta-kingen
is altijd een onderwerp van herrie: de
vakbonden beweren nu weer 50% en de
minister zei .. 21%.
Ook aan de volgende ”sfeerschets” is de
toestand te zien: “ In het franse onderwijs is
er geen enkel management, geen enkele
ontwikkeling en ook geen carrière ontwikkeling. Iedereen is op zich. Alles is gladjes
en roerloos. Al bent u de beste leraar of de
slechtste, het maakt niets uit. Geen enkele
negatieve sanctie en geen enkele positieve
en ook geen enkele progressie in salaris”.
En daar wil Sarkozy, niet als eerste overigens, met zijn adekwate minister Darcos,
verandering in brengen. Tot grote schrik van
de meeste onderwijzenden, die een kampioenschap in conservatisme hebben gewonnen.

In 1751 was het raak, China en de arabieren vochten 5 dagen een grote slag; die de
chinezen verloren. Daarna trokken die weg
uit Centraal-Azië voor zo’n tweehonderd
jaar. En zo werden deze arabieren de “doorgevers” van cultuur en wetenschap. Griekse
filosofie en kennis, indische wiskundekennis, chinese medicijnen, astrolonomie en
scheikunde kennis. En dat “kruiiden” ze naar
Europa via Al-Andaluz , het Arabische rijk in
Spanje. Waar ook de daar aanwezige joden
fors meemixten..
Aan het hof in Samarkand sprak men arabisch, perzisch en
Turks en er waren grote bibliotheken en veel
geleerden trokken hierheen.
Ze bleven hun oorspronkelijke cultuur (préislam) nogal trouw, maar bekerden zich in
11e en 12e eeuw wel tot deze islam.
Eind 12e eeuw komt Djengis Kahn, met zijn
mongolenleger, en neemt Samarkand en
Boukhara in.
Weg dan met de Arabische beschaving en
macht in (de huidige) landen als Turkmenistan en Oezbekistan.
Wat leert dit stukje historie? Wel, die arabieren waren eeuwenlang DE voortrekkers
in ontwikkeling en handel, als gelijke en
machtige pool naast China/India en Europa.
Ze werden later pas moslim en werden
daarna ook door de Mongoolse macht
vermalen. Lang daarna kwamen ze weer op
als olie-boeren…en bevechters van westerse cultuur en alle andere geloven dan de
islam. Een culturele clash dus, geen culturele uitwisseling…
En nu zegt men dat Europa op zijn “retour”
gaat en vooral Azië (China, India) DE
politieke en economische polen worden.
Terwijl de VS vecht om zoveel mogelijk er
van “over te houden”. Dus leer eruit, dat het
dedain wat het westen nu heeft voor de
eens zo machtige arabieren, nu ook ons lot
dreigt te worden… Immers, niks blijft, alles
stroomt..

Wat zijn de wat meer objectievere feitelijkheden?
-Er is hier een onderwijzer op 12 leerlingen.
Dat is “slechter dan in Spanje en Italië (1 op
10,6), maar veel “beter”dan in GB (14),
Duitsland 15 en Nederland (16). Dit zijn
gemiddelden; per klas of vak kan het echt
nog veel lager zijn…
-51% van de onderwijzenden willen liever
een ander vak. Vooral zij onder de 30. Doch
slechts 10.000 stappen er per jaar op (er
zijn er in totaal 730.000!). Dus de onvrede is
groot.
-Binnen 10 jaar gaat 51% met pensioen…
en sinds enkele jaren worden niet alle vertrekkende vervangen. Zo’n ca 10.000 worden jaarlijks geschrapt. Een merkwaardig
toekomstbeeld duikt op. Maar het aantal
leerlingen loopt ook gestaag terug.
-De kosten zijn hoog. De uitgaven per leerling zijn sinds 2000 gelijk gebleven: 7100 €
is het gemiddelde. Voor het lager onderwijs
5000, Secondair (middelbaar) 8800 en hoger onderwijs 9300 €. In vergelijking tot het
buitenland is het beeld ongeveer gelijk in
GB, Duitsland. Maar als je resultaten vergelijkt is het schokkend: Gemeten volgens
de Pisa-methode (een meting van de OECD) staat Frankrijk op 475, GB op 520,
Finland op 560 en Duitsland op 530. Dus

***
HET FRANSE ONDERWIJS IN CRISIS
Het franse lagere/middelbare onderwijs Is er
beroerd aan toe. Dat is te zien aan de 34
stakingen die er waren in 8 jaar; dus een per
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Helaas heeft de recente crisis hieraan nog
extra voeding gegeven.. Velen denken dat
daarom de franse jeugd met een wereldbeeld rondloopt dat nogal archaïsch kan
worden genoemd. Zij leerden steeds “njet”
zeggen en de straat opgaan voor alles. En
vooral niet om te overleggen over veranderen… Hierin zit een essentieel punt waarom de franse maatschappij zo langzaam
verandert en om deze reden is ook hier het
stakingsmiddel zo’n veelgebruikte “ontspanning” en zo “onschuldig”. De last die het
publiek heeft van stakend vervoer wordt
gekleineerd: HUN stakingsrecht is veel
“hoger” dan het recht op vervoer als je een
kaartje kocht.

Frankrijk zit bij de duurste en bij de slechtste..
-De (vakbonds)organisatiegraad is 29%;
en dat is in dit land erg hoog. In het bedrijfsleven bijvoorbeeld is het 5%. De vakbonden die erg agressief zijn, verliezen snel
aanhang en weren zich dus tegen hun tanende invloed. Let wel: ¾ miljoen kiezers
werken dus in het onderwijs. Dat is voor een
partij als de PS een enorme aanhang, waardoor deze partij al jaren niet durft door te
drukken met hervormingen. Claude Allègre
onder Jospin moest de laan uit bij de eerste
verandering…
-De inspectie komt nooit kijken bij ca 10%
der onderwijzende. En 22% vindt inspectie
onzin. En ¾ van hen is tegen beoordeling
door de schoolleiding!
-In 30 jaar is geen enkel hervormingsvoorstel door de bonden geaccepteerd. Zij
zingen maar een lied: er moeten (nog) meer
onderwijzenden komen! Terwijl de leerlingenaantallen in het lager onderwijs dalen …
Ze aarzelen ook niet borden mee te dragen
waarop staat dat Darcos: “Het onderwijs
ruïneert”. Maar Darcos, even tot tempoverlaging gemaand bij de lycea, gaat moedig
door. Hij zegt: Ik heb zozeer gelijk, dat de
vakbonden nu al mijn voorstellen verdraaien
of verkeerd neerzetten… En de studentenvakbonden worden stevig aangestuurd
door de “grote bonden”. De kids moeten
mee in de protestoptochten met borden, en
krijgen geleerd dat “de minister en de regering een stel schurken zijn die hun school
willen afbreken “ en de lyceum-leerlingen
wordt geleerd scholen te bezetten en af te
grendelen, en werkwilligen fysiek toegang te
weigeren. Al een paar keer ging het fout
onder de leerlingen… En de politie kwam
vrede stichten. Ook als schooldirecties
bezetting niet accepteren en de politie
bellen, worden als “misdadigers” afgeschilderd. Omdat het onderwijzend personeel
vooral “frans-links” is, --(met modern links
heb ik geen enkele moeite, maar met het
superconservatieve franse links des te
meer)-, wordt kinderen opgevoed in een
soort “anti-kapitalisme”. Waarbij de werkgevers c.s. worden neergezet als geldwolven die hun personeel graag knechten.

Deze mammoet moet dus om; een culturele
revolutie is hier echt nodig. Ook in het besef
dat in vele westerse landen het onderwijs in
last verkeerd, moet toch worden volgehouden dat het in Frankrijk erg slecht erbij staat.
Het zal er nog om gaan spannen bij de lopende onderwijshervorming en “they are
going to hit the street”. In Marseille ligt zo’n
beetje het zwaartepunt van vakbondsFrankrijk… en op de Rue de la Republique
ziet het regelmatig bont van de betogers.
Voor alles wat niet anders kan en dus
VOOR afblijven en gewoon laten”. Het
stakings- en betogingsrecht is essentieel in
een democratie, maar als het een dwangmiddel wordt tegen democratische besluitvorming ontaard het in dictatuur van de
straat, en daarvoor is men hier erg bevreesd. Zelfs Sarko weeet hoe explosief het
op dit punt kan worden en houdt er rekening
mee. Maar hij laat de druk geen moment
echt wijken, hij speelt slechts op het uithoudingsvermogen van de opstandelingen… En
hij weet ook dat de oudjes het onderwijsterrein verlaten en dat de jongeren ontevreden zijn, ook met hun vakbonden. Zo
wordt veranderen in Frankrijk dus ook een
slijtageslag.
Leon, jan 2009
Bronnen: divers, o.m. Le Point dec. 2008.
****
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nomie gaan ruineren en ook niet nucleaire
energie stomweg afwijzen. Let wel: de ecologen die eigenlijk iets tegen transport “as
such” hebben, waren jarenlang ook tegen
de stimulering van de electrische auto. En,
zucht Allègre, ik ben al jaren voor zuinige
energiegebruik in huizen en zonne- en geothermische energie. Daarboven ben ik groot
voorstander van een groene economie en
tegen dat “ideologische anti-groei debat”.
Want het grote probleem is niet de aardopwarming maar een toename van crisissen
en catastrofen van locale aard. Zoals locaal
grote kou en dan weer grote hittegolven.
Denken dat je dat kunt aanpakken met CO2
uitstoot te verminderen is onzinnig. Moet het
vliegveld van Marseille nou sneeuwschuivers kopen omdat de aarde opwarmt? En
waarom je druk maken over zwervers in de
kou, als de aarde opwarmt? De kou is voor
de natuur veel gevaarlijker dan de warmte!
Dus laten we ons voorbereiden op het handelen bij extreme klimatologische situaties
en werk en welvaart scheppen om dat te
kunnen betalen. En geloof me, de wereld
van morgen wordt veel meer bedreigd door
anarchie, problematische demografie, tekort
aan drinkwater en de onherstelbare vernietiging van vruchtbare gebieden dan door de
opwarming van de aarde.

-CO-2 (HYSTERIE )
AARDOPWARMING IN EEN KOUDE WINTER
Sinds twee maanden moed je een flink
mens zijn om over de opwarming der aarde
te praten nu de temperaturen op veel plaatsen extreem laag zijn, zie Canada, Siberië
en ook Frankrijk. De “experts” zijn al “omgeslagen” en in kranten staan allerlei verhalen. Het zal een eeuw niet meer erg warm
worden en ook insectenplagen in Parijs in
2075!
En nu dus de feiten even: de temperatuur
van de oceanen stijgt NIET meer sinds 2003
(!); het jaar 2008 is een van de koudste
sinds 10 jaar en er zijn betrouwbare aanwijzingen dat 2009 hetzelfde wordt.
Zijn we nu dus in een koudeperiode aangeland? Nee, dat zeggen zou onzin zijn. Het
klimaat is zo complex en onze kennis en
modellen nog zo beperkt ,dat voorspellen op
10, 30 laat staan 100 jaar hachelijk is. Prof.
Carl Wunsch van MIT vertelt over de enorme lacunes van kennis die bestaan in de
wetenschap der oceanen. En vanwege de
enorme invloed van oceaangedrag op het
klimaat, is, zegt hij, elke voorspelling op termijn wetenschappelijk onverantwoord. Dus
het is beter te studeren op feitelijkheden dan
energie te verspillen in voorspellen. Ai!
Helaas zijn we terecht gekomen in de virtuele wereld. De machtige uitvinding van de
computer kan echter niet de waarneming
van de feitelijkheid vervangen. Modellen
construeren is prachtig, maar je moet ze wel
valideren door te toetsen aan de WERKELIJKHEID. En dat wordt door wetenschappers en journalisten, die gepakt zijn door illusies, vergeten. Achter de financiële crisis
zaten ook een flinke hoop modellenmakers ,
die ons ernstig misleid hebben: zegt George Soros. Net zoals je nu ook niet Nostradamus moet gaan geloven over de economie van morgen, moet je ook de klimaatclub
van de VN (GIEC) niet geloven over hun klimaatvoorspellingen. Zo die zit er in!
Zeggen dat de CO2 toename HET grote
ecologische probleem is is uiterst aanvechtbaar! Natuurlijk moeten we de uitstoot
beperken en CO2 opslaan in de bodem,
maar daartoe moeten we nu niet onze eco-

Zo luchtte de (linkse) Claude Allègre zijn
hart in Le Point van februari 2009. Hij staat
pal over-eind en krijgt steeds meer steun
met zijn door vele “extreem” gevonden
positie en daarbij heeft de ervaring met de
financiële en nu de economische crisis best
geholpen.
Een wiskundig model is geen profetie, maar
een BENADERING van een complexe werkelijkheid binnen bepaalde grenzen..
Profeten bestaan niet en Allègre is dus eigenlijk mijn anti-profeet!

NAGEKOMEN WIJSHEID
Nog een interessant nagekomen berichtje.
Als groenafval gaat rotten komt er methaan
vrij. Als er dus, door natuurrampen heel veel
bomen etc. tegen de vlakte gaan, wat nu regelmatig gebeurt of als er hoog water ont-
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staat kan je dus veel rottigheid krijgen. In
Frankrijk na de stormen en ook in het Amazonegebied na veel hoog water. Zo komen
biologen er nu achter dat er nogal wat CO2
op deze “natuurlijke manier” wordt geproduceerd… Ook dit is in de New Yorkse
modellen over CO2 prognoses vergeten. En
nu een adviesje: stop dus geld in het
opruimen van het omgevallen hout, gebruik
dat ook weer voor schone verwarming etc.
en voorkom zo deze “natuurlijke CO2productie”. Dat geld is dus beter besteed
dan het gebruiken van de vliegtax om… de
AOW te betalen.

Al snel na het lezen van jouw reactie begreep ik, dat ik voorbij gegaan ben aan de
wil van de mens om te controleren en te beheersen. Ik ben begaan met het lot van de
mensheid en ik stelde me voor dat ik de
aarde bekeek vanaf de maan. Een overbevolkte planeet met de mens als boos-doener
erop. De mens is het enige dier dat zijn eigen nest vervuilt. Zodoende en gedreven
door een noodlottige speling van de natuur;
hij heeft een egoïstisch, slecht ont-wikkeld
denkbrein, maakt hij er een zootje van. Als
enige mogelijkheid voor overleven van onze
soort en misschien wel de hele blauwe planeet zie ik het rattenscenario voor mijn
geest. Stop in elk van twee gelijke kamers
tien ratten. Laat de ene kamer ongemoeid
en daar zullen teveel ratten komen. Daar
ontstaan neurotisch gedrag, vechtpartijen,
angstpsychose, vervuiling, agressie, ziekten
en meer van dat soort groot-steedse zaken.
In de andere kamer, waar de mens ingrijpt
door het rattenaantal constant te houden,
heerst harmonie. Ik denk dat terug naar
basics de enige weg is. Welk advies gaf
jijzelf niet zolang geleden naar aanleiding
van de crisis? Ga voor goud! Dus terug naar
reële, tastbare, praktische zaken … een
goudbaar als ruilmiddel.
De medici zijn zo nobel niet als zij zich
willen voordoen. Ook zij zijn uit op
winstbejag en geven nieuwe medicijnen
mondjesmaat uit tegen astronomische
bedragen. Zelfs deze wetenschappers
voorzagen niet, dat de werking van
antibiotica eindig is door resis-tentie. Door
deze mannen en vrouwen wor-den we veel
ouder. We zijn daardoor met te velen. Niet
levensvatbare foetussen worden toch erdoor
getrokken. Wat voor goeds le-vert dat op?
Sterven wordt vooruit gescho-ven en is
daarmee iets slechts. De jeugd wordt
verheven tot ideaal. Wentel je in crème-pjes,
verbouw je lijf met botox, braad onder de
zonnebank, trim tot je tachtigste! Dit
zelfbeeld is mensonwaardig. Nu vraag ik mij
af, wat we bereikt hebben met ons in-grijpen
in de natuur. De mens zal altijd ach-ter de
feiten aanhollen zonder visie óp en respect
vóór wat er vóór die feiten op ons ligt te
wachten.

****
-MIGRATIE
IMMIGRATIE IN ZWITSERLAND
Ja, de zwitsers stemden met ruim 60%
VOOR open grenzen, een grote verrassing
eigenlijk. In een land met de nodige rechtse
populisten en racisten. Maar het was ook
een conditie voor toetreding tot Schengen…
dus herinnerden de zwitsers zich dat 1%
van hun groei al door de EU komt, zo’n 4
miljard € en ook dat je voor groei arbeidskrachten nodig hebt. Immers de roemenen
binnengekomen uit andere EU-landen redden het toerisme en de restauratie/-hotellerie al. En al één medische witjas op vier
komt uit Oost-Europa! Ook komen er steeds
meer ingenieurs, dokters etc. eraan, want
de zwitsers betalen goed. Let wel: 58% der
immigranten uit de EU bezitten een universitair diploma… dat was in 1990 maar
20%! De zwitsers spelen dus hetzelfde spel
als de amerikanen: let’s get the brains in
and let’s get old..,
****

FILOSOFEREN--DISCUSSIËREN
MAARTEN’S KIJK OP ONZE WERELD (2)
Vervolg van lezer M. op zijn bijdrage in de
vorige editie 50-09 en mijn reactie daar op.
Beste Léon,
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BINNEN wordt gedreven, (zoals ook elk
dier!), die daarna in zijn actie-uitvoering nog
wat moet kiezen. Dus zegt hij ook dat de
mens WEL iets kan doen aan zijn geluk en
dat van anderen. Maar dat kost moeite en…
eruditie. En eigenlijk is JOUW reactie ook
zo’n zoekactie om te “begrijpen”; dat is
exact wat Spinoza bedoelde. Bravo dus!
Maar om dat echt te kunnen waarmaken
moeten (jonge) mensen dus LEREN, (wie
zeg ik dat), en worden BELEERD = opgevoed. Om begrijpende mensen te worden.
Hoe slechter het de mensheid dus gaat, hoe
slechter zijn dus die mensen opgevoed en
verkeerd bezig geweest aan het “begrijpen”.
Dus niet op de eerste plaats: oordelen,
fingerpointing maar vóór alles: BEGRIJPEN
van de eigensoort en dus ook INZICHT in je
zelf .
Jij toont ook een stuk van “jouw begrip van
je soort en jezelf” als je beweert dat er
teveel mensen “op een hoop zitten op de
wereld. (rattenscenario)”. Maar dat is maar
de vraag: VELE REGIO’S EN LANDEN
ZAKKEN COMPLEET IN OMDAT….. ER TE
WEINIG MENSEN ZIJN, ZE STERVEN
DAAR UIT DOOR GEBREK AAN AANVULLING. Japan is enorm vergrijsd en kan
niet meer volhouden wat het deed, WestEuropa (Duitsland voorop) en ook OostEuropa (ook Rusland!) vergrijzen razendsnel, jouw eigen regio kalft enorm af. Zelfs
China met de (nu verlaten)1 kind politiek zal
straks vergrijzen en verkleinen.
Dus je krijgt je zin: over 25 jaar zijn er TE
weinig mensen in vele regio’s en dat zal
leiden tot grote problemen voor de achterblijvers… Geen geld meer voor zorg etc.
dus we gaan dan ook sneller dood. Waar je
overigens ook over spreekt. Dus je krijgt
eigenlijk een beetje twee keer je zin. Maar
dan iets anders.
De VS importeert bakken immigranten om te
GROEIEN, idem Australië en Canada, en
Japan kan er geen vinden… (en WIL ook
geen immigranten!). De landen met
immigratie willen straks niet OVERHEERST
worden door anderen, die hun mogelijk als
zwakkelingen zullen gaan behandelen!
Er is overigens best genoeg eten voor 9
miljard mensen aan voedselproductie mo-

Big brother is nu zo’n grote marionet geworden, dat wij ondergeschikt zijn aan de
mensen, die aan de touwtjes ervan trekken.
Wij worden inslaap gesust door politici en
gehersenspoeld door de mensen die de reclames maken met producten, die wij vooral
niet nodig hebben. De macht van de mensen, die aan onze touwtjes trekken, is vele
malen te groot voor hen. Dit fenomeen is
niet met politiek te bestrijden, want de politiek is ook onderworpen aan deze machtige
spelers. Als onderwijzer is het mijn taak om
kinderen te begeleiden naar zelfstandigheid.
Dit betekent loslaten en niet blijven controleren. Als de mens geknecht wordt ont“aard” hij.
Tot slot; wens ik niemand rampen toe. Ik
voorzie dat, door de hardleersheid van de
mens, rampen de enige herkansing zullen
zijn voor de mensheid en onze planeet. Hoe
die overlevenden de klus zullen klaren weet
ik niet. Wat ik wel weet, is dat zij een nieuwe kans krijgen.
Aldus lezer M.
Reactie LS:
Beste M. je maakt heel wat wakker met je
eerlijke betoog. En het schreeuwt om een
reactie, en dan nog eens om actie en
reactie…
Wie zegt eigenlijk dat de mens voor geluk
zou zijn geboren? Niemand toch, maar hij
kan dat mogelijk wel verwerven met veel
moeite en dan gaat hij at the end gewoon
dood. De hele natuur is zo, lijkt me.
Je wordt door twee liefhebbende mensen
op de aardkloot gezet; maar dan moet je wel
verder toch? Want niemand kon om zijn
geboorte vragen. Meestal besloten twee
mensen tot voortplanting en wilden hun
kinderen (ook) gelukkig maken en zo ook
zichzelf een beetje. En volgens Spinoza
(Hollandse topfilosoof van lang geleden),
worden mensen enkel gelukkig als ze “het
leven en de mensen zelf” goed gaan
begrijpen. Dus hij vindt dat ons aller opdracht is “begrijpen, doorgronden van
medemensen en dus ook van onszelf”.
Want als je “ons “soort” begrijpt en,- volgens
Spinoza dan-, ook accepteert dat een mens
eigenlijk vooral door IMPULSEN VAN
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fout. Als er EEN ding is verkeerd gelopen
dan is het de DESINTERRESSE van veel ,
welvarende, te dikke mensen in hun eigen
land en hun bestuur. En daarom werd dat
dan ook een slecht cluppie natuurlijk. Dus
wie is het schuld…. Niet de politicus, de
ondernemer die op winst uit is, nee wij allen
die niet op onze wereld letten. Want we
hebben geen tijd, we moeten genieten, mooi
zijn en pret hebben. Want dat…. leerden we
van…. Onze ouders? Van elkaar? Onze
onderwijzers? (Ai, sorry).
Dus ik zeg liever: Als de mens wordt VERWEND, ontaardt hij… Als de mens niet
meer WEET, dat NIKS vanzelf goed blijft,
ook geen democratie, dan gaat die dus naar
de filistijnen. En dat is precies waarom we
nu, ALLEMAAL, in een crisis zitten. We
werden TE LAAT wakker en nu moeten we
op de blaren zitten.
Maar, we komen er wel WEER boven op!
Zeker weten, en dan… begint het opnieuw.
Dat is het leven van de naakte apensoort.
Politici die mensen in slaap sussen moeten
worden weggestuurd dus; maar helaas
gebeurt het OMGEKEERDE. De politici die
eerlijk zeggen wat er gebeurt of MOET
gebeuren, de lastige boodschappers, DIE
worden niet aangehoord en verliezen hun
zetels in het bestuur. Populisten die naar de
mond praten (zie Wilders) die halen nu in
polls… in Nederland 28 zetels! Hoorde jij
Wilders ooit iets zeggen over vergrijzing en
de gevolgen? Dat Nederland dus MENSEN
moet binnenhalen om op peil te blijven?
Zoals de VS etc. op grote schaal doet! Nee,
hij kijkt wel uit en praat het volk naar de
mond. En er zijn er nog meer dan Wilders
die die kans pakken: OMDAT HET VOLK
BEDROGEN WIL WORDEN.. Wijzelf dus
zijn de sukkels die niet goed opletten en die
niet “begrijpen à la Spinoza”.
Tenslotte, die rampen die je noemt, komen
er met de bossen aan. Door klimaatverandering dus; er ontstaat namelijk een
klimaat met meer extremen om ons heen.
Nu wordt ook weer “de mensen” wijsgemaakt dat dat gewoon komt door de CO2
productie… de aardopwarming dus. Dat is
helemaal NIET bewezen blijkt nu, meer en
meer. Terwijl we nu wel veel maat-regelen

gelijkheden… door de menselijke uitvindingen.. Dus het probleem is NIET overbevolking van de hele wereld nee, VERGRIJZING in de ene helft en TE grote
bevolkingsgroei in de andere: Afrika en het
Midden-Oosten vooral. Ook is bewezen, dat
als je mensen beter opleidt, dan DAALT (!)
hun kindertal enorm. Dus: maak mensen
slim, ontwikkel ze, en de “overbevolking” is
ook ZO weg! Dus jouw rattenscenario dat is
maar zeer de vraag!
Want als je nu kijkt naar de toename van
sociale onrust en rellen, dan komen die dus
meestal NIET voort uit overbevolking…
maar soms zelfs uit ontevredenheid over
“failliete economieën” , ook omdat die
krompen door TE VEEL grijs en te weinig
JONG. En die paar jongeren willen ook
liever niet het pensioen betalen voor die
vele, vele oudjes. Daarom die discussie in
Nederland over werken tot 67 en, dat wordt
echt wel, 70 hoor!
De huidige crisis is het zoveelste geval van
foute boel door “fout handelende mensen”,
elke x jaar blijkt dat “wij” (dus niet ZIJ) in de
fout gaan en dan moeten we daarna weer
opnieuw beginnen… Dat was ALTIJD al zo:
lees dat maar elk geschiedenisboek. En het
zal ook NOOIT veranderen.
Maar pas op: want WIJ (de West-Europeanen) zijn de ENIGE REGIO in de
afgelopen 60 jaar WAAR GEEN OORLOG
WAS! Dat is pas levensgeluk en het KAN
dus echt wel (even)! Maar dan moeten we
er wel iets VOOR (blijven) DOEN! Vanzelf ,
met niks doen dus, gaat het namelijk … gewoon fout!
Vrede samen, redelijke verhoudingen, geluk
dat is dus een onophoudende gevecht! Een
soort van GOEDE oorlog dus!
Dan die Big Brother nog even. Deze figuur
is het symbool voor wat wij van onze democratisch model hebben (moeten?) maken.
Wie zijn wij? Wel de politici die WIJ kiezen
dus, maar die we ook kunnen WEGSTUREN.
En als we de verkeerde kiezen samen en ze
ook NIET wegsturen, of nog erger, als we
ZE NIET voortdurend in de gaten houden
(=controleren) dan gaan die “zwakke politici
ook gewone medemensen”, gewoon in de
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Beste M. ik reageer gewoon recht uit MIJN
“begrip van de mensheid” en ik denk dat we
het probleem ALLEMAAL bij ons zelf
moeten zoeken en proberen te begrijpen
WAAROM het nu WEER fout ging.. Dat
alleen helpt om er weer bovenop te komen.
Ich habe fertig… zei een voetbaltrainer en ik
dank je dus, beste M. voor de “sparring” die
je gaf en geeft!
En, tenslotte, ook ons onderwijs moet vooral
KRITISCHE,
NADENKENDE
en
GEÏNTERESSERDE
leerlingen
willen
“produceren”, die in staat zijn echt goede
medemensen en democraten te zijn, die niet
overal maar intrappen. Maar die ZOEKEN
naar de “waarheid”. Dan gaat het een stuk
beter. En als dan ook nog OUDERS een
goed voorbeeld geven, dan wordt het weer
mooi op de aardkloot. Wedden?

nemen om de uitstoot van CO2 te beperken,
in plaats van dat geld te besteden aan het
bedenken van maatregelen om die
natuurrampen minder ernstige gevolgen te
laten hebben!
En wij, sommige politici voorop, geloven
opportune “wetenschappers”, terwijl de
harde waarheid is dat we zo verrekt weinig
weten van dat complexe klimaat dat
voorspellingen doen gewoon GOKKEN is!
We weten bijvoorbeeld nog bijna niks van
de processen in de oceanen, die extreem
van belang zijn voor klimaatverandering. En
nu blijkt ook nog dat…. de oceaanopwarming sinds 2003 IS GESTOPT!
We geloofden ook heel lang wetenschappers die erg mooi schreven over de
integratie van immigranten; de multiculturele
maatschappij was heel goed aan het lukken
vertelden ze in hun rapporten aan politici.
Terwijl in de wijken de daar wonende
mensen iets HEEL anders beleefden! En
daarom zitten we nu met politici die
STRIJDEN tegen de multi-culti ideologie!
Al deze dingen bewijzen dat WE goed
moeten kijken naar wat er echt gebeurt,
naar wat politici echt doen met en voor ons
en als ze dan “ons naar de mond gaan
praten” moeten we ze wantrouwen en ze
gewoon wisselen. Want als WIJ die politici
goed in de smiezen houden, zijn we de
slechten zo kwijt omdat ze niet meer
gekozen worden.
Het volk krijgt de politici die het verdient… je
kunt het “toezicht op de samenleving” niet
blijvend “uitbesteden aan een paar betaalde
toezichthouders”!
Als wij het ons dus jarenlang VEEL TE
GEMAKKELIJK maakten, rondrennend achter welvaart en de waan van de dag, dan
moeten we nu niet verbaasd staan kijken als
de zaak in de soep draait!
Dus dat zondebokken zoeken bij politici,
groot-industriëlen, bankiers etc. daarmee is
het echt niet klaar. WIJ veranderden en
daarom ZIJ dus ook..
Wie is het ALLEMAAL SCHULD dus? Wel
wij, samen dus… Wij lieten het op zijn
beloop. En daarom zijn we niet dus kwaad
op zondebokken in plaats van op ons zelf.

*****
-KRETOLOGIE VAN REGIS D.
Regis Debray is een filosofisch fenomeen in
La France. Links, ooit Castro-fan en ook
kind van mei ’68. En hij is niet uitgepraat,
integendeel. Deze crises dat is koren op zijn
molentje. Ik las wat “mooie” teksten van
hem in een recent interview; dus, les voila.
“Laten we tegenover het koninklijke individu,
nu maar het collectief plaatsen”.
“Het “heilige=betere” komt vanzelf terug. Dit
heilige (Le sacré) gaat vooraf aan het religieuze en overleeft dat laatste ook altijd.
“Hoe meer coca-cola je verkoopt in een
land, hoe meer ayatollah’s er zullen komen”.
(Grappige hè?).
“Alle mensen zijn mens, maar niet alle zijn
ook broeders”.
“Het woord/begrip “religie”, bestaat niet in
het latijn, niet in het grieks, niet in het hebreeuws; ook niet in het perzisch”.
“De liberale utopie vervangt de identiteitskaart door de creditcard”.
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steeds meer zelf ons leven in de hand
moesten nemen want er zorgt niemand
meer zoals vroeger, wat helemaal onjuist is.
Op de wereld zijn er 30 à 50.000 personen
die direct verantwoordelijk zijn voor wat er
nu gebeurt. Maar zij tonen zich geheel onschuldig, en de pers spreekt nauwelijks over
hen. De relatie tussen persoonlijke verantwoordelijkheid en omvang van de gevolgen
mondiaal, doet vooralsnog velen zwijgen.
We zijn verlamd door de kettingreactie van
nu.

“Het is helaas waar dat de oorlog het “wij/ons” doet uitstijgen boven het “ikke/mij”. Er
waren nooit meer mensen in de kerken als
in 1914 en 1939…
“Om te verbroederen hebben we geen Te
Deum nodig maar een confrontatie. Dat kost
dat weer bij “ons/wij” aankomen nu eenmaal”.
Regis is een realist en raakt het cynisme net
wel, of net niet. Ik mag hem wel, vooral om
zijn moed.

-Is de ontreddering niet nog dieper? Want
het kapitalisme berust op vertrouwen en de
bestuurders herhalen enkel maar ”weest
niet bang”, maar dat helpt helemaal niet
meer in het herstel van vertrouwen?
Inderdaad lijkt de crisis zich uit te breiden
terwijl onze bestuurders ons willen overtuigen dat het meevalt. Want ze kunnen zich
de waarheid niet permitteren, ze ont-kennen
en dat is ernstig. In de psychiatrie heet dat
schizofrenie. De inhoud van de boodschap
is in tegenspraak met wijze van voorstellen.

*****
DE STAAT CONTRA DE NIEUWE FEODALE KRACHTEN
In 2006 schreef Peter Sloterdijk, Duits filosoof, zijn boek: Het kristallen Paleis. Daarom is een interview nu met hem, in the
midst of crisis, ook zo spannend.
-Is het kristallen paleis, de mega-architectuur van welvaart, comfort en veiligheid
(metafoor) nu geëxplodeerd? Klapt het kapitalisme nu in elkaar?
Nee, we zien nu slechts het einde van het
kapitalisme der financiers wat eigenlijk geen
echt kapitalisme was. Want het echte is het
spel tussen hen die echte eigendom bezitten en een ware wil tot ondernemen en hen
die dat steunen met kredieten. Al in 2000 bij
de internetzeepbel klap begon het systeem
te kraken, maar slechts eventjes. Nu betalen we voor het niet eerder ingrijpen , vooral
in de VS, waar men krediet voor bijna nop
kon krijgen, wat nu tot een tsunami leidt.

-Als we dan het kapitalisme niet verlaten,
gaan we dan mogelijk naar een nieuw tijdperk van de publieke macht?
De crisis heeft een duidelijk resultaat ze verplicht de quasi-liberale staten toe te geven
dat de moderne staat au fond structureel
nog steeds een socialistische basis heeft.
Waarbij met socialisme wordt bedoeld een
structuur die zich bekent tot het publieke
welzijn. Kijk eens naar deze staten die allen
een belastingdruk van 50% hebben, dan is
dat toch duidelijk? À la Hegel is nu eigenlijk
het verlangen aan de macht , terwijl de
staat, de enig mogelijke beheerder van het
algemeen belang, per definitie socialistisch/holistisch is. Mogelijk staan we op de
drempel van een New Deal op wereldnivo,
waarbij we ons moeten realiseren dat het
reaganisme de laatste stukjes van de eerdere New Deal wegknipte.

-De dreun kwam van binnen het paleis en
niet van buiten zoals U voorspelde?
Inderdaad het kwam van binnen , maar doet
zich buiten nu zwaar voelen. De frivoliteit
van de laatste decennia valt om. De beursberichten lijken wel weerberichten nu. Het
psychische en morele klimaat is geheel ontregeld.

-Komt er dus een tegenhervorming ?
Ja, want Reagan en Thatcher waren degenen die de laatste resten van het crypto-

-Zijn er schuldigen aan te wijzen?
De nieuwsberichten zijn geheel dubieus
hierover: enerzijds hoorden we dat WIJ
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De staat moet zijn werkelijke (socialistische)
rol toegeven. Zelfs miljardairs gaan failliet
nu. Enkel de staat kan niet stuk nu, want hij
heeft de fiscus. Hij heeft het beste spaarbankboek ter wereld en dus de macht. Ook
eerder waren de staten, achter de coulissen, de grote stuurders. Zij zijn de hypermiljardairs die alles overeind kunnen houden en dus ook de publieke belangen.

socialisme weghaalden dat Europa sinds de
30-er jaren had beheerst tot in 1990 .
-We vliegen van euforie naar paniek. Bewijst
dat dat we nog altijd onder het ma-nischdepressieve rijk leven dat U ooit om-schreef
als: “desirisme sans frontières?”
Ja we zijn nog in de panico-erotische mood.
De paniek moet door het genot gestild worden. En dat de ander verlangt wat ik verlang
brengt ons weer tot paniek. Dat is het consumerisme: we versnellen het genot dankzij
het krediet, en genieten van dat wat we nog
niet hebben verdiend. Individueel consumerisme en wereldwijd krediet zijn samenzweerders/companen.

-Wat heeft u eigenlijk met de miljardairs, die
u schuldig acht?
Let op de grote fortuinen en grote banken in
de crisis. Wij waren getuige van de feodalisatie van onze wereld. De 1000 miljardairs
en de miljoenen miljonairs hebben zich ontwikkeld tot nieuwe gekozenen, afgescheiden van de historische volksdelen en zich
ook boven hen geplaatst.. Zij lijken op de
vroegere aristocratie die enkel onder elkaar
trouwden, die kosmopolitisch waren, die de
beste adviseurs hadden en die ook knechten in dienst namen. En die een bijna goddelijk besef ten toon spreidden.

-En nu moeten we voor al dat genot betalen?
Iedereen heeft angst om te verliezen, niemand weet meer waarin te investeren. Iedereen aarzelt en doet de aarzeling van de
ander na. En zo ontkomen we niet aan de
paniek. De spilzucht en de frivoliteit verworden tot aarzeling en angstigheid. Het systeem kilt zichzelf en er is aan de horizon
geen enkel teken van herstel.

-C. Lasch heeft deze machtsovername van
deze neo-volkeren geanalyseerd en noemt
het de “revolte der elites”. Hoe kunnen onze
staten nu de agenten zijn van een revolutie
die hun de macht ontstal?
In dit scenario zal het reaganisme zijn tegenpool tegenkomen. De positieval der naties heeft hun de ruimte gegeven en er is
nog geen “wereldbestuur”nu. Want zij behoren tot geen enkele natie. In de 18e eeuw
sloten de naties een pact met de historische
volkeren tegen de nieuwe aristocraten door
een semi-socialistische New Deal te sluiten. Dus staan we aan de wieg van een
mondiaal staatskapitalisme dat autoritair zal
regeren op basis van de resten der oude
volken. En de post-democratische en postnationale vrijheden zullen er zijn voor de
nieuwe elites.

-De europeanen hebben het heroisme ingeruild voor het consumentisme, schreef U.
De drang naar het heroisme werd vervangen door de drang naar het erotische.
Zullen we nu weer terugkeren naar het
heroisme?
Nee, we blijven vooralsnog in het “erotisme”. Geld verliezen lijkt op het verliezen van
een geliefde. Heroisme zou leiden tot een
botsing rijk-arm en de staten moeten absoluut deze dreiging de kop indrukken door
een politiek van generositeit naar de arme
landen. Doen we dat nu niet dan wordt de
21e eeuw een oorlogseeuw.
-Zo’n overstap van comfort naar waardigheid lijkt bij ons “verwende” niet voor de
hand te liggen. En waar moet de hyperpolitiek die de mondialisatie vereist vandaan
komen? Met onze staten die hun macht en
autonomie maar nauwelijks willen verminderen. Moeten we terug naar “het grote
overleg der naties”?

-En de geëxploiteerden worden exploitanten? Worden de kaarten herverdeeld in uw
Paleis van Cristal?
Ik zeg slechts dat wij aan de drempel staan
van iets heel nieuws: de cohabitatie van een
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jes zijn in een ware machiavellistische wedstrijd betrokken.
-U heeft het ook over het etnisch afdwalen
van diverse personen zoals Finkielkraut,
Dieudonné, Taibira en Tariq Ramadan?
De ‘anti-republikeinse progrom” van Finkielkraut is absurd. En voor wat het Multiculturalisme betreft interesseer ik me vooral
voor de werkelijkheid: het aantal mix huwelijken, het werkelijke nivo van het religieuze.
Daarover hoor je weinig en ik geloof dat de
assimilatie wel degelijk functioneert. Al was
het maar vanuit negatieve druk.
-Dus het fluiten tijdens de Marseillaise is
een emancipatieverschijnsel en geen uiting
van moslimradicalisme?
De fixatie op de islam heeft weinig van doen
met de werkelijkheid; de islam maakt zelf
een zeer grote ontwikkeling door, is in crisis.
En omdat in het christelijke Frankrijk het katholicisme verdwijnt, is er angst en leegtegevoelen. Het zou beter zijn als de intello’s
zich wat minder voor de islam en het voetballen interesseerden en meer voor het economisch liberalisme , en over verplaatsing
van werk, dat de banlieu’s ravageert.
-Nou de intello’s zijn niet degenen die het
succes van de FN opriepen en ook niet
Sarkozy!
Nee, maar in Sarko’s kringen heerst een
soort etnische visie. Daarom spat nu het FN
uit elkaar. Het FN bracht kleine luiden
samen uit linkse en rechtse hoek en nu zijn
de winkeliers naar Sarko gelopen en de arbeiders liepen naar Royal.
-Dus dank zei Sarko?
Sarko is de representant van de 60+-ers en
niet van de jeugd en hij kijkt met een etnische bril naar politiek.
-U verzet zich tegen statistieken vanuit uw
eigen waarnemingen. Bijvoorbeeld bij het
onderwijs.
In mijn visie heeft het onderwijsmodel het
analfabetisme opgeheven en ook tendenzen
naar remming van de maatschappij opgeroepen door het hoger onderwijs al te autonoom te maken. En ik zie een stagnatie
sinds 1975 in het onderwijs en ik weet niet
of het een soort pause is of een afbrokkeling op lange termijn.

mondiaal neo-socialisme en een neokapitalisme die elkaar nodig hebben.
-Komt Duitsland nu, nadat Merkel het had
over “iedereen zijn eigen rotzooi”, nu terecht
in een “politiek normaal egoïsme” zoals de
anderen?
De vorige periode sloot toen de Oost-Europese landen bij de EU kwamen en Duitsland
weer het Europa van 1914 terugzag. Daarmee kwam het terug in de normaliteit. Ze
vond zichzelf terug na 60 jaar, twee volledige generaties en sloot haar rouw af over
het tijdperk 1933-1945. Nu zijn ze ook weer
narcistisch en middelmatig. Dus sprak Merkel voor het eerst sinds zeer lang over de
“duitse belangen”. Duitsland is niet langer
de idioot van de europese familie.
Uit een interview Le Point oct. 2008 met
Peter Sloterdijk.
*****
DE PROTECTIONISTISCHE REVOLUTIE
Emmanuel Todd schreef het boek: “Na de
democratie”. Daarvoor schreef hij : De finale
val (over de USSR) en “De Neergang van
het Amerikaanse Rijk”. Een mooi rijtje titels.
Dus is het tijd om eens naar zijn ideeën te
luisteren.
-U schreef , voor het gebeurde, over de
Russische en Amerikaanse ondergang en
nu over die van de democratie? Bent u de
echte profeet?
Het laatste boek is nogal speculatief, de beide anderen waren dat niet en of de democratie verdwijnt is dus niet zo zeker
-Waarom heeft u zo veel tegen Sarkozy?
Zoekt u in hem een zondebok?
Hij is een soort concentraat van slechte ontwikkelingen voor mij. Hij is niet ondanks zijn
tekortkomingen gekozen maar net VANWEGE. Incoherent, anti-intellectueel, agressief, affectief instabiel… dat is nogal wat.
-Is dat niet overdreven?
Hij vermengt linkse en rechtse ideeën, er
bestaat eigenlijk geen echte democratische
representatie meer, en mensen en groep-
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Nee een protectionisme met voldoende
samenwerking, op een supra-nationaal nivo
ontdaan van de mythes van staat en etnische basis, bewijst dat we naar een supranationale fase van het menselijk geweten
gaan en een historische ontwikkeling.

-U bent overigens een optimist over de toekomst.
Inderdaad het verdwijnen van het analfabetisme leidde tot de demografische en de
economische revolutie. In 2030 is de hele
planeet gealfabetiseerd en dat maakt me
optimistisch.
-Daar komt u aanval op de pessimisten vandaan dus. Toch is er ook echt pessimisme
te zien niet?
Frappant is hoe men een stop in de groei
gewoon ziet als een achteruitgang. Ik zie
niet dat ongeletterde en onnozele waar men
het over heeft. Wel dat de middenklasse
geraakt wordt door werkeloosheid en laag
inkomen. Maar wat de cultuurpessimisten
ons voorzetten zie ik niet.
-De taalverruwing, de val van de autoriteit,
het wegkwijnen van overdracht bestaan
niet?
Men ziet vooral niet de groter wordende ongelijkheid, het waardeloos worden van diploma’s, het retour van het kapitalisme en de
terugkeer van een oligarchie van ca 1% van
de bevolking.
-U verzet zich tegen de boodschap van Gallo’s boek: Trots op Frankrijk. Bent u ongevoelig voor nationale gevoelens?
Ik geloof in het belang der natie maar denk
niet dat ze voorlopig opnieuw bovenkomt.
De nationale mythe van de Sarkozisten
heeft geen realiteitswaarde en Europa gaat
ook niet beter dan Frankrijk.
-Ons rest de schipbreuk te zien gebeuren en
u bent optimist?
Ik zie een manipulatieve democratie waarin
de heersende klasse geen oog heeft voor
het economisch liberalisme, toenemende armoede,. Er wordt een pseudo-debat gevoerd.
Ik zie een “opstand van de jonge gediplomeerden” die zich verzetten tegen hun
nieuwe lot. De PC is dood maar Marx komt
terug. Helaas ook Bonaparte. Er is een
oplossing voor de slechte ontwikkeling: het
protectionisme. De huidige crisis versnelt
de keuzes.
-Is uw visie niet een nieuwe revolutionaire
utopie? Een mooie toekomst binnen onze
grenzen?

Uit een interview in le Point. oct. 2008.
Emanuel Todd is wetenschapper, was even
PC-lid, is nu onderzoeker en is ook een
soort voortrekker van een protectionistische
idee. Zijn visie is interessant omdat ze
dwars tegen de huidige denktrant in gaat. Of
moet je zeggen, GING? Dus een wat ander
geluid van iemand die wel al enkele keren
flink gelijk kreeg met zijn boeken-wijsheid.
Je kunt er op rekenen dat de recente ingrijpende gebeurtenissen nog heel wat
dwarsdenkerij en discussie gaan oproepen.
We zijn na de “unfreeze” nu in een forse
“move” gekomen en daarin moet alles gebeuren om een nieuwe freeze te ondergaan. Dus mogelijk een protectionistische?
Dat lijkt nu, even?, een grote verrassing.
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